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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• GENEL YETENEK •

1. D Öncülde verilen parçada geçen I numaralı “te-
mel” sözcüğü “en önemli, esas, asıl” anlamına; 
II numaralı “tespit” sözcüğü “saptama, belirle-
me” anlamına; III numaralı “hakikaten” sözcüğü 
“gerçekten, sahiden” anlamına ve V numaralı “el” 
sözcüğü “sahiplik, mülkiyet” anlamına gelecek bi-
çimde kullanılmıştır. Ancak IV numaralı “sokak” 
sözcüğü, içinde geçtiği cümlede “topluluk, dev-
let, cemiyet” anlamını vermemektedir. Bu sözcük 
cümle içinde İngiltere insanlarını ve onların sosyal 
çevresini ifade etmektedir.

2. D Öncülde verilen numaralanmış sözler anlam ve 
cümle kuralları çerçevesinde incelendiğinde yük-
lem değeri taşıyan ifadeyi içeren söz öbeğinin II 
numaralı “ortaya çıkarmada kullanılmasıdır” oldu-
ğu görülmektedir. Bu söz öbeği en sona yani en 
sağa çekilip diğer ifadeler anlam ve dil bilgisi ku-
ralları çerçevesinde sıralandığında ortaya çıkan 
cümle şu şekildedir:
(III) Karşıdaki insana onu dinlediğimizi (I) hisset-
tirmeye dayanan katılımlı dinlemenin (V) en dikkat 
çekici yanı (IV) kapalı anlamları (II) ortaya çıkar-
mada kullanılmasıdır.
Buna göre sıralama III-I-V-IV-II biçimindedir ve 
baştan dördüncü, IV numaralı söz öbeğidir.

3. C Öncülde verilen ilk cümlede beyinde belli işlevler 
üstlenen atık bertaraf etme sisteminin olduğunun 
bilinen bir durum olduğu açıklanmıştır. İkinci cüm-
lede ise bilim insanlarının atık bertaraf etme süre-
cini ilk defa fareler üzerinde yaptıkları çalışmada 
ilk kez görüntüledikleri açıklanmıştır. Seçenekler-
de verilen ifadeler bu doğrultuda incelendiğinde 
öncüldeki cümlelerin anlamca eksiksiz biçimde 
birleşitirilmiş hâlinin C seçeneğindeki “Beyinde 
ölü ve toksik nöronların biyolojik yolları tıkama-
sını önleyen bir atık bertaraf etme sistemi oldu-
ğu zaten biliniyordu ancak bilim insanları yakın 
zamanda fareler üzerinde yaptıkları laboratuvar 
testlerinde atık bertaraf etme sürecini ilk kez gö-
rüntülediler.” cümlesi olduğu anlaşılmaktadır.

4. A Öncülde verilen parçada geçen II numaralı cüm-
lede Edison’un deneme yanılma yönteminden 
faydalandığından söz edilmesi, B seçeneğini doğ-
rulamaktadır. Parçada geçen III numaralı cümlede 
ise Edison’un icatlarla ilgili görüşünün açıklanma-
sı C seçeneğini doğrulamaktadır. Parçanın VI 
numaralı cümlesinde Tesla’nın icat sürecinde iz-
lediği yol, VII numaralı cümlesinde ise ürettiği ma-
kinelerin ilk denemede çalıştığı ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla D ve E seçeneklerinde verilen yargılar 
da doğrulanmaktadır. Ancak parçanın I numaralı 
cümlesinde Edison ile Tesla’nın birbirinden farklı 
bilim insanları olduklarından söz edilse de onların 
bilim dünyasında özgün olup olmadıkları ile ilgili 
herhangi bir ifade söylenmemiştir. Bu nedenle A 
seçeneğinde verilen ifade, I numaralı cümle için 
yanlıştır.  

5. B Öncülde verilen parçada geçen I numaralı “solu-
num” sözcüğü canlılarda görülen nefes alıp verme 
hareketinin adı olduğundan tür bakımından ad, II 
numaralı “diğer” sözcüğü “meslek” adını belirtme 
göreviyle kullanıldığından sıfat; III numaralı “oy-
saki” sözcüğü cümleleri bağlama görevi ile kul-
lanıldığından bağlaç; IV numaralı “koro” sözcüğü 
müzik eserini seslendirmek için bir araya gelmiş 
topluluğu karşıladığından ad ve V numaralı “daha” 
sözcüğü “yüksek” zarfını derecelendirme göreviy-
le kullanıldığından zarftır. Buna göre I ve IV numa-
ralı sözcükler tür bakımından özdeştir. 

6. D Öncülde verilen I numaralı cümlenin yüklemi “ya-
pay zekânın ortaya çıkışıdır” tamlama öbeği; II 
numaralı cümlenin yüklemi “...bir söyleşide dile 
getirdiği sözler” sıfat-fiil öbeği; III numaralı cüm-
lenin yüklemi “...destek gören bir iddia” sıfat-fiil 
öbeği ve V numaralı cümlenin yüklemi “tartışma-
lı” sözcüğüdür. Söz konusu cümlelerin yüklemleri 
isim soylu ifadeler olduğundan bu cümleler yük-
lemlerine göre birer isim cümlesidir. Ancak IV nu-
maralı cümlenin yüklemi “çalışıyor” sözcüğüdür 
ve bu sözcük, şimdiki zaman eki (-yor) ile çekim-
lenmiş bir fiildir. Bu nedenle cümle, yüklemine 
göre fiil cümlesidir. Buna göre IV numaralı cümle, 
yüklemine göre ötekilerden farklıdır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. B Öncülde verilen cümlenin öge çözümlemesi şu 
şekildedir:
İnsanlar / vakitlerinin çoğunu / uzun saatler boyunca /

ekranların başında / harcıyor.

8. A Seçeneklerde verilen cümlelerde geçen altı çi-
zili sözcükler bağlamlarına göre değerlendirildi-
ğinde B seçeneğindeki “hayat” sözcüğünün “-a” 
yönelme hâl ekini, C seçeneğindeki “müzik” söz-
cüğünün “-i” belirtme hâl ekini, D seçeneğindeki 
“bölge” sözcüğünün “-de” bulunma hâl ekini ve 
E seçeneğindeki “sanat” sözcüğünün “-ı” belirt-
me hâl ekini aldığı görülmektedir. Ancak A seçe-
neğinde verilen “yüz” sözcüğü “doğa” adına aitlik 
anlamı katan “-i” tamlanan ekini alarak bir ad tam-
laması kurmuştur. Dolayısıyla A seçeneğindeki 
sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır. 

9. C Öncülde verilen dizelerde sadece “Koynunda” 
sözcüğünde bir ses olayı yaşanmıştır. İkinci he-
cesinde dar ünlü (u) bulunan “koyun” sözcüğüne 
ünlü ile başlayan tamlanan eki (-ı) getirilince söz-
cüğün ikinci hecesinde bu dar ünlü (u) düşmüştür. 
Dolayısıyla sözcükte bir ünlü düşmesi yaşanmış-
tır.

10. E Öncülde verilen parçadaki I numaralı “1789’daki” 
sözcüğü sayılara getirilen eklerin kesme ile ay-
rılması kuralı ve ek olan “-ki”nin bitişik yazılma-
sı kuralı gereğince doğru yazılmıştır. II numaralı 
“Fransız ihtilalinin” ifadesi ise bir özel ad ile cins 
adının birleşmesi ile oluştuğundan ve yeni bir özel 
ad ortaya çıkmadığından bu sözcüğün de yazımı 
doğrudur. III numaralı “üç bin” ifadesi ise sayılar 
yazıyla yazıldığında sayıları ifade eden her söz-
cük ayrı yazılır kuralı gereğince doğru yazılmıştır. 
IV numaralı “Fransa’da” sözcüğü de özel ada ge-
tirilen çekim eki kesme işareti ile ayrılır kuralı ge-
reğince doğru yazılmıştır. Ancak V numaralı “Tuz 
Vergisi” ifadesi bir cins adı olduğundan yani bir 
özel ad olmadığından küçük harflerle yazılmalıdır. 
Dolayısıyla bu sözcüğün yazımında yanlışlık ya-
pılmıştır. Bu sözcüğün cümle içinde “tuz vergisi” 
biçiminde yazılması gerekirdi.

11. E Öncülde verilen parçadaki I numaralı virgül (,) eş 
görevli sözcük ya da söz öbeklerinin arasında, II 
ve IV numaralı noktalar (.) anlamca tamamlan-
mış cümlelerin sonunda, III numaralı virgül (,) ise 
cümle içinde yüklemden uzak düşmüş özneden 
sonra kullanılmıştır. Buna göre söz konusu nokta-
lama işaretlerinin kullanımında herhangi bir yan-
lışlık yoktur. Ancak V numaralı virgül (,) zarf-fiili 
eki (-arak) sözcükten sonra kullanılarak bir nok-
talama yanlışını örneklendirmiştir. Çünkü cümle 
içinde zarf-fiil eki almış sözcüklerden sonra -eş 
görevli zarf-fiil sıralaması yoksa- virgül kullanıl-
maz.

12. E Öncülde verilen parçada bir olayın oluş sırasına 
göre verilmesi, örneklemeyi; anlatıcının gözledi-
ği eylemleri deviniş hâlinde okuyuculara aktarma-
sı, gözlemci tavrı; “yürüdü” sözcüğü ile “gidiyordu” 
sözcüklerinin tekrarlanması, yinelemeyi; niteleyi-
ci sözcüklerden yararlanılarak çevre ve eylemle-
rin okur gözünde canlandırılmaya çalışılması ise 
betimlemeyi doğrulamaktadır. Ancak parçada in-
sana has özelliklerin insan dışı herhangi bir var-
lığa aktarılması söz konusu değildir. Bu nedenle 
parçanın anlatımında kişileştirme yoktur. 

13. C Öncülde verilen I numaralı cümle genel bir yargı 
içerdiğinden ve konuya girişi ifade ettiğinden pa-
ragrafın giriş cümlesi olma özelliğini taşımaktadır. 
Diğer cümleler içerik ve anlam akışı çerçevesinde 
incelendiğinde ise II numaralı “Ahlaklı bilgisayar 
korsanları bir sistem ya da elektronik cihazda bu-
lunan güvenlik açığını tespit ederse buradaki bil-
gileri sızdırmak ya da kötü amaçlarla kullanmak 
yerine yetkili kişileri bilgilendirerek önlem alınma-
sını sağlıyor” cümlesinin III numaralı “Son yıllarda 
ahlaklı bilgisayar korsanı olmak popülerleşmeye 
başladı” cümlesi ile V numaralı “Yani ahlaklı bil-
gisayar korsanlarını kapısı açık bir ev gördüğün-
de içerde ne var ne yok diye kurcalamak yerine 
ev sahibine haber veren kişi gibi düşünebilirsiniz” 
cümlesi arasında bir geçiş sağladığı görülmekte-
dir. IV numaralı “Ancak tüm bilgisayar korsanları 
kötü niyetli değil” cümlesi ise I numaralı cümle-
de sözü edilenlere karşıt bir görüş dile getirmek-
tedir. Buna göre öncüldeki cümlelerin anlam akışı 
ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için II ve IV nu-
maralı cümlelerin yer değiştirmesi gerekmektedir.

Özne Nesne Zarf tümleci

Dolaylı tümleç Yüklem
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

14. B Öncülde verilen parçanın I ve II numaralı cümleler-
inde toprak solucanları ile ilgili bir kanı konu edilmiş 
ve bununla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 
Parçanın III numaralı “Dış görünüşlerinden an-
laşılması güç olsa da toprak solucanlarının baş 
ve kuyruk bölümleri bulunur” cümlesinde ise top-
rak solucanlarının fiziksel nitelikleri konu edilme-
ye başlanmış, IV, V ve VI numaralı cümlelerde de 
bu konu desteklenerek geliştirilmiştir. Buna göre 
parçanın III numaralı cümlesinde ayrı bir konuya 
geçildiğinden parçanın bu cümleden sonra ikiye 
bölünmesi mümkündür. 

15. E Öncülde verilen parçaya “Başarısızlık huzursuz-
luk yapar. Çünkü başarısızsanız güvenli alanda 
değilsiniz demektir. Başarısızsanız ait olduğu-
nuz yerde değilsiniz demektir...” ifadeleriyle baş-
lanması ve ilerleyen cümleler de bu ifadelerin 
desteklenmesi, parçada ele alınan konunun “Ba-
şarısızlık durumunun ruhsal dünya üzerinde orta-
ya çıkardığı etkiler” olduğunu göstermektedir. 

16. C Yakınma, herhangi bir olay, durum ya da geliş-
meden duyulan rahatsızlık, şikâyet durumudur. 
Öncülde verilen parça bu bağlamda değerlendiril-
diğinde parçada geçen “...Ancak defalarca tecrü-
be etmemize rağmen niçin ikincisini yaşamamıza 
neden olanın kaynağını kendimiz olarak görme-
yiz de suçu başkalarının ya da bahanelerin sırtına 
yükleriz?” ifadelerinden yazarın  “insanların hata-
larıyla ilgili olarak kendilerini sorumlu tutmaması” 
durumundan şikâyet ettiği anlaşılmaktadır. 

17. D Öncülde verilen parçada geçen “... Namık Kemal, 
edebiyatı yenileştirmek yolunda fikir arkadaşı Ziya 
Paşa’nın böyle birdenbire, güçlükle yapılanları yı-
kabilecek bir eser çıkarmasına haklı olarak içerle-
di.” ifadeleri II numaralı yargıyı; “... zamansızlığını 
bir bir göstermek suretiyle sağlam, inandırıcı bir 
mantığa dayanan kuvvetli bir eleştiri eseri hâlinde 
açığa vurdu: Tahrib-i Harabat.” ifadeleri de III nu-
maralı yargıyı doğrulamaktadır. Ancak parçada 
Harabat adlı antolojinin yazılma amacının ne ol-
duğu ile ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilme-
miştir. 

18. D Öncülde verilen parçada geçen “Hayranlıkla bak-
tığımız tablolar çoğu zaman tek bir seferde or-
taya çıkmaz. Sanatçılar, genellikle işe bir eskiz 
çizerek başlar...” ifadeleri A seçeneğini; “... Ancak 
tablonun yapım aşamasında bazen fikir değiştirip 
planda olmayan figürler eklerler ya da önceden 
planladıkları figürleri çıkarırlar. Bazen de boya-
maya başladıkları bir figürün yerini ya da biçimini 
değiştirirler...” ifadeleri B seçeneğini; “... Picasso 
gibi bazı ressamlarsa üzerinde daha önce yarım 
bıraktıkları tablolar olan eski tuvallere yeni tablo-
lar yapmakla bilinir...” ifadeleri C seçeneğini ve “... 
Picasso gibi ressamların şaheserlerinin altındaki 
gizli resimleri ortaya çıkarmaksa ancak bilimsel 
yöntemlerle mümkün.” ifadeleri E seçeneğini doğ-
rulamaktadır. Ancak parçada ressamların çalış-
malarında değişiklikler yaptıklarından söz edilse 
de bunu çevresel etkenlerle yaptıklarına yönelik 
herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

19. C Öncülde verilen parçada geçen “Grup çalışmala-
rının bireysel çalışmalara göre kimi zaman daha 
başarısız olabildiğini görüyoruz. Bunun nedeni, 
“sosyal aylaklık”. Sosyal aylaklığın terim olarak ta-
nımı bir grup içindeki kişilerin sonucu ortak elde 
edilen bir iş üzerinde çalıştıklarında daha az çaba 
göstermeleri...” ifadeleri I numaralı yargıyı; “... 
Çünkü kişiler, başarıları bireysel değerlendirilece-
ğinde yaptıkları işin kalitesi için daha fazla uğraş 
verebiliyor.” ifadeleri de II numaralı yargıyı doğru-
lamaktadır. Ancak parçada başarılı ve beğenilen 
çalışmaların ancak (sadece) bireysel çalışmalar-
la mümkün olacağına yönelik herhangi bir yargıya 
yer verilmemiştir. 

20. A Öncülde verilen ifadelerde bir heykelin onu izle-
yenlere geçmişi anımsatacağı açıklanmıştır. Ayrı-
ca heykelin yapıldığı döneme yönelik düşünce ve 
yaşam tarzını yansıttığından söz edilmiştir. Bu ifa-
delerden hareketle “sanatın içinde doğup geliştiği 
toplumun yansıması” olduğu yargısına ulaşılabilir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

21. D Öncülde verilen parçada geçen “Başlangıçta ta-
rımsal ürünlerin elde edilmesinde kazançlı ve 
etkili gibi görünen kimyasal gübre kullanımının ya-
rattığı sorunlar, zaman geçtikçe su yüzüne çıkma-
ya başladı...” ifadelerinden hareketle parçada ele 
alınan konunun D seçeneğindeki “Kimyasal gübre 
kullanımı sonucunda ortaya çıkan problemler” ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

22. E Öncülde verilen parçada kimyasal gübre kulla-
nımının ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili tespitler 
yapılması ve okurların bu konuda bilgilenmesine 
yönelik bir tavır takınılması, parçanın anlatım biçi-
minin “açıklama” olduğunu göstermektedir. 

23. A Öncülde verilen parçada geçen “Uyku, enerji ta-
sarrufundan bağışıklık sisteminin güçlendirilme-
sine kadar çok çeşitli fizyolojik işlevlere sahiptir. 
Araştırmacılara göre uykunun önemli bir rolü de 
bellek pekiştirmesi sırasındaki beyin işlevlerinin 
düzenlenmesidir...” ifadelerinden hareketle bu 
parçadan “Uyku hem bilişsel hem de fizyolojik 
açıdan faydalar sağlayan bir süreçtir.” yargısına 
ulaşılabilir. 

24. B Öncülde verilen parçanın I numaralı cümlesin-
de nesnel bir yargıya yer verilmesi, A seçeneğini; 
III numaralı cümlesinde araştırmacıların bir tes-
pitinden söz edilmesi C seçeneğini; IV numara-
lı cümlesinde uykusuz kalmanın bazı durumları 
güçleştirdiğinden söz edilmesi ve bunun uykunun 
faydalarına kıyasla söylenmesi, D seçeneğini;  
V numaralı cümlesinde “ilginçtir” ifadesine yer ve-
rilmesi E seçeneğini doğrulamaktadır. Ancak par-
çanın II numaralı “Araştırmacılara göre uykunun 
önemli bir rolü de bellek pekiştirmesi sırasında-
ki beyin işlevlerinin düzenlenmesidir” cümlesinde 
araştırmacıların görüşlerine yer verilmesine rağ-
men bu durumla ilgili herhangi bir çıkarımda bu-
lunulmamıştır. 

25. D Öncülde verilen parçada geçen “...bir olgu, olay 
ya da durumu başka bir olgu, olay ya da duru-
ma benzeterek bunlar arasında çağrışım kurmak, 
analojik düşünme(dir)...” ifadelerinden hareketle 
D seçeneğindeki “Fen bilgisi dersinde öğretme-
nin bağırsaklarda gerçekleşen emilim olayını sün-
gerin suyu çekmesiyle ilişkilendirerek öğrencilere 
sunması” durumunun bir analojik düşünme örneği 
olduğu söylenebilir. Çünkü bu durumda fen bilgi-
si öğretmeni iki ayrı durum arasında bir benzetme 
ilişkisi kurmuştur. 

26. E Öncülde verilen parçada geçen “Düşünme biçim-
leri, onu düşünen insanı da biçimlendirir. Çünkü 
insan öğrenmeye muhtaçtır” ifadeleri, gerekçe-
li yargıları; “... Okul yıllarında, düşünmek bazen 
teşvik edilirken bazen de farkında olmadan körel-
tilir. Gerçek yaşama dâhil olduğumuzda ise o ço-
cukluk yıllarında elde ettiğimiz düşünme becerileri 
yoluyla...” ifadeleri, karşılaştırmayı; “...Düşünme-
nin de çeşitleri vardır. Söz gelimi öğrenilenleri 
karşılaşılan yeni durumlara uygulamak, yansıtıcı 
düşünme...” ifadeleri, örneklendirmeyi; “...Doğru 
kararlar almak ve doğru işler yapabilmek için dü-
şünmeyi elden bırakmamak gerekir...” ifadeleri de 
amaç ifadelerini doğrulamaktadır. Ancak parçada 
okuru ikna etmek adına tanınmış olması yüksek 
olasılıklı herhangi birinin sözüne başvurulmamış-
tır. Bu nedenle parçanın anlatımında tanık göster-
me yoktur.   
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27 ve 30. soruların çözümleri

İktisat İşletme Kamu  
Yönetimi

Uluslararası 
İlişkiler

Eren
Canan

Derya
Gizem

Hasan
Fatih

Burçin
Aydan

Eren
Canan

Derya
Gizem

Aydan
Fatih

Burçin
Hasan

Aydan
Fatih

Derya
Gizem

Eren
Canan

Burçin
Hasan

Hasan
Fatih

Derya
Gizem

Eren
Canan

Burçin
Aydan

27. E Yukarıdaki tablo incelendiğinde Aydan ve 
Gizem’in farklı bölümlere başvurdukları görülür.

28. B Tablo incelendiğinde Canan’ın hiçbir koşulda 
Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmadığı gö-
rülür.

29. D Tablo incelendiğinde Gizem’in sadece İşletme bö-
lümüne başvurduğu görülür. Gizem, İktisat bölü-
müne başvurmuş olamaz.

30. A Yukarıdaki tablo incelendiğinde Fatih’in Kamu Yö-
netimi ve İktisat bölümüne başvurduğu görülür.

31. B 
7

7
24
2 ·

14
5

7
49 24

2 ·
14
5

7
25
2 ·

14
5 2·

25
7 ·

14
5

5
1

1

5

1

1

1

-
=

-

=

=

32. D 
69

21 63 ·21
69·21

21 21 ·3

21 21 3

69·21 69·21
21·21 441 27

69
21·414

23·3
21·46·9

126

5 3
2

2

5 3 3

3 2 3

2 2

2

1 1

2 3

- = -

-
=

-

=

=

-

_ ^i h

33. E 
4,9

90 25,6
10
10

4,9
90 25,6

49
900 256

7
30 16

7
14 2

·- = -

- = -

=

34. C 
4·5! 5·4!
5·6! 6·5!

4·5! 5!
5·6! 6!

5!(4 1)
6!(5 1)

5!·3
6!·4

5!·3
6·5!·4 8

1

2

-
- =

-
-

-
-

=

=

35. A 
8 C A

A B A B

4 0 6 2
B 7+

1000A + 100B + 10A + B + 800 + 10C + A + 10B + 7 = 4062
                      1011A + 111B + 10C = 3255
                .           .          .

               3         2         0
A · B · C = 3 · 2 · 0
             = 0
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

36. B 
x

12 4x
x
12

x
4x

x
12 4 ifadesi incelenir.

+ = +

= +

x = 12       için   
12
12 4 1 4 5+ = + =

x 6=       için   
6
12 4 2 4 6+ = + =

x = 4         için   
4
12 4 3 4 7+ = + =

x 3=       için   
3
12 4 4 4 8+ = + =

x 2=       için   
2
12 4 6 4 10+ = + =

x 1=       için   
1
12 4 12 4 16+ = + =

x = –1       için   
1

12 4 12 4 8
-

+ =- + =-

x = –2       için   
2

12 4 6 4 2
-

+ =- + =-

x 3=-     için   
3

12 4 4 4 0
-

+ =- + =

x = –4       için   
4

12 4 3 4 1
-

+ =- + =

x 6=-    için   
6

12 4 2 4 2
-

+ =- + =

x = –12     için   
12
12 4 1 4 3
-

+ =- + =

6 + 3 + 2 + 1 + (–3) + (–6) = 3

37. D x = 59  =  53 3_ i  = (125)3

y = 96  =  92 3_ i  = (81)3

z = 87  =  23 7_ i  = 27 3_ i  = (128)3

(81)3 < (125)3 < (128)3

   y   <     x     <     z

38. E 4 < 3x + 1 < 16   
4 – 1 < 3x + 1 – 1 < 16 – 1
3 < 3x < 15

3
3

3
3x

3
15< <

1  <  x  <  5
(–1) · 1 > (–1) · x > (–1) · 5
–1 > –x > –5
(2)(–1) > (2)(–x) > (2)(–5)
–2 > –2x > –10
–2 + 1 > 1 – 2x > –10 + 1
–1 > 1 – 2x > –9     {–8, –7, –6, –5, –4, –3, –2}
        7 tane

39. B 3a = 9b

3a = 32 b_ i
3a = 32b  &   a = 2b  olur.
9b + 1 = 108 – 3a + 1

3a + 1 + 32 1b+_ i  = 108
   3a + 1 + 32b + 2 = 108
    3a + 1 + 3a + 2 = 108
     3 3 3a 1 2+_ i = 108
             3a · 12 = 108
      3a = 9
      3a = 32      & a 2=  olur.
  a = 2b  a · b = 2 · 1
  2 = 2b         = 2 bulunur.
1 b=

40. C    a2 – b2 = 48 a b-_ i ve a + b = 8
        (a – b)(a + b) = 48 a b-_ i
              (a – b) · 8 = 48 a b-_ i
       a – b = 6 a b-_ i
         a b 6 a b

2 2
- = -_ _ _i i i

a b a b 6 a b- + = -_ _ _i i i
                 a b 6+ =

 

a b 6

a 2 a b b 36

a 2 ab b 36

8 2 ab

2 ab 28

36

·

2 2

2 2

+ =

+ + =

+ + =

+ =

=

_

_

_i

i

i

    ab 14=

41. E 16 + a < a

16 < a a-
-6

  ise a negatif olmalı

16 < –a – a
16 < –2a
           .
         –9
         –10
         –11  (–9) + (–10) + (–11) = –30
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

42. D 

     

2x 3 7 20- - =

2x 3 7 20

2x 3 27

- - =

- =

2x 3 27

2x 24

x 12

- =-

=-

=-

2x 3 27

2x 30

x 15

- =

=

=

2x 3 7 20

2x 3 13

Q

- - =-

- =-

Ç.K. = {–12, 15}
–12 · 15 = –180

43. E f(x) = 2x + 3 f (a) 2a 3= +

 
fof (a) f f (a)

fof (a) f 2a 3

fof (a) 2 2a 3 3

=

= +

= + +

^
^
^

^
^
^

h
h
h

h
h
h

fof (a) 4a 9= +^ h

(a)
f (a)
fof 4

1

4a 9
2a 3

4
1

8a 12 4a 9

4a 3

=

+
+ =

+ = +

=-

^ h

        a
4
3=-

44. A 390 litre motorin  130°
216 litre benzin    ?   

            ?
390

130·216 72°
3

1

= =

Lpg merkez açısı = 360° – (130° + 72°)
              = 360° – 202°
              = 158°

45. D 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... asal sayılar
2 ve 3 asalını kullanamayız.
Asal bölen sayısı 2 ise 
AB = 5 · 7 = 35
        5 · 11 = 55
        5 · 13 = 65
        5 · 17 = 85
        5 · 19 = 95
        7 · 11 = 77
        7 · 13 = 91
7 tane olur.

46. E 2 bilyeli kutu 3 bilyeli kutu
Başlangıç x x + 10
Eklenen/
Azalan

+5 + 10 –10

Son x + 15 x

10x = 7(x + 15)
10x = 7x + 105
  3x = 105
    x = 35

Toplam bilye sayısı = 2x + 3(x + 10)
    = 2 · 35 + 3(35 + 10)
    = 70 + 3 · 45
    = 70 + 135
    = 205

47. C Bu dosya 32 GB’lik hafıza kartında
%45 – %40 = %5’lik bir alan doldurur.

32·
100
5 1,6 GB=  dosya boyutudur.

8 GB’lik hafıza kartının 8·
100
x 1,6

x 1,6·
8
100

x 20

=

=

=

%20’si dolmuştur.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

48. B Pistin çevresi x km olsun.
Aynı sürede gerçekleşen hareketlerde iki hareket-
li için yollar oranı hızlar oranına eşittir.

25
20

4x 3
3x

5

4

=
-

16x – 12 = 15x
           x = 12 km

49. C 
Anne 1. 2. 3.

Bugün 3x+16 x+4 x+2 x
a yıl 
sonra 3x+16+a x+4+a x+2+a x+a

   3x + 16 + a = 3(x + a)
   3x + 16 + a = 3x + 3a
   16 = 2a
     8 = a

50. D Kesinlik istendiği için en kötü durumu düşünmeli-
yiz.
Beyaz bilye sayısı : x
Kırmızı bilye sayısı : y
Mavi bilye sayısı : z

y + z = 26
x + z = 25
x + y = 29

2(x + y + z) = 80
+

x y z 40 x 14 y 15 z 11+ + = = = =

Sayısı en fazla olan kırmızıların hepsini önce çe-
keriz. Sonra sayısı en fazla olan beyazların hepsi-
ni çekeriz. En son 1 tane mavi çekeriz.
15 + 14 + 1 = 30

51. A %70 + %50 = %120
%120 – %100 = %20  her iki dersten başarılı oranı

P(A) = 
100
20  = 

5
1

52. E Çözmeyi planladığı  
soru sayısı açısı

Türkçe 90°
Matematik 150°
Tarih 50°
Coğrafya 70°

Çözdüğü soru sayısı
Türkçe 14
Matematik 25
Tarih 8
Coğrafya 14

14 – 8 = 6
   8  6
100  ?     

? = 
8

100·6 75 %75 fazlad›r.=

53. C 150° – 90° = 60°
150°  60°
100   ?   

? = 
150

100·60 40 %40 azd›r.=
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

54. D Derse ait planlanan soru sayısı açısı ile çözülen 
soru sayısı oranı en küçük olan coğrafya dersi için 
hesaplama yapmalıyız.
Coğrafya  70°    için  14 soru ise
Tarih  50°    için  10 soru
Matematik  150°  için  30 soru
Türkçe  90°    için  18 soru olur.
Çözülemeyen sorular en az,
Coğrafya   :     14 – 14 = 0
Tarih          :     10 – 8 = 2
Matematik :      30 – 25 = 5
Türkçe       : +  18 – 14 = 4   
           11  olur.

55. C Herhangi bir rakamın kendi tekrarları içerisindeki 
son rakam için basamak sayısı şöyle bulunabilir.
Örnek: 1 2 2 3 3 3 

2
3·4 6. basamak=

? = 6
25. basamağa en yakın hesaplama

2
6·7 2 .1=  basamak 6 rakamı ile biter.

Bu nedenle 25. basamakta 7 rakamı vardır.

56. C 9 ile bölünebilme kuralı: Sayının rakamları toplamı 
9’un katı olmalı. Fazla olma durumunda kalan ve-
rir.

Toplam Kalan
1 · 1 = 1 1
2 · 2 = 4 4
3 · 3 = 9 0
4 · 4 = 16 7
5 · 5 = 25 7
6 · 6 = 36 0
7 · 7 = 49 4
8 · 8 = 64 1
9 · 9 = 81 0

24
+

2 + 4 = 6 kalan

57. B 

AD BD 3· BE 2· EC 5· FC AC= = =

  .     .       .        .  .     .

   x         x           2y            3y z       5z

A(ABC) 200 cm ise A(DBC) 100 cm

A(ADC) 100 cm

2 2

2

= =

=

& &

&

A(ADC) 100 cm ise A(DCF) 20 cm

A(ADF) 80 cm

2 2

2

= =

=

& &

&

A(DBC) 100 cm ise A(DBE) 40 cm

A(DEC) 60 cm

2 2

2

= =

=

& &

&

A(ABC) 200 cm ise A(ABE) 80 cm

A(AEC) 120 cm

2 2

2

= =

=

& &

&

A(AEC) 120 cm ise A(ECF) 24 cm2 2= =
& &

A(DEF) 200 80 40 24 56 cm2= - - - =
&

II. ÇÖZÜM

A(ABC)

A(DEF)
2x·5y·5z

x·2y·z x·3y·4z

A(ABC)

A(DEF)
50xyz
14xyz

25
7

25
7

200
A(DEF)

=
+

= =

=

&

&

&

&

& 56

A

B C

F

E

D

x
4z

z

3y2y

x

80

56
40

24
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58. D 

FE x, AB DC 16 cm, BC AD 24 cm= = = = =

m(AB ) m(BEA) ve m(FCD) m(CFD)E = =
% % % %

AB AE 16 cm CD FD 16 cm= = = =

AF 16 x= -              ED 16 x= -

    16 – x + x + 16 – x = 24
     8 = x

59. E 

m(CAB) 30° ise m(COB) 60°= =
% %

OC OB=  yarıçap ve OBC eşkenar üçgen olur.
OC OB BC 8 cm= = =

Eşkenar üçgen alanı a 3
4

2
  için

      8 3
4 4

64 3 16 3 cm
2

2= =

OBC daire diliminin alanı = r ·
360°
60°2r

             = ·8 · 60
360°

°2

6

1

r

            = 
3
32 cm2r

Taralı alan = 
3
32 16 3 cm2r -

60. A r = 5x olsun
Küre alanı : 4 r 4 (5x) 100 x2 2 2r r r= =

5x·
100
20 x 5x x 4x yeni yar›çap= - =

Yeni küre alanı : 4 r 4 (4x) 64 x2 2 2r r r= =

100 x 64 x 36 x2 2 2r r r- =

%36 azalır.

A F16 – x

16
16

24

16 – xx E D

CB

8
8

8

O 60°
60°

60°

C

B

A 30°

Çözüm Bitti.
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• GENEL KÜLTÜR •

1. E “Anav kültürü (MÖ 4000)” Orta Asya’nın ilk kültür 
çevresidir.
Türklere ait Orta Asya’daki kültür çevreleri sırayla;  
Afanesyevo kültürü (MÖ 2500), Andronova kültü-
rü (MÖ 1700), Karasuk kültürü (MÖ 1200) ve Ta-
gar kültürüdür (MÖ 700).
Ancak Tibet kültürü Türklere ait değildir. Bu kül-
tür merkezi Çin sınırları içerisinde yer almaktadır.

2. A Ihşidiler (935-969), Muhammed b. Tuğç tarafın-
dan kurulan ve Suriye’ye hakim olan Türk İslam 
devletidir. Devlete 969 yılında Fatimiler son ver-
miştir.
Mısır’da kurulan Türk İslam devletleri; Toluno-
ğulları (868-905), Ihşidiler (935-969), Eyyubiler 
(1171-1250) ve Memlükler (1250-1517)’dir.
Tolunoğullarına “Abbasiler”, Eyyubilere “Memlük-
ler” son vermiştir. Memlüklere “Osmanlılar” son 
verilmiştir.
Selçuklular (1040-1157) Horasan bölgesinde (İran 
coğrafyası) kurulmuştur. Devlete “Moğol Karahi-
taylılar” son vermiştir. 

3. B Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071), Bizans İmpa-
ratorluğu ile Büyük Selçuklular arasında olmuştur. 
Bu savaş sonucunda Anadolu kapıları Türklere 
açılmış ve Anadolu’nun Türk İslamlaşma süreci 
başlamıştır.
Dandanakan Savaşı (1040), Büyük Selçukluların 
kurulmasını sağlayan günümüzde Türkmenistan 
yakınlarındaki şehirdir. Anadolu’nun Türk İslam-
laşmasına katkı sağlayan savaşlar arasında yer 
almaz. 
Yassı Çemen Savaşı (1230) Erzincan yakınla-
rında Anadolu Selçuklular ile Harzemşahlar ara-
sında yapılmıştır. Bu savaş iki Türk İslam devleti 
arasında olduğu için Anadolu’nun Türk İslamlaş-
masına katkı sağlayan gelişmeler arasında yer al-
maz. 

4. C Osmanlı Devleti’nin temelini oluşturan boy Kayı 
boyudur. 
Orta Asya’dan Horasan bölgesine gelen Ka-
yılar, oradan da Azerbaycan üzerinden Doğu 
Anadolu’da Ahlat civarına yerleşmişlerdir.
Anadolu Selçuklular döneminde Kayılar önce An-
kara Karacadağ’a civarına yerleştirilmiştir.
Anadolu Selçuklular daha sonraki süreçte Kayıla-
ra Söğüt (günümüzde Bilecik’tedir.) ve Domaniç’i 
(günümüzde Kütahya’dadır.) bırakmıştır. Kayılar 
Söğüt ve Domaniç civarında “Uç Beyliği” görevi-
ni üstlenmiş ve zamanla bu bölgede devletleşmiş-
lerdir.
Söğüt, Domaniç, Bursa, İznik ve Kocaeli’nin de 
içinde yer aldığı bölge “Bitinya Bölgesi”dir. Dolayı-
sıyla Osmanlı Devleti’nin kurulduğu coğrafi bölge 
günümüzde Batı Anadolu’da yer alan “Bitinya” adı 
verilen bölgedir.

5. B Osmanlı Devleti’nde merkezi ordu olan ve devşir-
melerden oluşan Kapıkulu ordusu kendi içerisin-
de piyade ve süvari olarak ikiye ayrılmıştır. 
Kapıkulu ordusunun süvari yani atlı olanlarına “altı 
bölük halkı” adı verilmiştir. “Altı bölük halkı” denil-
mesindeki neden 6 süvari birliğinden oluşmasın-
dan dolayıdır. Bunlar; Sağ-Sol Ulufeciler, Sağ-Sol 
Garipler, Silahtarlar ve Sipahtarlar’dır.
Kapıkulu ordusunun piyadeleri yani yaya birlikleri; 
Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Oca-
ğı, Top Arabacıları Ocağı, Cebeciler Ocağı, Hum-
baracılar Ocağı, Lağımcılar Ocağı ve Bostancılar 
Ocağı’ndan oluşmuştur.
Azepler, gönüllü Türk gençlerinden oluşturulan 
birliklerdir.
Cebelüler eyalet ordusu olan tımarlı sipahilerin di-
ğer adıdır.
Bu durumda Azeplerin ve Cebelülerin “altı bölük 
halkı” arasında yer alması beklenemez. 

6. A Osmanlı Devleti’nde belediye vergilerinin toplan-
masını sağlayan, ihracat yasağı olan ürünlerin sa-
tılmasını ve küçük yaştaki çocukların çalışmasını 
engelleme görevlerini üstlenen görevliye “İhtisap 
Ağası (İhtisap Emini)” adı verilmiştir.
Beytülmal Emini, yerleşim yerinde kamu güvenliği 
korumakla görevli olan kişidir.
Bezirgan, ipek ve kumaş başta olmak üzere her 
türlü ticaret ve alım satım işleriyle uğraşan zen-
gin tüccardır.
Menzilciler, resmi haberleşme görevini üstlenen 
kişilerdir.
Mekkari Taifesi, ticari ürünlerin taşımacılığını üst-
lenen kişilerdir. 
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7. A Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren ilmi-
ye sınıfındaki kadrolaşmanın artmasıyla birlikte 
“alimin oğlu alimdir” anlayışına yer verilmeye baş-
lanmıştır. Bu durum “Beşik Ulemalığı Sistemi”ni 
ortaya çıkarmıştır. Eğitim sisteminin bozulması 
sonucunda suhte adı verilen medrese öğrencileri 
bu dönemde “Suhte İsyanları”nı çıkarmışlardır.
Osmanlı Devleti’nde veraset sistemi düzenleme-
leri taht kavgalarını önlemeye yöneliktir. Devlet, 
ocak içindir anlayışı, merkezi ordu olan kapıku-
lu isyanlarının göstergelerindendir. Her iki geliş-
me de suhte isyanlarının nedenleri arasında yer 
almaz. 

8. C Osmanlı Devleti’nde I. Mahmut döneminde (1730-
1754) Batıdan askeri uzman olarak Comte de 
Bonneval getirilmiştir. İslamiyeti kabul ettikten 
sonra “Humbaracı Ahmet Paşa” olan bu uzmanın 
girişiyle 1734 yılında Batı tarzı ilk teknik okul olan 
Hendesehane açılmıştır.
Köprülü Mehmet Paşa, IV. Mehmet döneminin 
(1648-1687); Koca Ragıp Paşa, I. Abdülhamit dö-
neminin (1774-1789) ıslahatçı sadrazamlarından-
dır.  

9. E 1856 yılında kabul edilen Islahat Fermanı ile Os-
manlı Devleti’nde gayrimüslim tebaaya; okul 
açma, mahkeme kurma ve mal mülk edinme/ban-
ka şirket kurma hakları tanınmıştır. 
Bu doğrultuda gayrimüslimlerin Islahat Fermanı 
ile “eğitim, hukuk ve ekonomi” alanlarında haklar 
elde ettiklerine ulaşılabilir. 

10. B Osmanlı Devleti’nde Kanun-ı Esasi’nin hazırlan-
masında ve I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde gö-
rev alan sadrazam Mithat Paşa’dır. I. Meşrutiyet’in 
ilanında rol alan Sadrazam Mithat Paşa daha son-
raki dönemde 1888 yılında Ziraat Bankası’nı da 
kuran kişi olacaktır.
Mustafa Reşit Paşa 1839 yılında kabul edilen Tan-
zimat Fermanı’nın hazırlanmasında rol alan kişi-
dir.
Mustafa Fazıl Paşa 1865 yılında Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’ni kuran kişidir.
Enver ve Talat Paşalar 1908 yılında II. Meşrutiyet’in 
ilanında rol alan İttihat ve Terakki Fırkası mensup-
larındandır. 

11. D Osmanlı Devleti XX. yüzyılda Kuzey Afrika’da 
hem İtalya’ya hem de İngiltere’ye karşı mücadele 
etmiştir.  
Trablusgarp Savaşı’nda (1911-1912) İtalya’ya 
karşı mücadele eden Osmanlı Devleti, I. Dünya 
Savaşı’nda (1914-1918) da Mısır (Kanal / Süveyş) 
Cephesi’nde İngiltere’ye karşı mücadele etmiştir.
XX. yüzyılda Almanya ile dostluk politikası izlen-
diği için bu devletle Osmanlı Devleti’nin karşı kar-
şıya gelmesi beklenemez.  

12. E I. Dünya Savaşı’nda Suriye Filistin Cephesi’nde 
Osmanlı Devleti adına; Liman Paşa, Lafkenhayn 
Paşa ve Mustafa Kemal Paşa görev almıştır. 
Talat Paşa 1915 Tehcir Yasası’nın çıkarılmasın-
da görev alan Dahiliye Nazırı’dır. 1917-1918 yılları 
arasında da İstanbul Hükümeti’nin Sadrazamı’dır. 
Diğer seçeneklerdeki cephe-komutan eşleştirme-
leri doğru verilmiştir. 



TG-4. DENEME  Genel Yetenek
   Genel Kültür

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

15 Diğer sayfaya geçiniz.

13. D Milli Mücadele Dönemi’nde Amasya 
Genelgesi’nde (22 Haziran 1919) hem Erzurum 
Kongresi’nin hem de Sivas Kongresi’nin düzen-
lenmesi kararı alınmıştır.
Ancak Amasya Genelgesi’nde Alaşehir 
Kongresi’nin düzenlenmesine yönelik karar alın-
mamıştır. Alaşehir Kongresi’nin (16-25 Ağustos 
1919) düzenlemesi Hacım Muhittin Bey liderliğin-
deki Batı Anadolu’daki kuvayımilliyeciler tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

14. C  Milli Mücadele Dönemi’nde Wilson Prensipleri 
Cemiyeti (Amerikan Muhipleri Cemiyeti) Ameri-
kan mandasını benimsemiştir.
İngiliz mandasını benimseyenler; Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası ile İngiliz Muhipleri Cemiyeti’dir.
Ancak Kara Vasıf tarafından kurulan Karakol Ce-
miyeti (Milli Karakol Cemiyeti) Milli Mücadele yan-
lısıdır ve mandayı benimseyen politikalara da 
karşı çıkmıştır.

15. A Milli Mücadele Dönemi’nde Heyet-i Temsiliye Er-
zurum Kongresi ile kurulup Sivas Kongresi ile tüm 
yurdu temsil etmiştir. 
I. TBMM’nin açılışına kadar görev alan Heyet-i 
Temsiliye’nin yayın organları arasında Sivas 
Kongresi ile çıkarılan İrade-i Milliye Gazatesi 
ile 10 Ocak 1920 tarihinde Ankara’da çıkarılan 
Hakimiyet-i Milliye Gazatesi’dir. Ayrıca Heyet-i 
Temsiliye Dönemi’nde 6 Nisan 1920 tarihinde 
Anadolu Ajansı kurulmuştur.
Sebilürreşat Dergisi Mehmet Akif Ersoy’a ait ya-
yın organıdır. 
Ceride-i Resmiye I. TBMM Dönemi’de çıkarılan 
meclisin resmi gazetesidir. 

16. B Milli Mücadele Dönemi’nde Ankara Hükümeti’nin 
hukuki varlığını tanıyan ilk devlet Ermenistan’dır. 
2-3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Ant-
laşması ile Ankara Hükümeti ve Erivan Hükümeti 
birbirlerinin hukuki varlıklarını tanımışlardır.
Diğer seçenekler incelendiğinde; Gürcistan (Tif-
lis Hükümeti) 23 Şubat 1921’deki “Batum Ant-
laşması” ile, Afganistan (Kabil Hükümeti) 1 Mart 
1921’deki “TBMM-Afgan Dostluk Antlaşması” 
ile, Sovyet Rusya (Moskova Hükümeti) 16 Mart 
1921’deki “Moskova Antlaşması” ile, Azerbaycan 
(Bakü Hükümeti) 13 Ekim 1921’deki “Kars Antlaş-
ması” ile TBMM’nin yani Ankara Hükümeti’nin hu-
kuki varlığını tanımışlardır. 

17. A A seçeneğindeki neden-sonuç ilişkisi yan-
lış verilmiştir. İstiklal Marşı’nın kabulü Sakarya 
Savaşı’ndan (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) sonra 
değil I. İnönü Savaşı’ndan (6 - 10 Ocak 1921) sonra  
12 Mart 1921 tarihinde gerçekleşmiştir.
Sevr Barış Antlaşması’ndan sonra Damat Ferit 
Paşa hükümeti istifa etmiş yerine Tevfik Bey hü-
kümeti kurulmuştur.
Fransa, Zonguldak’dan II. İnönü Savaşı’ndan son-
ra çıkmıştır.
Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) sonu-
cunda 9 Eylül 1922’de İzmir işgalden kurtarılmış-
tır.
Mudanya Antlaşması (4 - 11 Ekim 1922) ile Bo-
ğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya TBMM’ye bırakıl-
mıştır. 

18. B Lozan Barış Antlaşması’nda nüfus mübadelesi 
(yer değişimi) konusu TBMM ile Yunanistan ara-
sında yaşanan sorunlardan biridir.
Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul, Gökçe-
ada, Bozcaada ve Marmara Adaları’ndaki Rumlar 
yerleşik yani etabli sayılmıştır. Yunanistan’da da 
Batı Trakya bölgesindeki Türkler etabli (yerleşik) 
sayılmıştır. 
Bu durumda İzmir ve Doğu Trakya’daki Rumların 
etabli (yerleşik) sayılması beklenemez. 
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19. E Osmanlı Devleti’nin resmen son bulması Halife-
liğin kaldırılması ile değil 1 Kasım 1922 tarihinde 
Saltanatın kaldırılması ile olmuştur. 
Haliğeliğin kaldırılması ile; ümmetçi devlet anla-
yışı yerine ulus devlet anlayışına geçilmiştir. Böy-
lece Cumhuriyet rejimi pekişmiştir. Aynı kanunla 
Osmanlı hanedan mensupları yurt dışı edilmiştir. 
Halifeliğin kaldırılmasına karşı olan siyasiler  
17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuri-
yet Fırkası’nı kurmuşlardır.
Şeyh Sait İsyanı’nın (13 Şubat 1925) çıkmasında 
Halifelik taraftarlarının rolü vardır. 

20. C 1922-1924 yılları arasında görev alan Milli Eğitim 
Bakanı İsmail Sefa Özler, Cumhuriyet Dönemi’nin 
ilk Milli Eğitim Bakanı olmuştur.
Atatürk Dönemi’nde; Mustafa Necati Uğural 1925-
1929 yılları arasında, Reşit Galip 1932-1933 yılları 
arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmiş-
lerdir.
Hasan Ali Yücel, İsmet İnönü Dönemi’nde göreve 
getirilen Milli Eğitim Bakanı’dır ve bu görevi 1938-
1946 yılları arasında üstlenmiştir. 
Celal Bayar, Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bu-
lunmamıştır.   

21. E Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile din, dil, ırk ve 
cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına kanun önünde eşitlik getirilmiştir. 
Bu yönüyle eşitlik kavramı “halkçılık ilkesi” ile ilgi-
lidir.
Patrikhane Mahkemeleri kapatılması Türk Me-
deni Kanunu’nun kabulü ile gerçekleştirilmiştir. 
Patrikhane Mahkemeleri’nin kapatılması hukuk 
bağımsızlığının sağlanması olduğu için bu yönüy-
le “milliyetçilik ilkesi” ile ilgilidir.
İslam temelli medeni kanun olan Mecelle’nin yü-
rürlükten kaldırılması Türk Medeni Kanunu’nun 
kabulü ile gerçekleştirilmiştir. Mecellenin kaldırıl-
ması “laiklik ilkesi” ile ilgilidir.

22. B Atatürk Dönemi’nde genel ekonomi akımlarını iz-
lemek, bu akımların ülkenin ekonomisine etkisini 
araştırıp çalışma sonuçlarını hükûmete bildirmek 
için 1927 yılında oluşturulan kurum Âli İktisat 
Meclisi’dir.
1924 yılında “Türkiye İş Bankası”, 1929 yılında 
“Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”, 1930 yılında 
“Merkez Bankası”, 1933 yılında Sümerbank kurul-
muştur.

23. E 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılması 
çok başlı yönetim yapısını bitirmeye yönelik oldu-
ğu için siyasi alanda birliği sağlama amacı taşı-
maktadır.
Medeni Kanunu’nun kabulü ile hukukta ikilik son 
bulmuştur.
Metrik sistemin kabulü ile ölçü ve ağırlık birimle-
rinde ikilik son bulmuştur. 

24. C Atatürk Dönemi’nde Türkiye; 1928 yılında Briand 
Kellog Paktı’nda, 1929 yılında Litvinov Paktı’nda, 
1936 yılında Akdeniz Paktı’nda ve Montrö Bo-
ğazlar Sözleşmesi’nde, 1937 yılında da Sadabat 
Paktı’nda yer almıştır. Her biri belirtildiği tarihte 
oluşturulmuştur.
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25. E II. Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş 
Dönemi’nde; 1948 yılında Kore, 1949 yılında Al-
manya, 1954 yılında da Vietnam ikiye ayrılan dev-
letlerdir. 
Kore ve Vietnam, Kuzey ve Güney olarak ikiye ay-
rılmıştır. Almanya ise Batı ve Doğu Almanya ola-
rak ikiye ayrılmıştır. 

26. A Yumuşama Dönemi’nde nükleer silahları azalt-
mak amacıyla 1972 yılında ABD ile SSCB ara-
sında SALT I (Strategic Arms Limitation Talks/
Stratejik Silahları Kısıtlama Antlaşması) gerçek-
leştirilmiştir. SALT I belgesinden sonra da 1979 yı-
lında SALT II imzalanmıştır.
1961 yılında gerçekleştirilen Belgrad Deklerasyo-
nu ile “Bağlantısızlar Bloku” kurulmuştur.
1948-1973 Arap-İsrail Savaşları 1978 yılında im-
zalanan “Camp David Antlaşması” ile son bul-
muştur.
1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı 
1995 yılında imzalanan “Dayton Antlaşması” ile 
son bulmuştur. 

27. C Annan Planı Kıbrıs sorununun çözümü için 2004 
yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Türk 
ve Rum taraflarına sunulan, adada iki kurucu 
devletten oluşacak tek bir uluslararası kişilik ve 
egemenlik öngören belgedir. Ancak yapılan refe-
randum sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti görüşme sürecini kabul etmiş olsa da Güney 
Rum kesimi görüşme sürecini reddettiği için An-
nan Planı uygulanmamıştır.
Mac Milan Planı, 1958 yılında İngiltere tarafından 
hazırlanan ve Ada’da İngiltere, Türkiye ve Yuna-
nistan iş birliğine dayalı üçlü bir yönetim kurulma-
sını öngören belgedir.
Zürih Antlaşması, 1959 yılında Türkiye ile Yuna-
nistan arasında imzalanan ve Kıbrıs Devleti’nin 
kurulması kararının alındığı belgedir.
Johnson Mektubu, 1964 yılında ABD Başkanı 
Johnson’ın Başbakan İsmet İnönü’ye bir mek-
tup yazarak Türkiye’nin Kıbrıs Adası’na müdaha-
le fikrinden vazgeçmesini içeren belgedir. Ancak 
Başbakan İsmet İnönü de diplomatik bir mektup-
la Başkan Johnson’a Türkiye’nin kararlılığını dile 
getirmiştir.
101. Kilometre Antlaşması, 1974 yılında ABD’nin 
arabuluculuğuyla Mısır ile İsrail arasında im-
zalanan antlaşmadır. Bu antlaşma Arap-İsrail 
Savaşları’nın bitmesine neden olan Camp David 
Antlaşması’na (1978) zemin hazırlayan belgedir. 
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28. A Aynı boylam üzerinde bulunan Trabzon ve Diyar-
bakır illeri için güneşin en tepede olduğu anlar 
aynı iken diğer özellikler farklıdır.

29. E Gürbulak sınır kapısı İran’a açılmaktadır. Soruda 
verilen diğer eşleştirmeler ise doğrudur.

30. E Türkiye platoları için soruda verilen özelliklerin 
tümü doğrudur.

31. E Haritada Aras Nehri’nin yeri yanlış verilmiştir. 
Gösterilen alanda Çoruh Nehri akmaktadır. Aras 
Nehri Iğdır çevresinden geçmektedir.

32. B Akarsu rejimlerinin farklı olması Karadeniz’de he-
yelan olayının yaşanmasında belirleyici değildir. 
Diğerleri bu durum üzerinde etkili olan faktörlerdir.

33. B Batı Toroslarda güney yamaçta kuzeye göre or-
manların yüksekte olması bakının sıcaklık üzerine 
etkisine örnek iken diğerleri denizellik etkisinin sı-
caklık üzerine etkisine örnek gösterilir.

34. E Bitlis hem karasal hem de yükseltinin etkisiyle 
günlük sıcaklık farkının daha fazla olduğu ildir.

35. B Türkiye’de bitki türünün fazla olmasında farklı ik-
lim türleri ve farklı jeolojik zamanların yaşanması-
nın etkisi daha fazladır.
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36. A Konya’da tarımsal nüfus yoğunluğunun az olma-
sında tarım arazilerinin düz ve geniş olması bu-
nunla birlikte yerşekillerinin sade olması temel 
belirleyicidir.

37. C Türkiye’de nüfusun dengesiz dağılmasında sana-
yileşmenin yöreye göre farklılık taşıması ve ticari 
faaliyetlerin belirli alanlarda yoğunlaşmasının et-
kisi daha fazladır.

38. E Haritada V numarayla gösterilen Zonguldak çev-
resi önemli bir zeytin üretim merkezi değilken di-
ğerleri önemli zeytin üretim alanlarıdır.

39. B Türkiye’de denizde yapılan kültür balıkçılığının yo-
ğunlaştığı yer verilen illere göre Muğla’dır.

40. A Soruda önemli çıkartım alanları verilen maden 
bordur.

41. C Soruda sözü edilen enerji nakil hattı TANAP’tır.

42. B Zonguldak (Çatalağzı) " Taşkömürü
Manisa (Soma) " Linyit
Sivas (Kangal) " Linyit
Şırnak (Silopi) " Asfaltit ile elektrik üretmektedir 
ve hava kirliliği fazladır. Ancak Kırklareli (Hamita-
bat) doğalgazdan elektrik üretimi yapmaktadır ve 
havayı daha az kirletmektedir.

43. A Eskişehir’de şeker pancarı üretimi yapıldığı için 
buradaki fabrika hammaddeye yakın kurulmuştur.
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44. B Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun illeri Yeşilır-
mak Havzası Gelişim Projesi’nde yer alan illerdir. 
Sinop ise yer almamaktadır.

45. D Çal Mağarası Trabzon’da bulunmaktadır. Soruda-
ki diğer eşleştirmeler ise doğrudur.

46. D Grev hakkı özel hak değil kamu hakkıdır. Sükna 
(oturma) hakkı, velayet hakkı, patent hakkı ve ala-
cak hakkı ise özel haklardandır. Özel haklar kay-
nağını özel hukuktan alırken; kamu hakları ise 
kaynağını kamu hukukundan alır. Kamu hakları 
1982 Anayasası’nda yer alan temel hak ve hürri-
yetlerdir.

47. A Kişinin iradesiyle gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakılmaksızın hukukun sonuç bağladığı olaylara 
hukuki olay denir. Hukuk düzeninin sonuç bağla-
dığı insan davranışlarına hukuki fiil denir. Bir ya da 
birden fazla kişinin hukuki bir sonuç doğurmaya 
yönelik irade beyanlarına hukuki işlem denir. Ka-
rine, varlığı bilinen olgulardan varlığı bilinmeyen 
olguların çıkarılmasıdır. Kişinin kendisine veya 
başkasına gelebilecek bir tehlikeyi olayla ilgili bu-
lunmayan başkasının eşyasına zarar vererek ön-
lemesi yoluna ıztırar hali denir.

48. A Yumuşak anayasalar kanunlar gibi aynı kurallara 
tabi olarak kolaylıkla değiştirilebilen anayasalar-
dır. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye) tek yu-
muşak anayasadır. Sert anayasalar kanunlardan 
daha zor usullerle değiştirilebilen ve değiştirile-
meyen hükümler içeren anayasalardır. 1924, 1961 
ve 1982 Anayasaları serttir. En sert anayasamız 
1982 Anayasası’dır.

49. C 1982 Anayasası’na göre aynı kişi en çok iki defa 
Cumhurbaşkanı seçilebilir. 1982 Anayasası’na 
göre seçimlerin yenilenmesine Cumhurbaş-
kanı ya da TBMM Genel Kurulu karar verir. 
Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde TBMM Ge-
nel Kurulu en az 360 milletvekili kararıyla seçim-
leri yenilerse, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday 
olabilir.
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50. B 1982 Anayasası’na göre TBMM üyeliklerinde bo-
şalma olması halinde sadece boşalan il veya se-
çim çevrelerinde yapılan seçime ara seçim denir. 
Ara seçim her seçim döneminde TBMM kararıy-
la (basit çoğ.) bir defa yapılır. Bu seçim milletve-
kili genel seçimlerinden 30 ay geçmeden ya da 
milletvekili genel seçimlerine 1 yıl kala yapılamaz. 
Fakat 2002 Anayasa değişikliğine göre, Bir ilin 
TBMM’de hiç üyesinin kalmaması halinde ara se-
çim her koşulunda zorunlu olarak yapılır.

51. E 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı ma-
kamının  herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı 
yardımcısı vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait 
yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanlığı makamının 
herhangi bir sebeple boşalması halinde yenisi 
seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yar-
dımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. Cum-
hurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi 
sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hal-
lerinde, Cumhurbaşkanının görevlendireceği yar-
dımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder.

52. D Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu ida-
releri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir 
ve giderleri ile mallarını Sayıştay TBMM adına de-
netler. Sayıştay başkanını ve üyelerini TBMM se-
çer. Sayıştay’ın kararlarına yargı yolu kapalıdır.

53. E Üniter devlet idareye ilişkin bir anayasal ilke değil-
dir. İdareye ilişkin Anayasal ilkeler şunlardır: Laik 
devlet, hukuk devleti, demokratik devlet, sosyal 
devlet, merkezden ve yerinden yönetim, yetki ge-
nişliği, idarenin bütünlüğü

54. E İdarenin Anayasal ilkeleri arasında yer alan idare-
nin bütünlüğü iki araçla sağlanır. Bunlar hiyerarşi 
ve idari vesayettir. Anayasaya göre idare, kuruluş 
ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

55. A Osmanlı Devleti’nde ilk karantina uygulaması-
nın Sultan 2. Mahmud döneminde, 1831 yılında-
ki büyük kolera salgını sırasında uygulanmıştır. 
Osmanlı zamanında karantina yerine “usul-ı ta-
haffuz”, karantina yeri için de “tahaffuzhane” tabiri 
kullanılmıştır. Bilinen ilk karantina uygulamasının 
1377’de Venedik ve Dubrovnik’te yapıldığını, ilk 
karantina yerinin ise 1423 yılında Venedik yakın-
larında Santa Maria di Nazaret Adası’nda kurul-
muştur. 
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22 Diğer sayfaya geçiniz.

56. E Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendi-
si, makine mühendisi ve fütürist, Nikola Tesla gü-
nümüzde alternatif akım (AC) elektrik kaynağı 
sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Avus-
turya İmparatorluğu’nda doğup büyüyen Tesla, 
1870’lerde mühendislik ve fizik alanında ileri bir 
eğitim aldı ve 1880’lerin başında telefonculukta 
ve Continental Edison’da yeni elektrik enerjisi en-
düstrisinde çalışırken uygulamalı deneyim kazan-
mıştır. 

57. B Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın 
ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839’da Sultan Ab-
dülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mus-
tafa Reşid Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane 
Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şe-
rifi, Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu veya Tanzimât-ı 
Hayriye olarak da anılmaktadır.

58. C Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin ölü-
münün 750. yılı nedeniyle 2021 yılı “Hacı Bektaş-ı 
Veli Yılı” ilan edilmiştir.

59. B OECD İstanbul Ofisi, Türkiye’nin ve yakın coğraf-
yasının sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedef-
lerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.
OECD İstanbul Merkezi çalışmaları çerçevesinde 
“rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, 
yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilme-
si, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi 
direncin artırılması ve yeşil büyüme ve Covid-19 
pandemisi sonrası dünya ekonomisinin gelece-
ği ve yeniden inşası” alanlarına odaklanarak, bu 
alanlarda politikalar geliştirmesi beklenmektedir.

60. A Covid-19 nedeniyle yaşanan Pandemiden dola-
yı 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları 2021 yılına erte-
lenmiştir. 2021 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları’na 
Japonya’nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak-
tır. 33 spor dalının yer alacağı Oyunlarda; Sportif 
Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik 
Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden da-
hil edilmiştir.

Çözüm Bitti.
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