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1. Rehber, bilinmeyen hakkında yardımcı olan 
kişidir. Bir tur rehberi de yol gösterir, bilinme-
yen yerlerin açıklamasını yapar. II numaralı 
cümlede “rehberli turlar düzenlemek” sözüy-
le anlatılmak istenen yargıyı bulmamız müm-
kündür. Bir yazarın nasıl yazdığını açıklama-
sı; eserine rehber olması, okuyucusuna yol 
göstermesi demektir. 

(Cevap B)

2. Cümlelere bakıldığında lV. cümlede özür di-
lemenin zor ancak erdemli ve güzel bir dav-
ranış olduğundan bahsedilmektedir. Buna 
benzer bir ifade V. cümlede yer almaktadır. 
lV. ve V. cümleler birbirine yakın anlamlıdır.

(Cevap E)

3. Verilen cümlede mükemmele ulaşmak ister-
ken iyinin de kaybedilebileceği anlatılmakta-
dır. Aynı düşünce farklı sözlerle A seçeneğin-
de de ifade edilmiştir.

(Cevap A)

4. Verilenler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında cümle: “Öğren-
ciyken kız arkadaşının sinemaya gitme tekli-
fini reddederek cebindeki parayla gidip yağlı 
boya aldığı anı sanatçı olma yolundaki ilk adı-
mı olarak hatırlıyor.” şeklinde olmaktadır. Böy-
lece IV ile numaralanmış söz baştan dördün-
cü sırada yer almaktadır.

(Cevap D)

5. C seçeneğindeki cümlede “poaça” sözünün 
yazımı yanlıştır. Doğrusu “poğaça”dır.

(Cevap C)

6. Aşırı duyguları anlatmada ünlem (!), tamam-
lanmış cümlelerin sonuna nokta (.), sıralı cüm-
leleri ayırmada virgül (,), eksiltili cümlelerin 
sonuna üç nokta (…) getirilir. Buna göre par-
çada ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla (!), 
(.), (,), (.), (…) getirilmelidir.

(Cevap B)

7. Dizelerde gündelik bir olayın, yalın bir anla-
tımla (söz ve anlam sanatlarına başvurulma-
dan) konuşma havası içinde, uyaklı sözcük-
lerle (önce, görünce gibi) aktarıldığını söyle-
yebiliriz. Ancak dizelerin öğretici bir nitelik ta-
şıdığı söylenemez.

(Cevap E)

8. II. cümlenin yüklemi “görür” sözcüğüdür ve 
sözcük ad değil, eylemdir.

(Cevap C)

9. “başlayıp, olarak” → zarf-fiil
 “yenileyen, tükendiği” → sıfat-fiil
 “anlayışta” → isim-fiil

(Cevap D)

10. I. cümle “ama” bağlacıyla bağlanmış bağlı bir 
cümledir.

 II. öznesi “İnsanların doğal ortamda özgür ya-
şadığını ifade eden Locke” sıfat-fiil grubudur.

 III. “ver-ir-se” iki kip tarafından çekimlenen bir-
leşik çekimli fiildir.

 V. cümlede “devrettikleri” yardımcı fiille kuru-
lan birleşik fiildir.

 IV. cümlesinde “Cezalandırma” isim-fiil, “dü-
şebileceklerini, belirten, yaratabileceğini” sı-
fat-fiildir. Cümlede zarf-fiil kullanılmamıştır.

(Cevap D)

11. Paragrafta lll. cümlede lV. cümlenin örneğine 
yer verilmiştir. ll. ve V. cümleler yer değiştirdi-
ğinde lll. cümle lV. cümlenin örneği olacaktır. 
Parça böylece bütünlük kazanacaktır. Bura-
da anlamsal ve şekilsel örüntü gözden kaçı-
rılmamalıdır.

(Cevap D)

12. Soruda ilk cümlede uluslararası bir örgütten, 
diğer cümlelerde ise ulusal bir dernek ve fa-
aliyetlerinden bahsetmektedir. Buna göre, par-
çanın ilk cümlesi genel anlam bağlamıyla il-
gili değildir.

(Cevap A)
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14. Parçada konuşan kişi, daha önce yaşadığı bir 
olayı hikayeleştirerek anlatmaktadır. Betimle-
me cümlelerinin de kullanıldığı parçada olay 
esaslı olduğu için parçanın anlatımında öy-
küleme ağır basmaktadır.

(Cevap A)

15. Parçaya göre ticari amaçla kadınların duygu 
dünyasına seslenen aşk romanları yazılmış 
ancak kadınların sorunlarına yer verilmemiş-
tir. İlerleyen zamanlarda kadınların sorunları-
na da yer verilmiş olması edebiyattaki anla-
yış değişikliğinin bir göstergesidir.

(Cevap E)

13. Parçanın IV. cümlesine kadar Arnavutluk’un 
dışa açılmasının değerlendirmesi yapılmıştır. 
IV. cümleden itibaren ise Arnavutluk’un tarihi 
ile ilgili bilgiler verilerek konunun dışına çıkıl-
mış ve yeni bir konu başlamıştır. Buna göre 
bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikin-
ci paragraf IV. cümleyle başlayabilir.

(Cevap C)

18. Parçada verilen cümleleri tek tek incelediği-
mizde: Kayaçların genleşmesi ve çatlaması-
nın ani sıcaklık değişimleri sonucu olduğuna 
ulaşılabilir (A). “Gündüzleri kayaçların dış kı-
sımları, iç kısımlarından daha fazla ısındığın-
dan genleşir.” yargısıyla “Gündüzleri kayaç-
ların yüzeyleri hacimce büyür.” ifadesine ula-
şılabilir (B). “Herhangi bir yerin sıcaklığı mev-
simlere, aylara ve özellikle günün saatlerine 
göre sık sık değişir.” yargısıyla C seçeneğin-
de verilen ifadeye, ayrıca kayaçların dış yü-
zeylerinin genleşmesi ve dış yüzeyinde çat-
laklar oluşması ifadeleriyle E seçeneğine ula-
şılabilir. D seçeneğindeki yargı parçadan çı-
karılabilecek bir yargı değildir. Çünkü sıcak-
lık ortalamalarının ani değişmesi (ısınma-so-
ğuma) çatlaklara neden olmaktadır. Bunu sa-
dece sıcaklık ortalamalarının düşük olması-
na bağlamak doğru olmaz.

(Cevap D)

16. I. cümledeki “ne mutlu bana ki” sözü sanatçı-
nın, durumundan hoşnut olduğunu gösterir.

 II. cümledeki “seyirciye ayna tutmak” sözü, 
canlandırılan kişilerin toplum içinde yaşayan 
kişiler olduğunu gösterir.

 III. cümledeki “karakteri üzerine yapıştırma-
mak” sözü, oynanan rolün etkisinde kalınma-
dığını gösterir.

 V. cümledeki “---- dediği gibi” sözü, bir başka-
sının görüşüne katılma durumunu gösterir.

 IV. cümlede “bir durumu kabullenme” anlamı 
yoktur.” “Durumdan rahatsız olmama, kendi-
ne güven” anlamı vardır.

(Cevap D)

19. Parçada, bir insanın, dostlarının hata yapma-
larını engellemesi gerektiği vurgulanmakta-
dır. A, B, C, D seçeneğindeki yargılar, bunu 
desteklemektedir.

(Cevap E)

20. A → “..o, bir fiziksel veya biyolojik yapı olarak 
ele alınmamalıdır. Dolayısıyla insanın ne ol-
duğunu değil, kim olduğunu ve neler hisset-
tiğini araştırmak gerekir.”

 B → “Pek çok kişiye göre insan; bir nesne-
den, bir hayvandan daha fazla ve daha fark-
lı bir canlıdır.”

 C → “Bu yüzden de insan; bir nesneyi ve hay-
vanı inceler gibi laboratuvar ortamında ince-
lenmemeli, o, bir fiziksel veya biyolojik yapı 
olarak ele alınmamalıdır.”

 E  → “Çünkü insan her an değişen, yaratıldı-
ğı gibi kalmayan…”

(Cevap D)

21. Bu parçada Zinkeisen’in eserinin Hammer’in-
kinden ayrı bir özelliğinin olması için farklı bir 
yanının olması gerekmektedir. Parçada ge-
çen: “Çok sayıda kaynağa dayandığı için ya-
pıt bugüne kadar değerini korumuştur.” cüm-
lesi Zinkeisen’in eserinin farklılığını gösterir. 
“B”  seçeneğine baktığımız zaman döneme 
ait belgelerden alınan bilgiler vurgulanmakta-
dır. 

(Cevap B)

17. Parçada, verilen örneklerden hareketle yaza-
rın, kimi yapıtların yazımında anlatıma özen 
gösterilmemesinden yakındığını görüyoruz.

(Cevap E)



4

G E N E L  Y E T E N E K  -  G E N E L  K Ü L T Ü R0 1

H A T T R I C K

w w w . a k a d e m i d e n i z i . c o m . t r

22. Parçadaki “---- incelikli çözümlemeleriyle ve 
bireyi toplumsallık içerisinde göstermeye ça-
lışırken öne çıkardığı ayrıntılı betimlemeleriy-
le ----“ ifadesinden, yazarın, konularını işler-
ken detaylara önem verdiği bilgisi çıkarılabi-
lir.

(Cevap C)

23. Parçadaki “Usta yazarın büyük kitlelere ula-
şamayışının nedeni → kolaycılıktan uzak ve 
okurdan emek isteyen bir anlatım ortaya koy-
muş olmasıdır.” ifadesinden yazarın okuru-
nun çok olmamasının nedeni, zor anlaşılır ol-
masıdır sonucuna varılmaktadır.

(Cevap E)

24. Parçada anlatılan kitap tutkunlarının, her ki-
tapla duvarlarına bir tuğla daha koydukların-
dan yani dış dünyayla ilişkilerini kestiklerin-
den söz edilmektedir.

(Cevap D)

25. Parçaya göre, kitap biriktirmeyi aşırıya vardı-
ranların, başkalarıyla ortak bir yaşam sürdür-
mesinin -bu insanların bakış açıları farklı ol-
duğu için- zor olduğu, bu nedenle kitap tut-
kunlarının yalnız yaşamayı tercih ettiklerini 
söyleyebiliriz.

(Cevap E)

26. “Onlar edindikleri her kitapta aslında duvarla-
rına bir tuğla daha koyar.”  cümlesinde, kitap 
tuğlaya benzetilmektedir.

(Cevap C)

27. - 30. soruların çözümü için aşağıdaki 
tabloyu kullanınız.

 Emre Burcu’dan, Cenk de Ahmet’ten bir gün 
önce ders aldığında, Pazar günü ders olma-
dığından ve Cuma günü Doruk ders aldığın-
dan Cumartesi günü Fatoş ders almıştır. Ola-
bilecek sıralamaları yapalım.

P.tesi Salı Çarş. Perş. Cuma C.tesi

1. sıralama Emre Burcu Cenk Ahmet Doruk Fatoş

2. sıralama Cenk Ahmet Emre Burcu Doruk Fatoş

27. Verilenlere göre Burcu Salı veya Perşembe 
günü ders alabilir. Çarşamba günü alamaz.

(Cevap C)

28. Fatoş’un dersi kesinlikle Burcu’dan sonraki 
bir gündedir.

(Cevap E)

29. Perşembe günü Ahmet veya Burcu’nun der-
si olabilir.

(Cevap B)

30. Fatoş kesinlikle Cumartesi günü ders almak-
tadır.

(Cevap A)

32. 
( )

( )

2 2 2
2 2 2

2 2 1 2

2 2 2 1

2
2 2

14 8 11

15 12 9

8 6 3

9 6 3

8

9
+ +

+ +
=

+ +

+ +

= =

(Cevap B)

33. 

10
13

10
11

10
10
1

10
2
10
11

2
11

-

+

= =

(Cevap E)

31. 
( ) ( )

1001
1000 1

1001
1000 1 1000 1

1001
999 1001

999

2 :

:

-
=

- +

= =
 

 (Cevap B)

34. Toplam su = 180 lt olsun.

 Her depoya 180 : 3 = 60 lt kalır.

 Elma = lt60 5
2 24: =  kullandı.

 Armut = lt60 4
2 30: =  kullandı.

 Şeftali = lt60 3
2 60: =  kullandı.

 = 94 lt kullanıldı.

 180
94

90
47

& =

(Cevap E)
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36. 
:

( ) ( )x y z y z
x1

:= - +\ \

 
y
z

x x y z
3
2

5 10&
=

=
= + + =

(Cevap A)

37. x ⋅ y = 69
 ↓   ↓
 3  23
 x + y = 3 + 23 = 26  bulunur.

(Cevap C)

35. 

( )

x y

x a
y

2 2
3 0

3 1 2 2 0

+ - =

+ - - =

 Buradan,

 a a

a
a

3
2

2
1
1

3
2

1
2

1 3
2

&

&
&

=
-

=
-

- =

=-

(Cevap C)

38. 

.

x x x

x x x

x x x

x x
x x bulunur

2
3

3
2

6
3

6
3 9

6
2 4

6
3

6
3 9 2 4

6
3

5 5 3
4 8 2

( ) ( ) ( )3 2 1

1 1

&

&

&

+
+
-
=
-

+
+

-
=
-

+ + -
=
-

+ = -

=- =-

(Cevap D)

39. Şekildeki taralı bölge sadece B’ye ait küme-
dir. O hâlde taralı bölge tiyatro sevmeyen göz-
lüklü kız öğrencileri temsil eder.

(Cevap C)

41. 

Bayram Usta bir işin 8
5  ini 20 saatte yaparsa

İşin tamamını x saatte yapar

x

x
8
5

20 1

32

1
4

: :=

=

 O hâlde,

 Bayram Usta  32 - 20 = 12 saat daha çalış-
malıdır.

(Cevap C)

42. 

 

20

14

 EKOK (14,20) = 140   

14

7

7

7

1

20

10

5

1

2

2

5

7

 .bulunur
14 20
140 140

70

10 7

:

:
=

(Cevap B)

43. Kumaşın tamamı 5x metre olsun.

 Önce 5
3 ’i ; x x5 5

3 3: =

 Sonra kalanın

 'ü; ( )x x x x
4
1

4
1 5 3 4

1 2 2: :- = =

 x x x x x

x

x

x metre

5 3 2 15 5 2
7 15

2
3 15

15
3
2

10

5

1

&

&

&

&

:

- + = - =

=

=

=

f p

 Kumaşın tamamı = 5x = 5 . 10 = 50 metre bu-
lunur.

(Cevap A)

44. 

 
a x a

 a x z

a z x

z x x

z x

z x

2 3 2

2
2 3

2
2 3 3

2
2 3

2
3

+ =

=
-

-
+

+

+

(Cevap D)

40. ( ) ( ( ))
( ) ( ( ) )

( )
( )

f a f f a
a f a

a f a
a a
a a

a
a

3 2
2 3 3 2 2 3
2 3 2 1
2 3 2 2 1 3
2 3 4 1
4 2
2

: :

:

+ = +

+ - = + -

+ = +

+ = + -

+ = -

=

=

(Cevap E)

45. Doğukan = 3x

 Atakan = x

 Atakan + Can < Doğukan

 x + Can < 3x

 Can < 2x

 Can = 2x Ş 6x = 186 x = 31

 Can < 3x Ş Can < 62

 Can = 61

(Cevap E)
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46. 

Değişim Mevcut

Tek kat 12 4
1 3: = Ş 12 - 3 = 9

4
1  iniyor 9 3

1 3: = Ş 9 + 3 = 12

Çift kat

3
1  biniyor 12 4

1 3: =  kişi inmiştir.

(Cevap C)

47. Maaş = x

 
x

x
100
10

460

4600

<

<

:

 olmalı

(Cevap E)

49. 
K bra m
Elmas x

beraber 12
ü &

&
=4

 x > m

 her ikisi eşit olsa Ş m = x = 26 olur.

 x > m ise

 12 < m < 24 olur.

(Cevap A)

48. Yürüme hızı = V

 Z T

5x 4x

1 M

 1. durak

 t a
V t x
a

V
x

45
4

45
4

:

:

=

=

=

 2. durak

 ( )t x x a m
V t x
x a

V
x

45 4 5
5

45
9 5

1

1
: :

:

= + +

=

+
=

 1 ve 2 den /x
V
x V m s45

9 5& &= =

(Cevap D)

50. x, y ve z araçlarının yol uzunluklarına bakıl-
dığında en uzun x, sonra z ve y yollarıdır. Her 
üçü de aynı anda B noktasına vardığına gö-
re; en hızlı olan x aracı, sonra z aracı, sonra 
da y aracıdır. 

 Vx > Vz > Vy

  (Cevap B)

51. a karışımının yüzdesi 10
4 100 40: =

 b karışımının yüzdesi 10
2 100 20: =

 

.

x

x
x x bulunur

10
100
40 40

100
20 50

100
400 800 50
1200 50 24&

: : :+ =

+ =

= =

(Cevap B)

52. Hava sıcaklık değerleri birbirine eşit olduğun-
dan ve her bir şehir için ölçülen sıcaklık de-
ğerlerinin o şehirde beklenen sıcaklık değer 
aralığının içinde ise hepsinin aynı olduğu 6 
değeridir.

(Cevap C)

53. 3. kasnak 3 tam 1 yarım tur atarsa

 1. kasnakta 3 tam 1 yarım tur atar ama ok yö-
nünün tersine Ş ok işareti D’yi gösterir.

 3. kasnak 3 tam 1 yarım (7 yarım tur atarsa)

 2 kasnak 7 çeyrek tur atar, ok yönünün tersi-
ne Ş ok işareti N’yi gösterir.

(Cevap C)

54. abcd akcd-R R  en fazla olması için b = 8  k = 9 
alalım.

 a = 1 c = 2 d = 3 olsun.

 

.bulunur

1823 2934
1923 2034
2934 2034 900

=

=

- =

R
R

(Cevap E)



7H A T T R I C K

0 1G E N E L  Y E T E N E K  -  G E N E L  K Ü L T Ü R

w w w . a k a d e m i d e n i z i . c o m . t r

55. 5819 6920 7031

3188 4299 5300

= =

= =

RR
RR R

R

 7031
5300
12331
+

(Cevap A)

56. Daire 12 dilime ayrıldığından merkez açısı 

 .dir12
360 30=
c

c

 Büyük dilimin alanı

 r a
360 3 24

360
30

4
24

2 2

12
4

2

: :r= =

=

 Küçük dilimin alanı

 r a
360 3 16

360
302 2

12
4

: :r= =

 Taralı bölgenin alanı

 

( ) ( )

.bulunur

4
24

4
16

4
24 16 24 16

4
8 40

80

2 2

10
:

-

=
- +

= =

(Cevap B)

57. 

 
FD

C
B

G

E

H

A

x+50º

3x-10º
x+40º

 

( ) .

x x
x x

x bulunur

m DEH bulunur

3 10 50 180
4 40 180 4 140

35

50 35 85

&

- + + =

+ = =

=

= + =
%

(Cevap C)

58. 

 

A

x

C DB 8 8

17 1715

12

 A noktasından [BC] ye dik indirirsek kenaror-
tay olur.

 |BH|=|HC|= 8 br

 AHC&  özel üçgendir.

 ( )
AH br
8 15 17

15
- -

=

 Pisagor bağıntısına göre

 AD AH HD

AD

AD

AD
AD br

15 20

225 400

625
25

2 2 2

2 2 2

2

2

= +

= +

= +

=

=

(Cevap D)

59. Bir yamukta paralel olmayan iki kenarın orta 
noktalarını birleştiren doğru parçasına yamu-
ğun orta tabanı denir. ABCD yamuğunda [AB] 
// [DC] ve [EF] orta taban ise

 EF
AB DC

2
=

+

 

D

E

A

C

F

B
a

12

c

 .

.

a c a c br dir

a c
a c

a a br c br olur

2 12 24

24
4

2 28 14 10

& &

& &

+
= + =

+ =

+ - =

= = =

(Cevap E)

60. Nokta doğru uzamda olduğuna göre

 

.

k
k

k
k bulunur

4 5 5 2 0
20 10 0

10 0
10

: :- + =

- + =

+ =

=-
(Cevap A)
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1. Türk göçlerinin rastgele yapılan bir göç hare-
keti olmaması, gittikleri yerlerde kendilerin-
den çok daha güçlü siyasi otoritelere boyun 
eğmek zorunda kalmamaları ve teşkilatçı ya-
pıları onların gittikleri yerlerde de güçlü dev-
letler kurmaları sonucunu doğurmuştur.

Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin si-
yasi ve ekonomik sebepleri vardır. Ekono-
mik sebepler; nüfusun artması nedeniyle 
otlakların yetersiz kalması, kuraklık veya 
ağır kış şartları nedeniyle kıtlık yaşanma-
sıdır. Siyasi sebepler ise Türk boyları ara-
sındaki mücadeleler ile Çin ve Moğol bas-
kısıdır.

(Cevap E)

2. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Bağdat’ı ele ge-
çirerek Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’nın 
baskısından kurtardı. Abbasi halifesi, hutbe-
yi Tuğrul Bey adına okutarak Tuğrul Bey’i “Do-
ğunun ve Batının hükümdarı” ilan etti ve sul-
tan unvanını verdi. Siyasi yetkilerini Selçuklu 
sultanına terk eden halife, sadece din başka-
nı olarak kaldı. Böylece, İslam dünyasının si-
yasi liderliği Araplardan Türklere geçmiş ol-
du.

(Cevap D)

3. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan geliş-
meler, Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılış ne-
denleri arasında yer almaktadır. Ancak Ana-
dolu’ya yurt edinmek üzere yapılan akınlar ve 
Bizans’la bu doğrultuda yapılan savaşlar, yı-
kılış nedenleri arasında gösterilemez. Selçuk-
luların Bizans’la yaptığı 1048 Pasinler Sava-
şı ile Anadolu’ya ilk Türk yerleşmeleri başla-
mış, 1071 Malazgirt Zaferi ile de bu yerleş-
meler daha da hız kazanmıştır.

(Cevap E)

4. Soru kökünde ikta askerlerinden bahsedil-
mektedir. İkta sahiplerinin yetiştirdiği bu as-
kerler savaş zamanı orduya katılır, barış za-
manında ise üretim denetmeni olarak çiftçile-
rin üretim koordinasyonunu sağlarlardı. Ordu 
içindeki en kalabalık grubu oluşturan ikta as-
kerleri aracılığıyla devlet otoritesi en ücra kö-
şelerde dahi hissedilmiştir.

(Cevap A)

5. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde izlediği 
iskân politikası ile göçebeleri yerleşik yaşa-
ma geçirmeyi, Rumeli’de ele geçirdiği toprak-
ların savunulmasını kolaylaştırmayı ve ege-
menliğini artırmayı, Anadolu’daki aşiret çatış-
malarını sona erdirmeyi amaçlamıştır. Ancak 
devlet merkezini Rumeli’ye taşımak gibi bir 
amaç söz konusu olmamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleme-
sinde ve bu topraklarda kalıcı hâkimiyet 
kurmasında iskân politikasının büyük ro-
lü vardır.

(Cevap B)

6. Karesioğullarının egemenlik altına alınması 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara geçişini ko-
laylaştıran durumların başında gelmektedir. 
Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kurulan 
Karesi Beyliği, kara ordusu yanında etkin bir 
donanmaya sahipti. Bu sebeple Karesioğul-
larının Osmanlı egemenliğine girmesiyle mev-
cut kara ve deniz gücü de Osmanlı bünyesi-
ne katılmış ve bu da Osmanlıların Rumeli’ye 
geçişini kolaylaştırmıştır.

(Cevap C)

7. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, 
Yeniçeri Ocağı’nın bozulması ve “Ocak dev-
let içindir” anlayışının yerini “Devlet ocak için-
dir” anlayışının almasında etkili olan neden-
ler arasındadır. Fakat ocağın asker kaynağı-
nın devşirme sistemine dayanması Yeniçeri 
Ocağı’nın bozulma nedenleri arasında gös-
terilemez. Yeniçeri Ocağı kurulduğu andan iti-
baren devşirme sistemiyle oluşmaktaydı.

(Cevap A)

8. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler 
Celali İsyanlarının nedenleri arasında yer alır. 
Fakat yeniçerilerin Celali İsyanları ile ilgisi 
yoktur. İstanbul İsyanları denilen olaylarda ye-
niçerilerin parmağı vardır. Bunun sebepleri 
arasında da yeniçerilerin sık sık padişah de-
ğiştirerek cülus bahşişi almak istemeleri ve 
maaşlarını zamanında alamamaları ya da aya-
rı düşük paralarla almaları gibi etkenler yer 
almaktadır.

Celali İsyanları içinde devleti en çok uğ-
raştıran isyanlar Karayazıcı, Deli Hasan, 
Canbolatoğlu ve Kalenderoğlu isyanları-
dır.

(Cevap E)

9. XVI. yüzyılın sonlarına doğru, ulufelerini aya-
rı düşük akçelerle almak istemedikleri için baş-
kaldıran yeniçeriler sonraki yıllarda da ben-
zer nedenlerle defalarca isyan etmişlerdir. İs-
tanbul’da ortaya çıkan bu isyanların belli baş-
lıları; 1622’de II. Osman’ın katledilmesi, IV. 
Mehmet Dönemi’nde 1656 yılında gerçekle-
şen ve otuz kadar devlet adamının idamına 
neden olan Çınar Vakasıdır. 1807 yılında ger-
çekleşen Kabakçı Mustafa İsyanı ise Nizam-ı 
Cedit Ordusu’nun varlığına karşı çıkan bir ye-
niçeri isyanıdır. Bu isyan sonunda III. Selim 
tahttan indirilmiş, yerine IV. Mustafa tahta çı-
karılmıştır.

(Cevap D)
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19. Kuvayımilliye işgaller karşısında Osmanlı Dev-
leti’nin kayıtsız kalması üzerine halk tarafın-
dan oluşturulmuştur.

 Olağanüstü şartlarda oluşan bu millî güçler;
 • belli bir merkezden yönetilmemektedir,

 • bölgesel olarak ve birbirinden kopuk ha-
reket etmişlerdir,

 • ihtiyaçlarını karşılayacak bir organ olma-
dığı için halktan karşılamışlardır,

 • herhangi bir askerlik eğitimi almamışlar-
dır. Eli silah tutan herkesin girebileceği mi-
lis güçlerdir.

(Cevap D)

20. Yeni Türk Devleti’nin ilk eğitim kongresi olan 
Maarif Kongresi 16 Temmuz 1921’de, Kütah-
ya–Eskişehir Savaşı (10–24 Temmuz 1921) 
devam ederken toplanmıştır. 250’den fazla 
kadın ve erkek öğretmenin katıldığı bu kong-
rede millî, laik bir eğitim sisteminin nasıl ol-
ması gerektiği görüşülmüş ve eğitimin temel 
sorunları tartışılmıştır. 

(Cevap E)

18. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de imzalan-
mıştır. Ancak bu tarihten iki gün sonra SSCB 
Hükûmeti Ermenistan’da egemen olunca 
Gümrü Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. 
Bu sebeple Türkiye’nin Doğu sınırı kesin ola-
rak 13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaş-
ması’yla belirlenmiştir.

TBMM Hükûmeti ile Ermeni Hükûmeti ara-
sında imzalanan Gümrü Antlaşması, 
TBMM’nin ilk siyasi ve askerî başarısı ol-
muştur.

(Cevap C)

10. Fransız İhtilali’nin getirdiği hürriyet, eşitlik, 
adalet gibi kavramlar Osmanlı aydınlarını et-
kilemiş, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ha-
zırlanmasında, I. ve II. Meşrutiyet’in ilanında 
etkili olarak Osmanlı’da demokrasi hareket-
lerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Diğer ta-
raftan ihtilalin getirdiği milliyetçilik akımı, çok 
uluslu bir devlet olan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda bağımsızlık amaçlı isyanlara yol aç-
mış ve devletin parçalanmasında önemli rol 
oynamıştır. Ancak devletin dinî temellere da-
yalı teokratik bir özellik taşımasının, Fransız 
İhtilali ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap C)

11. Esnaf ve zanaatkârların çıkarlarını korumak 
için oluşturulan lonca teşkilatının fiyat ve ka-
liteyi denetlemesi, rekabeti önlemesi ve üye-
lerine ham madde temin etmesi, sosyal ve 
ekonomik dayanışmayı sağlamaya yöneliktir.

Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan 
Osmanlı ekonomik sisteminde, esnaf lon-
caları, XIII. yüzyılda ortaya çıkan Ahilik 
teşkilatının bir devamı, ticari hayatın vaz-
geçilmez bir parçasıydı.

(Cevap B)

12. Osmanlı İmparatorluğu’nda düzenlenen ka-
nunnameler ile, Müslüman olsun ya da olma-
sın tüm imparatorluk halkı için geçerli yasa-
lar koymak amaçlanmıştır.

(Cevap E)

13. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sında Sanayiinefise adıyla Güzel Sanatlar 
Okulunun açılması, Padişah Abdülaziz’in at-
lı heykelinin yapılması ve Osmanlı Türk res-
samlarının yetişmesi, Osmanlı sanat anlayı-
şında yaşanan değişim ve gelişimle ilgili ge-
lişmelerdir.

II. Mahmut Dönemi’nde yurt dışına öğren-
ci gönderilirken resme yetenekli öğrenci-
ler de gönderilmiştir.

Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, 
bu öğrenciler arasında yetişmiş ilk ünlü 
ressamlarımızdır.

(Cevap A)

14. Verilen bilgilere bakılarak kadınların Osman-
lı basın-yayın hayatında görünür olmaya baş-
ladığı ve Osmanlı toplum yaşamındaki rolü 
ve etkisinin arttığı yargılarına ulaşılabilir. Fa-
kat Osmanlı basınında sansür olaylarına rast-
landığı ile ilgili bir yargıya varılamaz.

(Cevap B)

15. Siyasi birliğini ve sanayisini geç tamamlayan 
Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışı içeri-
sine girerek İngiliz ve Fransız sömürgelerine 
göz dikmesi, Fransa’nın Almanlara kaptırdığı 
Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi, 
Rusya’nın Panslavizm politikasının Avustur-
ya-Macaristan’ı rahatsız etmesi, devletler ara-
sı bloklaşmalar ve silahlanma yarışı, I. Dün-
ya Savaşı’nın nedenleri arasındadır. Ancak 
Versay Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonun-
da İtilaf devletlerinin Almanya ile imzaladığı 
barış antlaşması olup Almanya’nın koşulları 
çok ağır olan bu antlaşmanın kısıtlayıcı hü-
kümlerinden kurtulmak istemesi II. Dünya Sa-
vaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

(Cevap E)

16. Osmanlı Devleti, müttefiki Bulgaristan’a yar-
dım için Makedonya’ya asker göndermiştir. 
“D” seçeneğinde söz edilen cephe, Makedon-
ya Cephesi’dir.

Galiçya ve Makedonya Cepheleri, Osman-
lı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında 
kendi toprakları dışında müttefiklerine yar-
dım için asker gönderdiği cephelerdir.

(Cevap D)

17. Soruda özellikleri verilen cemiyet 1890’da Tif-
lis’te Ruslar tarafından kurdurulmuş bir Erme-
ni cemiyeti olan Taşnak Komitesi’dir. Cemiyet 
çeteler kurmak ve isyan çıkarmak suretiyle 
faaliyetlerini yürütmüştür. Ermeni Patrikhane-
si tarafından yönlendirilen ve azınlık okulları 
tarafından da desteklenen cemiyet, Hazar De-
nizi’nden Akdeniz’e kadar büyük bir Ermenis-
tan devleti kurmayı amaçlamıştır.

(Cevap A)



10

G E N E L  Y E T E N E K  -  G E N E L  K Ü L T Ü R0 1

H A T T R I C K

w w w . a k a d e m i d e n i z i . c o m . t r

29. Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı-
na kanıt olarak kuzeye doğru gidildikçe iki me-
ridyen arası mesafenin azalması ve Orta Ku-
şak’ta yer aldığına kanıt olarak gölge boyu-
nun sıfır olmaması gösterilebilir.

(Cevap E)

26. Glasnost (Açıklık), Sovyetler Birliği’nin son 
döneminde Mihail Gorbaçov’un liderliğinde 
ülkede bilhassa ekonomik sorunlara son ver-
mek amacıyla uygulanmış politikaların tümü-
ne verilen addır. 1985’te uygulanmaya baş-
lanmış ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
son bulmuştur. Perestroyka (Yeniden yapılan-
ma) ise SSCB’de 1980’li yıllardan itibaren ger-
çekleştirilen ekonomik ve siyasi sistemi yeni-
den yapılandırma ve reform hareketleridir. Ön-
cüllerde verilen her üç gelişme de, Glasnost 
ve Perestroyka politikaları çerçevesinde he-
deflenen amaçlar arasında yer almaktadır.

(Cevap E)

25. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye üzerin-
de beliren Sovyet tehdidi ve Rusların Boğaz-
lar üzerindeki talepleri, ABD’nin Truman Dokt-
rini ve Marshall Planı çerçevesinde sağladı-
ğı yardımlardan faydalanma isteği ve ayrıca 
Türkiye’nin Batı demokrasisi ve ilkelerini ör-
nek alarak bu doğrultuda gösterdiği çabalar, 
Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı 
Bloku’nda yer almasının nedenleri arasında 
yer almaktadır.

(Cevap D)

24. Türkiye’nin Hatay meselesiyle ilgili Milletler 
Cemiyeti’ne başvurmasından sonra cemiyet 
İsviçreli, İtalyan ve Norveçli üç gözlemciyi Ha-
tay’a göndermiştir. İsveç temsilcisi Sandler’in 
raportörlüğünü yaptığı raporda I, II ve III. mad-
delerin tamamı yer almıştır. 

Sandler Raporu, İskenderun Sancağı, ya-
ni Hatay bölgesini Türkiye topraklarına 
katma ve Misak-ı Millî sınırlarını tamam-
lama sürecinde 27 Ocak 1937 tarihinde 
Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından mu-
tabık olunan kararların raporlandığı bir bel-
gedir.

(Cevap E)

27. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında 
denge siyaseti güderek Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgaline karşı çıkarken Rusya’ya yönelik yap-
tırımlara da ilkesel olarak katılmamıştır. Tür-
kiye’nin hem stratejik konumu, hem Rusya ile 
ilişkileri, hem de NATO içerisindeki pozisyo-
nu düşünüldüğünde, Ukrayna krizi konusun-
daki en kritik ülkelerden biri olduğunu söyle-
mek mümkündür. Bu süreçte Türkiye realist 
ve rasyonel bir dış politika tutumu ile hareket 
edip Montrö Sözleşmesi’nden doğan yüküm-
lülüklerini yerine getirerek tarafsızlığını koru-
muştur. Diğer taraftan Rusya’nın Ukrayna’ya 
başlattığı işgal girişiminin ardından uluslara-
rası kamuoyunda Rus işgaline ciddi bir tepki 
oluşmuş, bu tepkinin sonucu olarak Rusya’ya 
karşı ekonomiden kültürel alana kadar yaptı-
rımlar uygulanmıştır. Özellikle ekonomik ola-
rak uygulanan yaptırımlar neticesinde Rus 
ekonomisi büyük darbe almıştır. Nitekim Rus-
ya tarafından kullanılan para birimi ruble ABD 
doları karşısında tarihî bir değer kaybı yaşa-
mıştır.

(Cevap C)

28. Türkiye’de 21 Aralık tarihinde kış mevsimi ve 
en uzun gece süresi yaşanır. Ayrıca bu tarih-
te kuzeye doğru gidildikçe geceler daha da 
uzar. Güneye doğru gidildikçe de gündüzler 
uzar. Buna göre; “21 Aralık’ta İstanbul’da gün-
düz süresi Ankara’dan uzundur.” demek yan-
lış olur. Çünkü bu durumun tam tersi söz ko-
nusudur.

(Cevap A)

22. Devletçilik ilkesi, bir ülkenin kalkınmasının 
devlet eliyle olabileceğini savunan bir anlayı-
şı ifade etmektedir. Devletin ekonomik yaşa-
ma doğrudan müdahale ettiği bu sistem Tür-
kiye’de 1931 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu ilkenin benimsenmesinde 
özel teşebbüsün hem sermaye hem de bilgi 
açısından yeterli seviyede olmaması etkili ol-
muştur. Ayrıca 1929 yılında ABD merkezli ola-
rak başlayan ancak kısa sürede diğer ülkele-
ri de etkisi altına alan ekonomik kriz ve bunun 
sonucunda yaşanan ekonomik ve toplumsal 
sıkıntılar da devletçilik ilkesinin benimsenme-
sini zorunlu kılmıştır. 

(Cevap E)

23. İngiltere’nin Şeyh Sait Ayaklanması’nı des-
teklemesinde; Musul sorununu kendi lehine 
çözümlemek, Musul’u ele geçirerek Türkiye 
ile petrol bölgeleri arasında tampon bölge 
oluşturmak ve Rusya’ya karşı petrol alanları-
nı korumak gibi düşünceler etkili olmuştur.

Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle Musul 
üzerine gerekli askerî harekât yapılama-
mış ve 1926 Ankara Antlaşması ile Musul, 
Irak’a bırakılmıştır.

(Cevap D)

21. Cumhuriyetin ilanıyla ilgili olarak verilen ge-
lişmelere bakılarak; A, C, D ve E seçenekle-
rine ulaşılabilir. Fakat anayasaya “Türkiye 
Devleti’nin dini İslam’dır.” maddesinin eklen-
mesi laik devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Cum-
huriyetin ilanı sırasında anayasaya böyle bir 
madde eklenmesinin amacı, şeriatçıların tep-
kisini çekmemektir.

(Cevap B)
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30. Sorudaki açıklamaya göre, kıyıdan itibaren 
yükselen dağların bulunduğu Karadeniz ve 
Akdeniz’de falezlere daha çok rastlanır.

(Cevap D)

31. Karaman ilinde yer alan Meke Gölü bir maar 
gölüdür. Yani volkanik arazilerde gaz patla-
masıyla meydana gelen büyük bir çukurda, 
zamanla su birikmesi sonucunda oluşmuştur. 
Diğer göllere ait göl çanakları ise tektonik ha-
reketler sonucunda oluşmuştur. Bu yüzden 
Meke Gölü dışındakiler tektonik göllerdir.

(Cevap B)

32. Soruda verilen açıklamada geçen, ülkemizde 
görülen yer şekillerinden biri olan dev kazan-
larıdır. 

(Cevap B)

33. Orta Karadeniz kıyılarında falezlere rastlan-
maz. Bu durumun nedeni, dağların kıyının ge-
risinde olması ve yükseltilerinin fazla olma-
masıdır.

(Cevap E)

34. Turunçgil ve zeytin Akdeniz iklimine uyum sağ-
lamış tarım ürünleridir. Düşük sıcaklıklara da-
yanıklı değillerdir. Fön rüzgârları Doğu Kara-
deniz dağlarının denize bakan yamaçlarında 
etkili olur ve sıcaklığı belirgin bir şekilde artı-
rır. Böylece kış mevsimi ılık geçer ve turunç-
gil ile zeytin yetiştirilir.

(Cevap C)

35. Çin’de başlayan dağlar; Himalayalar’dır. Bu 
dağ sıraları Anadolu’da Toroslar olarak de-
vam eder, Avrupa’da ise Alp sıradağları hâ-
linde uzanarak batıda Atlas Okyanusu, doğu-
da Büyük Okyanus’a kadar uzanır.

(Cevap D)

38. Türkiye’de yürütülen tarım faaliyetlerinde son 
yıllarda, sulama, gübreleme, makineleşme, 
tohum ıslahı vb. çalışmalar sonuç vermiş (E), 
tarımsal üretimde iklime bağımlılık azalmış-
tır. (C) Bu gelişmelerin sonucunda tarımsal 
üretim artmış fakat tarımın millî gelir içindeki 
payı azalmıştır. Bu durum üzerinde sanayi-
leşme ve hizmet sektörlerinin daha çok geliş-
mesi rol oynar. Ancak endüstriyel ürünlerin 
daha çok ekilmesiyle tarımsal gelirlerin art-
ması gerekir. Oysaki sorudaki açıklamada 
böyle bir bilgi yoktur.

(Cevap D)

36. Sert karasal iklim bölgesinde kış mevsimi çok 
soğuk ve uzundur. Yaz mevsimi ise kısa, se-
rin ve yağışlı geçer. Çayır adı verilen ve ya-
ğışlarla yeşeren ot toplulukları yaz mevsimi 
boyunca yeşil kalır. Ülkemizde çayır bitki ör-
tüsüne yaz yağışı alan yerlerde ve yüksekli-
ği fazla olan alanlarda rastlanır. Kuzey Ana-
dolu Dağları, Toroslar ve Güneydoğu Toros-
lar ile Erzurum, Kars ve Ardahan platoları ça-
yırların bulunduğu başlıca yerlerdir. Bu yer-
lerde yazlar yağışlı geçer.

(Cevap B)

37. İdari olarak köylere bağlı olan, köyden küçük 
yerleşim birimlerine, köyaltı yerleşmeleri de-
nir. Sürekliliğine göre devamlı ve geçici yer-
leşmeler olarak ikiye ayrılan bu yerleşme grup-
larının başlıcaları ise yayla, mezra, kom, oba, 
çiftlik, mahalle ve divandır. Ancak kasaba bun-
lardan biri değildir.

(Cevap D)

39. Ülkemizde çıkarılan kromun kalitesi yüksek-
tir. Bor minerallerinin de kullanım alanları çe-
şitlidir.

(Cevap A)

40. Karabük ve Ereğli (Zonguldak) demir-çelik 
fabrikaları enerji kaynağına yakın yerde ku-
rulan fabrika örneklerindendir. Bu fabrikalar-
da demir ve çelik elde etmek için yüksek ısı-
ya ihtiyaç duyulmakta, bu ısı da taş kömürün-
den elde edilmektedir. Türkiye’nin taş kömü-
rü yatakları Batı Karadeniz’de bulunduğu için 
ülkemizdeki demir-çelik fabrikalarının ikisi bu-
rada kurulmuştur. İskenderun demir çelik fab-
rikası kurulurken de liman etkili olmuştur. So-
nuç olarak Türkiye’nin bütün kıyı bölgelerin-
de demir-çelik fabrikası bulunduğu söylene-
mez.

(Cevap B)

41. Türkiye’de fabrikaların önemli bir kısmının ku-
ruluş yerinin belirlenmesinde ham maddeye 
yakınlık belirleyici olmuştur. Üretildikten son-
ra uzak mesafelere taşınınca bozulan tarım 
ürünlerini işleyen fabrikalar, bu ürünlerin üre-
tildiği yerlerin yakınına kurulmaktadır. Bu du-
ruma örnek olarak Kayseri’de şeker, Rize’de 
çay, Balıkesir’de yağ fabrikaları gösterilebilir. 
Kereste ve kâğıt fabrikaları da ham madde-
ye yakınlıktan dolayı daha çok orman alanla-
rına yakın yerlerde kurulmaktadır. 

(Cevap E)

42. IV. taralı alanda yağış miktarı fazla olduğun-
dan bu alanda gür otlaklar bulunur. Bu neden-
le bu alanda büyükbaş hayvancılık faaliyeti 
gelişir. İhracatın fazla olabilmesi için art böl-
gesinin geniş olması gerekir. Çay yıkanmış 
toprakta yetişir. Yıkanmış toprakta tuz oranı 
düşüktür. II. taralı alanda eriyebilen kayaçlar 
yaygın olarak görülür.

(Cevap D)
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43. Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet ya-
pısında meydana gelen değişimi gösteren 
grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin 
2007 ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştı-
rıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızların-
daki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun art-
tığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmekte-
dir. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaş-
lıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları 
küçükten büyüğe doğru sıralandığında orta-
da kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı za-
manda nüfusun yaş yapısının yorumlanma-
sında kullanılan önemli göstergelerden biri-
dir. Türkiye’de 2019 yılında 32,4 olan ortan-
ca yaş, 2020 yılında 32,7’ye yükselmiştir.

(Cevap D)

44. Türkiye’deki su ürünleri üretiminin %53,6’sı-
nı yetiştiricilik ürünleri oluşturmaktadır.

 Su ürünleri yetiştiriciliği 2020 yılında bir ön-
ceki yıla göre %12,9 artış göstererek 421 bin 
411 ton olarak gerçekleşmiştir. Yetiştiricilik 
üretiminin %69’u denizlerde (Muğla %43), 
%31’i iç sularda (Elâzığ %18) gerçekleşmiş-
tir. Ülkemizdeki yetiştiricilik üretiminin nere-
deyse tamamı levrek, çipura ve alabalıktan 
oluşmaktadır. 

Mersin
%6,5

Antalya
%1,9

Sinop
%1,6

Samsun
%2,5 Ordu

%1,1 Trabzon
%2,7

Muğla
%40,7

Aydın
%5,4

İzmir
%34

Balıkesir
%0,6

(Cevap E)

45. 3. Jeolojik Zaman’da (Senozoik) meydana ge-
len yer hareketleri sonucunda Türkiye’nin ana 
yer şekilleri oluşmuştur. Afrika ve Avrasya lev-
haları arasında yer alan Tetis Denizi tabanın-
daki tortullar, bu dönemde kıvrılma ve kırıl-
malarla yükselmiş ve Anadolu kara hâline gel-
miştir. Alp orojenezinin yaşanmasıyla Toros 
Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları oluşmuş-
tur. Bu dönemde, Anadolu’da volkanik etkin-
lik yoğunluk kazanmıştır. Ancak boğazlar, Ege 
Denizi ve Karadeniz oluşurken Anadolu’nun 
topluca yükselmesi ve yüksek düzlüklerin 
akarsu vadilerince parçalanarak platolara dö-
nüşmesi 4. Jeolojik Zaman’da (Kuaternerde) 
meydana gelmiştir. 

(Cevap E)

46. Mahkeme gaiplik kararını resen veremez. Bu-
nun için hakları ölüme bağlı bulunan kimse-
lerden birinin bir başvuruda bulunması gere-
kir.

(Cevap C)

47. Türk Medeni Kanun zilyetliği “bir şey üzerin-
de fiili hâkimiyet sahibi olma” şeklinde ifade 
etmektedir (Mad. 973). O hâlde zilyetlik, bir 
şey üzerinde fiili hâkimiyet veya bir eşyayı fi-
ili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundur-
mak biçiminde tanımlanabilir. Bir şeyi fiili hâ-
kimiyet alanı içinde bulunduran, yani o şey 
üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimseye de 
“zilyet” denir.

(Cevap B)

48. Hukukumuza göre kişinin kendi hakkını ken-
disinin koruması yasaktır ancak bazı istisnai 
durumlar vardır. Bunlar;

 • Meşru müdafaa (Haklı savunma)

 • Zaruret hâli

 • Güç kullanma

(Cevap E)

49. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve ödev-
ler; kişi, sosyal ve ekonomik, siyasi hak ve 
ödevler olarak üç başlık altında düzenlenmiş-
tir. Bilim ve sanat hürriyeti ile din ve vicdan 
hürriyeti kişi hak ve ödevlerindendir. II ve III. 
öncülümüz sosyal ve ekonomik hak ve ödev-
ler başlığı altında düzenlenmiştir.

(Cevap C)

50. 1982 Anayasası’nın 92. maddesine göre, Mec-
lis tatilde veya ara vermede iken ülke ani bir 
saldırıya uğrarsa Cumhurbaşkanı, Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

Kural olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kul-
lanılmasına TBMM karar verir. Cumhur-
başkanı’nın bu yetkisi istisnai bir durum-
dur. Sınır dışına asker göndermek ya da 
yabancı askerlerin Türkiye’de bulunması-
na karar vermek TBMM’nin yetkisindedir.

(Cevap A)

51. Kanunlar kural olarak basit çoğunluk, yani top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul 
edilir. Ancak Cumhurbaşkanı kanunu veto 
ederse TBMM’de ikinci oylamada üye tam sa-
yısı salt çoğunluğun kararı yani 301 gerekir.

(Cevap B)
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55. Öncülde verilen üç film de 11 dalda birden 
Oscar almayı başarmıştır.

 • Ben-hur 1959’da,

 • Titanic 1997’de,

 • Yüzüklerin Efendisi 2003’te 

 bu ödüle layık görülmüştür.
(Cevap E)

56. Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğünü savunmak için 1949’da 
kurulan Avrupa Konseyi’ne Türkiye kurucu 
üye olarak katılmıştır. Ayrıca 1904’te kurulan 
FIFA’ya Türkiye 1923 yılında katılmıştır.

(Cevap C)

57. Klasik müzik ve tiyatronun bir arada olduğu 
sahne sanatı, operadır. Opera ilk olarak İtal-
ya’da ortaya çıkmıştır.

(Cevap A)

58. “İktisadın Babası” olarak tanımlanan, “Ulus-
ların Zenginliği” adlı kitabı bulunan, 1723-1790 
yıllarında yaşamış ekonomist Adam Smith’dir.

(Cevap D)

59. Soru öncülünde verilen geleneksel Türk tiyat-
rosunun son temsilcisi 1897-1973 yılları ara-
sında yaşamış sanatçımız İsmail Hakkı Düm-
büllü’dür.

(Cevap C)

53. İdare hukukunun özellikleri olarak verilen A, 
B, D ve E şıkları doğru ifadelerdir. Ancak ida-
re ile kişi arasında eşit bir ilişki olmayıp ida-
renin üstünlüğü ile tek yanlılık vardır.

(Cevap C)

54. 1982 Anayasası’nda köy idaresi, il özel ida-
resi ve belediye idaresi düzenlenmiştir. Bü-
yükşehir belediye idaresi kanun ile düzenlen-
miştir, Anayasada düzenlenmemiştir.

(Cevap C)

60. Kopernik hesaplarında Dünya merkezli evren 
kuramından farklı olarak evrenin merkezi ola-
rak Güneş’i almıştır. Eudoxus, Aristo ve Bat-
lamyus (yaklaşık olarak MS 85-165) tarafın-
dan kabul edilen ve yüzlerce yıl savunulan 
yerküre merkezli evren modeli karşısına Ko-
pernik Güneş merkezli evren modelini koy-
muştur. O dönemde, Dünya’yı evrenin mer-
kezinden kaldırmanın doğuracağı dinsel sa-
kıncalara rağmen Kopernik, görüşünü ısrarla 
savunmuştur. Bu yeni kuramla birlikte insa-
nın evrendeki konumu da yeniden sorgulan-
maya başlanmıştır.

(Cevap A)

52. Hiyerarşi, idare içindeki görevliler arasında-
ki astlık üstlük durumunu ifade eder. İdari ve-
sayet, merkezî idare ile yerinden yönetim ku-
ruluşları arasındaki bütün sağlamaya yönelik 
bir hukuki araçtır. 

 İdari vesayet; kanunla öngörülmüş durum-
larda merkezî idarenin yerinden yönetim ku-
ruluşlarının eylem ve işlemleri üzerinde sahip 
olduğu sınırlı bir denetim yetkisidir. Merkezî 
idare makamlarının (vesayet makamları) ye-
rinden yönetim kuruluşları üzerinde, geçici 
olarak görevden uzaklaştırma ve yerinden yö-
netim kuruluşlarının işlemleri üzerinde de “ip-
tal”, “onama”, “erteleme” ve “düzeltme” gibi 
vesayet yetkilerine sahip oldukları görülmek-
tedir. Vesayet makamının kural olarak yerin-
den yönetim kuruluşunun yerine geçerek onun 
adına işlem yapma yetkisi ve ona “emir ve ta-
limat verme” yetkisi yoktur.

Hiyerarşi: Bir kamu tüzel kişisinin içinde 
bütünlüğü sağlar.

Bakan ® Bakan Yardımcısı ® Genel Mü-
dür ® Daire Başkanı

Rektör ® Dekan ® Bölüm Başkanı ® Ana 
Bilim Dalı Başkanı

Vesayet: Merkezî idare (devlet) ile yerin-
den yönetim kuruluşları arasındaki bütün-
lüğü sağlar.

Merkezî idare ® Yerinden Yönetim Kuru-
luşu

Vali ® Belediye Meclisi

Kaymakam ® Köy Muhtarı

 (Cevap C)
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4. Erkan Öğretmen işleyeceği konuya önceki 
öğrenmeleri hatırlatarak başlıyor. Daha son-
ra bu öğrenmeler ile yeni öğrenmeler arasın-
da bağ kuruyor. Yani öğretim sürecini öğren-
cilerin bildikleri üzerine inşa ediyor. Bu yakla-
şım bilinenden bilinmeyene ilkesini temele al-
dığını gösterir.

(Cevap B)

5. Olgu ya da olgusal bilgi bir ders kapsamında 
öğrenilecek en temel ve en alt düzey bilgidir. 
Olgusal bilgi kısaca ‘….. nedir?’ sorusunun 
cevabıdır. Bloom taksonomisinde bilgi basa-
mağıdır. Bu düzey öğrenmeler için sunuş yo-
luyla öğretim daha etkilidir, buluş yoluyla öğ-
retimin kullanılması uygun değildir.

 (Cevap D)

6. Geleneksel Bloom taksonomisinde bilişsel 
alanın en üst düzeyi değerlendirme basama-
ğıdır. Ancak yenilenmiş taksonomide en üst 
düzey yaratmadır (sentez). Yaratma basama-
ğında özgün bir ürün ortaya konması bekle-
nir. Verilenlere göre C seçeneğinde öğrenci-
den özgün fikirler üretmesi beklenmektedir, 
yani yaratma basamağıdır.

(Cevap C)

2. Eylem öğrenme yaklaşımı ile değerler eğiti-
minin odak noktası öğrencinin değeri davra-
nışa dönüştürmesidir. Bu yaklaşımda davra-
nışta gözlenmeyen değerin anlamı yoktur. 
Amaç değeri söz ile ifade etmenin ötesine 
geçmektir.

(Cevap B) 

3. Köşeleme net bir yanıtı olmayan problemler 
üzerinde kullanılabilecek bir öğretim tekniği-
dir. Problem tanımlanıp açıklandıktan sonra 
olası çözümler sınıfın farklı bölümlerine ası-
lır. Öğrenciler uygun gördüğü çözümün altın-
da toplanırlar ve gerekçelerini açıklarlar. 

(Cevap D)

1. Verilen örnek etkinlikte Cemile Öğretmen’in 
kullandığı öğretim yöntemi beyin fırtınasıdır. 
Beyin fırtınası bir olay, durum ya da proble-
min çözümünde kullanılan kısa sürede yeni, 
farklı, orijinal fikirler üretme temelli bir teknik-
tir. Aynı zamanda beyin fırtınası bir problem 
çözme tekniği ve bir tartışma tekniğidir. Birey-
lerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda dü-
şüncelerini açıkladıkları, özgün görüşlerin üre-
timini sağlamayı hedefler. Hayal gücü, çağrı-
şım ve orijinal temellidir. Hazırlık, üretim ve 
değerlendirme aşamalarından oluşur.

(Cevap B) 7. Öğrenene öğrenme sonucu hakkında sunu-
lan bilgi geribildirim/dönüttür. Dönüt öğrenme 
eksiklerinin ve hatalarının tespit edilmesini 
sağlar. Dönüt öğrenmeleri garanti altına alır. 
Etkili ve zamanında yani öğrenme sürecinden 
hemen sonra sağlanan dönüt öğrenme düze-
yini arttırır. Dönüt yeterli olmazsa aynı hata-
lar tekrarlanıp durur.

(Cevap D)

8. Bir alandaki eksikleri görüp uygun ürün özel-
liklerini sezebilen, risk almaktan çekinmeyen 
kişiler girişimci kimselerdir. Girişimci bireyler 
sorumluluk sahibidir ve özerktirler. Plan ya-
parlar, uygularlar ve planlarını uygulamak için 
gerekli adımları atmakta kararlıdırlar.

(Cevap C)

9. Bilgiyi olduğu gibi kabul etmeme, muhakeme 
etme, irdeleme ve sorgulayarak yaklaşma 
eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünmenin te-
melinde analiz ve değerlendirme vardır. Eleş-
tirel düşünme becerisi gelişmiş bir öğrenci 
karşılaştığı bir içeriğin farklı kriterlere uygun-
luğu hakkında sorgulayarak karar verebilir.

(Cevap D)

10. Zıt panel tekniğinin kullanım amacı konu tek-
rarını sağlamak ve yeni fikirlerin ortaya çık-
ması için ortam oluşturmak. Soru ve cevap 
olarak iki gruba ayrılan sınıfa konuyla ilgili ha-
zırlık yapmaları için 10-15 dakika verilir. Öğ-
retmen grupları destekler. Süreç soru grubu-
nun hazırladığı soruları sorması cevap gru-
bunun yanıtlaması şeklinde yürütülür.

(Cevap A)

11. Münazara ya da diğer adıyla savlı tartışma 
tekniğinde farklı düşüncede olan iki grup dü-
şüncelerini jüri önünde tez antitez şeklinde 
savunur. Münazara da amaç tartışma bece-
rilerini geliştirmektir, önemli olan savunulma 
biçimidir. Münazarada kazanan ve kaybeden 
vardır.

(Cevap E)

12. Tartışma sürecinde söz alan öğrencilere bak-
tığımızda Cemil’in durumun olumlu yanlarını 
gördüğünü, pozitif bir bakış açısıyla durumu 
ele aldığını görüyoruz. Olumlu bakış açısı sa-
rı şapka ile gösterilmektedir. Deniz ise duru-
mun olumsuz yönlerini dile getirmiş, karam-
sar bir bakış açısı kullanmıştır. Olumsuzluk-
lar, dezavantajlar ise siyah şapka ile temsil 
edilmektedir.

(Cevap D)

13. Geleneksel öğrenme öğretme sürecinde öğ-
renciler konuyu okulda öğretmenden öğrenir-
ler ve evde öğrendikleri konuyla ilgili alıştır-
ma ve tekrar yaparlar. Ters yüz öğrenme tek-
niğinde ise öğrenciler evde öğrenir okulda 
alıştırma, tekrar ve pekiştirme yaparlar. Meh-
tap Öğretmen de dersinde ters yüz öğrenme 
tekniğinden yararlanmıştır.

(Cevap B)

14. Tartışma tekniklerinden konuşma halkasını 
diğer tartışma tekniklerinden ayıran en önem-
li detay empatidir. Konuşma halkasının teme-
lini karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini 
anlama vardır. Siz olsaydınız ne yapardınız, 
nasıl hissederdiniz, nasıl davranırdınız gibi 
sorularla öğretmen öğrencileri bu konuda yön-
lendirir.

(Cevap C)

15. Gösterip yaptırma psikomotor becerilerin öğ-
retiminde en etkili tekniktir. İki aşamalı uygu-
lanan tekniğin ilk aşamasında öğretmen ilgili 
beceriyi tüm öğrenciler görebileceği şekilde 
sergiler. İkinci aşamada öğrenciler beceriyi 
sergiler. Öğrenciler beceriyi sergilerken öğ-
retmen dönüt ve düzeltmeler yapar.

(Cevap E)
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16. Bilişsel çıraklı yöntemi uygulaması altı basa-
maktan oluşmaktadır. Bu basamaklar;

 • Model olma

 • Çalıştırma

 • Destekleme

 • İfade etme

 • Yansıtma

 • Öteleme

 Bilişsel çıraklık yönteminin en temel unsurla-
rından biri olan ötelemede öğretici desteğini 
giderek azaltır. Ancak soruda öğretmen ba-
şarısızlık durumunda desteği arttırmıştır. Bu 
yöntem açısından hatalıdır.

(Cevap E)

17. Adından da anlaşılacağı üzere 5E modeli beş 
basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar sı-
rasıyla;

 • Giriş

 • Keşfetme

 • Açıklama

 • Derinleştirme

 • Değerlendirme

 Öğrencinin problemi çözdüğü aşama keşfet-
medir. Bu çözüm ile ilgili nasıl bir süreç izle-
diğini, hangi çözüm yollarını kullandığını, na-
sıl transfer ettiğini ortaya koyduğu aşama açık-
lama aşamasıdır.

(Cevap D)

18. Metafor bilinen bir şeyden yola çıkarak bilin-
meyen bir durumun anlatılması ve açıklan-
masıdır. Verilen örnek öğretim etkinliğinde 
Mustafa Öğretmen sömürgecilik için parazit 
metaforunu kullanmıştır. 

(Cevap D)

19. Engin Öğretmen işleyeceği konu ile ilgili sınıf 
içi ve internet tabanlı öğrenme olanaklarını 
bir arada kullanmıştır. Yüz yüze ve uzaktan 
eğitim faaliyetlerinin bir arada kullanılması ve 
kaynaştırılması harmanlanmış öğrenme yak-
laşımıdır. Bu yaklaşım öğrenciye hem çevri-
miçi (online) hem de yüz yüze eğitim fırsatı 
sunmaktadır.

(Cevap C)

20. Edimsel koşullanma ilkelerinin eğitime uyar-
lanması olan programlı öğretimin temel ilke-
leri şunlardır:

 • Küçük adımlar

 • Etkin katılım

 • Başarı

 • Anında düzeltme

 • Bireysel hız

 • Pekiştirme

 Samet’in tabletinde kullandığı program da 
onun kendi hızıyla ilerlemesine olanak ver-
mekte, basitten karmaşığa sıraladığı görev-
lerde dönüt düzeltme yapmakta ve başarı son-
rası pekiştirme yapmaktadır.

(Cevap A)

21. Seminer uzmanlık gerektiren bir konuda uz-
man kişinin gruba sunum yapmasına dayalı 
bir anlatım tekniğidir. Çalışılacak konular ön-
ceden grup üyelerine dağıtılır ve ön çalışma 
yapılır. Konuda araştırma yapmış veya o ko-
nuda bilgiye sahip kişi izleyicilerle bilgilerini 
paylaşır. Verilen çalışmada gruplar yaptıkları 
çalışma sonrası sınıfa bilgi vermiş ve sonra-
sında değerlendirme yapılmıştır. Bu açıdan 
verilen çalışma seminer çalışmasıdır.

(Cevap E)

22. Örtük program eğitim programının resmî ol-
mayan yönünü kapsar. Okuldaki öğretmen, 
yönetici davranışları, disiplin anlayışı, okul 
kültürü, misyon ve vizyonu örtük programı 
oluşturur. Öğrencilerin okulu benimsemesi, 
aidiyet duyguları, okul geleneği örtük prog-
ram kapsamında yer alır.

(Cevap C)

23. Sarmal programlama, konuların yeri ve za-
manı geldikçe tekrarlarla ele alınması esası-
na dayanan içerik düzenleme yaklaşımıdır. 
Soruda da belirtildiği gibi bu yaklaşımda tek-
rarlarda konu genişletilip derinleştirilerek iş-
lenir. Sarmal yaklaşımın dayandığı temel nok-
ta tekrarın kalıcı öğrenme sağlamasıdır.

(Cevap E)

24. Program geliştirme süreci ve eğitim programı 
dinamik bir süreçtir. İnsan ve toplumun ihtiya-
cı sürekli değişmektedir. Soruda da belirtildi-
ği üzere günlük yaşamın bireye getirdiği zor-
luklar bazı yeni becerileri kazanmayı zorunlu 
kılmaktadır. İşte bu sebepten dolayı eğitim 
programları değişen ihtiyaca cevap verebil-
mek için geliştirilebilir yani dinamik olmalıdır.

(Cevap B)

25. İlk soru bireye kazandırılacak nitelikler ile il-
gilidir. ‘Niçin eğitim yapıyoruz, bireyde görmek 
istediğimiz davranışlar ve özellikler nelerdir?’ 
soruları hedef ögesi ile ilgilidir. İkinci soru öğ-
renme öğretme yaşantılarının düzenlenmesi 
ile ilgilidir. Yani ‘Hedefler nasıl, hangi strateji, 
yöntem ve teknik kullanılarak kazandırılacak?’ 
sorusudur. Nasıl sorusu programın eğitim du-
rumları ögesidir. Üçüncü soru da konu alanı 
ile ilgilidir, içerik ögesi kapsamındadır. 

(Cevap B)

26. İhtiyaç analizinde farklar yaklaşımı öğrenci-
lerden beklenen başarı düzeyi ile gerçekle-
şen başarı düzeyi arasındaki farka odaklanır.  
Gerçekleşen ve beklenen başarı düzeyleri 
arasındaki açıklık ihtiyaca işaret eder. Soru-
da da kurs yönetiminin öğrencilerden bekle-
diği başarı düzeyi ile gerçekleşen başarı dü-
zeyi farkı çoktur, bu durum da ihtiyacı göster-
mektedir.

(Cevap C)

27. Gelişimsel yaklaşım sınıf yönetiminde öğren-
cilerin ilgi, ihtiyaç, hazırbulunuşluk ve yaş özel-
liklerinin dikkate alınmasını gerektirir. Soruda 
Ali Öğretmen sınıf içi uygulamalarda öğren-
cilerin gelişimsel özelliklerini ve ihtiyaçlarını 
dikkate aldığını belirtmektedir.

(Cevap C)
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28. Görmezden gelme sınıf ortamında öğretme-
nin geçici ve ders akışını bozmayan davra-
nışlarda kullanılması doğrudur. Soruda veri-
len örnek durumda istenmeyen davranışlar 
başarısızlık temellidir. Öğrenci başarılı olma 
fırsatı yakalarsa bu davranışlar ortadan kal-
kacaktır. Başarıyı arttırmaya yönelik tedbirler 
bu durum için uygundur.

(Cevap A)

29. Soruda verilen örnek kurallara baktığımızda 
olumsuz ifadelerden oluştuğu görülmektedir. 
Sınıf kuralları belirlenirken olumsuz ifadeler 
yani yapılmaması gerekenler değil, olumu ifa-
deler doğru davranışlar olmalıdır. ‘Yerlere çöp 
atmayınız.’ yerine ‘Çöplerinizi çöp kovasına 
atınız.’ şeklinde olmalıdır.

(Cevap A)

30. Sınıfın yapısal özelliklerinden biri de eşza-
manlılıktır. Bu boyut ile kastedilen sınıfta ay-
nı anda birçok şeyin meydana gelmesidir. Bu 
yapısal nitelik doğrultusunda öğretmen bir an-
da birçok duruma tepki vermesi gerekiyorsa 
müdahale etmesi gerekmektedir. Verilen ör-
nek durumda canlı ders esnasında aynı an-
da pek çok olay meydana gelmektedir.

(Cevap D)

31. Video öğretim sürecinde öğrenciler için ilgi 
çekici bir araçtır. Öğretimsel kullanımı önce-
si mutlaka konuya yönelik bir ön hazırlık ger-
çekleştirilmelidir. Tartışma, soru-cevap video 
öncesi etkili olarak ön hazırlık olarak kullanı-
labilir. İzleme sonrasında da değerlendirme 
etkinliği gerçekleştirilmelidir. İzleme süresi ise 
mutlaka sınırlandırılmalıdır. Gereğinden faz-
la uzarsa öğrencilerin dikkati dağılabilir ve is-
tenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir.

(Cevap D)

32. Öğretim materyali hazırlamada materyalin ko-
nuya ait tüm bilgileri içermesi doğru ve kulla-
nışlı değildir. Öğretim materyali konunun te-
mel ve önemli bilgilerini içermelidir. Materyal 
konudaki tüm bilgilerle değil, özet ve temel 
bilgilerle donatılmalıdır.

(Cevap B)

33. Model gerçek eşyanın üç boyutlu temsilidir, 
gerçek nesnenin temsilî maketlerdir. Model-
ler beceri öğretiminde etkili biçimde kullanılır. 
Modeller gerçek nesnelerin kullanımının zor 
ve tehlikeli olduğu durumlarda kullanılır.

(Cevap C)

34. Görseli incelediğimizde iki rengin kullanıldığı 
ve mesajın net bir biçimde iletildiği sade bir 
tasarım olduğu görülmektedir. Bu açıdan I nu-
maralı yorum doğru değildir. 

(Cevap D)

35. Soruda verilen örnekte kullanılan program 
alıştırma ve tekrar programıdır. Bu bilgisaya-
rın en yaygın uygulamalarındandır. Program 
işlenmiş konularla ilgili öğrencilere alıştırma 
ve tekrar fırsatı sunar. Konu sonunda öğren-
ci konu ile ilgili tekrar ve alıştırma fırsatı bu-
lur.

(Cevap D)

36. Doğrudan ölçme ölçmeye konu olan özelliğin 
kendisini başka gösterge özelliklere bakma-
dan ölçebilmektir. Ölçülen özellik ve ölçme iş-
leminde gözlenen özellik aynıdır. Test sonuç-
ları/puanlarının ilgi, tutum, değer gibi özellik-
leri yansıttığı düşünülerek ölçme yapıldığın-
da bu dolaylı ölçmedir. Madde sayısı, sayma 
yapılarak gerçekleştirilen doğrudan ölçme so-
nucudur. İlgi, tutum, mesleki doyum gibi özel-
likler dolaylı olarak ölçülür.

(Cevap B)

37. Soruda Türkiye’de görülebilecek farklı iklim 
tiplerine ilişkin haritada yerler işaretlenmiş ve 
ilgili yerlerdeki iklim özellikleri açıklanması is-
tenmiştir. Burada amaç öğrencilerin iklim tip-
lerinin özellikleri ile ilgili gerekli becerilere sa-
hip olup olmadıklarını yoklamaktır.

(Cevap C)

38. Puan dağılımındaki toplam puan sayısı (top-
lam kişi sayısı N) frekanslar toplamıdır. Buna 
göre

 f 12 15 14 12 4 4 12 4 77R = + + + + + + + =

 Toplam puan sayısı 77 yani tek olduğuna gö-

re ortanca değeri .2
77 1 39+

=  sıradaki de-

ğerdir. 39. sıradaki değeri bulmak için en kü-
çük ya da en büyük puana karşılık gelen fre-
kanstan başlayarak toplamalıyız. 39’u kapsa-
yan toplamın puanı ortancadır.

x f yf

10 12 → 12

8 15 + 27

5 14 + 41 → 39’u kapsıyor

4 12

3 4

⁞ ⁞

 5 puan dağılımının ortancasıdır.

(Cevap B)

39. Kompozisyon tipi maddelerden oluşan testle-
rin önemli dezavantajlarından biri de puanla-
ma güvenirliğinin düşük olmasıdır. Puanlayı-
cı yanlışlıkları ve puanlama esnasında oluşa-
bilecek dikkatsizlikler ve hatalar sonuçları et-
kileyebilir. Bunun için öğrenci kimliklerini giz-
lemek, soru soru puanlamak ve rubrik gibi ay-
rıntılı anahtarlar kullanmak alınabilecek ön-
lemlerdendir. Soruların puan ağırlıkları soru-
nun düzeyine ve sorunun cevabının kapsam-
lılığına göre sınavın başlangıcında belirlene-
rek sınava girenlere duyurulmalıdır.

(Cevap D)
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46. T puanı hesaplanırken 50+10.z formülü kul-
lanılır. Buna göre 50 T puanı grup ortalama-
sı, 50’nin altındaki T puanlar ise grup ortala-
masından düşük başarıyı göstermektedir. Dö-
nüşümde z -1 için hesaplandığında T= 50+10.
(-1)= 40 hesaplanacaktır. Öğrencinin grup sı-
ralaması bilinmediği için grubun ne kadarın-
dan daha başarılı ya da başarısız olduğu söy-
lenemez. Buna göre ifadelerden yalnızca II 
kesin olarak doğrudur.

(Cevap A)

45. Soruda verilen örnekte başarı ‘iyi’,  ‘çok iyi’ gi-
bi sıfatlar ile tanımlanmaktadır. Başarı nitele-
melerle ifade edildiğinde nitel bir değişkene 
dönüşür. Eğer bir test yapıp başarıyı puanlar-
la ifade ederseniz nicel bir değişken ile ifade 
edilmiş olur. Yapılan ölçmede kategoriler bel-
lidir, sayı olmadığı için değer söz konusu de-
ğildir ve sınırlı değer söz konusudur. Bu açı-
dan da değişken süreksiz bir değişkendir.

(Cevap C)

44. Holistik (bütüncül) rubrikler öğrenme çıktıları 
ve ürün değerlendirmek için elverişli puanla-
ma anahtarlarıdır. Sürece odaklanmadığı için 
analitik rubrikler gibi ayrıntılı değildir, bu ba-
kımdan kullanımı daha kolaydır. Sürece odak-
lanmadığı için de öğrenme eksiklerini tespit 
etmek için elverişli değildir.

(Cevap C)

47. Ölçme, bir betimleme işidir. Belli bir nesne-
nin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip 
olup olmadığını, sahipse sahip oluş derece-
sinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembol-
lerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edil-
mesidir.

 Buna göre seçenekleri incelediğimizde;

 A) Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek 
onların boy sıralarını belirleme; ölçme

 B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında 
derecelendirme; ölçme

 C) Hangi puanı alanların derste başarılı sa-
yılacağını gösteren bir sınır belirleme; öl-
çüt

 D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışla-
rını sayma; ölçme

 E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğ-
rencilerin kaç puan alacaklarını belirleme; 
ölçme

(Cevap C)

48. Recep Bey’in sözlerinde vurgu öğrencilerin 
örnek aldığı insanları maske ile görmesi üze-
rinedir. Çocuklar onlara söylenenleri değil, 
gördüklerini yaparlar. Bu sosyal öğrenme yak-
laşımının temelidir. Öğrencilere kurallar ile il-
gili uyarılarda bulunmak yerine model olmak 
daha etkilidir.

(Cevap C)

49. Uzun süreli bellek Semantik (Anlamsal), Anı-
sal (Episodik) ve İşlemsel (Prosedürel) bel-
lekten oluşmaktadır. Semantik bellek olgusal 
bilgileri, ilke, kavram ve genellemeleri kapsar. 
II ve IV semantik belleğe yöneliktir. ‘Nasıl ya-
pılır?’ sorusu işlemsel bellek ile, ‘Neler yaşa-
dın?’ anısal bellek ile ilgilidir.

(Cevap D)

50. Zararı ödeme yöntemi birinci tip cezadır. Bi-
rinci tip cezada davranıştan sonra kişi isten-
meyen bir uyarıcı ve durumla karşı karşıya 
kalır. Sırayı temizleme örnek durumda Fur-
kan için istenmeyen bir durum yani olumsuz 
bir uyarıcıdır. Davranıştan sonra bu durumla 
karşılaşmak da birinci tip cezadır.

(Cevap B)

51. Pekiştirmenin bir periyoda, zamansal duruma 
göre ayarlandığı tarifeler aralıklı tarifelerdir. 
Eğer örnekteki gibi pekiştirmenin ne zaman 
geleceği belli ise sabit aralıklı tarife söz konu-
sudur. Her hafta çarşamba, her gün sabah 
onda, her ayın on beşinde gibi tarifeler sabit 
aralıklı tarifedir. 

(Cevap D)

53. Verilen örnek durumda Melih’in kar yağışı ile 
ilgili haberler duyunca sevinmesi tepkisel ko-
şullanma ile ilgilidir. Başlangıçta kar nötr bir 
uyaran iken geçirilen eğlenceli zamanlar so-
nucu koşullu uyaran olmuştur. Kar ile ilgili ha-
berler koşullu uyaran bu haberleri duyunca 
mutlu olma da koşullu tepkidir.

(Cevap E)

52. Kavramsal gruplama öğrenme malzemesinin 
benzerliklerine göre sınıflanmasıdır. Bu grup-
lama öğrenenin zihninde örgütlemeler oluş-
turarak öğrenmeyi destekler. Soruda verilen 
görsel de kavramsal gruplama için kullanıla-
bilecek bir kavram ağıdır. 

(Cevap C)

40. Öğrencilerin tümünün doğru cevapladığı bir 
sorunun güçlük düzeyi 1, varyansı 0, ayırt edi-
cilik düzeyi de 0 olacaktır. Öğrencilerden hiç-
birinin doğru cevaplayamadığı bir sorunun 
güçlük düzeyi 0, ayırt edicilik 0 ve varyans de-
ğeri de 0 olacaktır. Dolayısıyla iki soru için 
ayırt edicilik ve varyans değerleri 0 yani eşit-
tir.

(Cevap D)

41. En çok tekrar eden değer 55 yani dağılımın 
modu 55’tir. Dağılım tek modludur. Puanların 
yarısı 38’in üzerindeyse dağılımın ortancası 
38’dir. Ortanca ortalamadan küçük olduğuna 
göre dağılım sağa çarpıktır. Puanların yarı-
dan fazlası ortalamanın altındadır.

 Sola çarpık dağılımlarda eğilim ölçüleri şu şe-
kilde sıralanır: Mod › Ortalama › Ortanca

 Sağa çarpık dağılımlarda eğilim ölçüleri şu 
şekilde sıralanır: Ortanca → Ortalama → Mod

(Cevap A)

43. Yapı geçerliği, testin ölçmek istediği tanım-
lanmış yapıyı tam olarak başka özelliklerle 
karıştırmadan ölçmesidir. Soruda verilen ör-
nek durumda ekip zekâya ilişkin bazı göster-
geler ortaya koymuş yani yapıyı tanımlamış. 
Daha sonra ekip geliştirdikleri testin bu yapı-
nın tanımlanmış göstergelerini ortaya koyup 
koyamadığını sınamış. Ortaya çıkan sonuç 
testin yapı geçerliğinin yüksek olduğuna iliş-
kindir.

(Cevap D)

42. Soruda verilen madde incelendiğinde mad-
dede çift olumsuz ifade kullanıldığı görülmek-
tedir. Olumsuz ifadeler doğru yanlış madde-
lerinde tercih edilmemesi gerekirken burada 
çift olumsuz ifade kullanılmıştır. Maddede ne 
anlatılmak istendiği karmaşıktır. Bu hâliyle il-
gili kazanımı gerçekleştirmiş bir öğrenci bile 
yanlış anlayıp maddeye yanlış cevap verebi-
lir.

(Cevap B)
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54. İnsancıl kuram bireyin özgür iradesini ve ken-
di seçimlerini temele almaktadır. Öğrenme sü-
recinin etkili olabilmesi için duygusal açıdan 
rahat bir ortama ihtiyaç vardır. Öğrenci kendi 
seçimleri ve girişimleri ile başlattığı bir süreç-
te daha kalıcı öğrenir. 

(Cevap A)

55. Soruda verilen davranış kontrol sürecinde an-
ne istemediği davranışları, neden istemediği-
ni ve bunların yerine çocuğundan beklediği 
davranışları açıkça ortaya koymalıdır. Verilen 
ceza etkili ve uygundur, bu açıdan bir sorun 
söz konusu değildir.

(Cevap E)

57. Edimsel koşullanma kuramına göre davranış-
tan sonra istenmeyen (Olumsuz) uyarıcının 
ortama sokulması I. Tip Ceza’dır. II. Tip Ce-
za istendik uyaranların ortamdan çıkarılması 
ile gerçekleştirilir. Ceza davranışı baskılar ve 
zayıflatır.

 Otomatik tepkilerin (yemek yerken ağzın su-
lanması) yeni uyarıcılarla eşleşmesi (zil ve et 
eşleşerek, zilin salya tepkisini doğurması) tep-
kisel koşullanma yoluyla öğrenmedir.

 İstenmeyen uyaranları ortadan çıkarma olum-
suz pekiştirmedir. 

(Cevap D)

56. Verilen örnek durumda babası prizi tamir et-
tiğinde anne ona beceriklisin diyor yani dav-
ranışını pekiştiriyor. Bu durumu gözleyen Su-
at için annesinin davranışı dolaylı pekiştirme-
dir. 

(Cevap C)

58. Sorudaki öğretmen uygulamalarına baktığı-
mızda Tuba Hanım (I) değişken aralıklı tari-
fe, İbrahim Bey (II) sabit aralıklı tarife, Mer-
yem Hanım (III) ise değişken oranlı tarife kul-
lanmaktadır. Davranışın devamını sağlama, 
sönmesini önlemede en etkili değişken oran-
lı tarifedir. En etkisiz tarifeler de sürekli ve sa-
bit aralıklı tarifedir.

(Cevap B)

59. Gestalt Kuramı yakınlık algı yasasına göre 
yakın olan uyaranlar gruplanarak algılanır. İlk 
dizedeki ‘n’ sesi ikinci kelimeye yakın olduğu 
için ‘naz’ anlamına gelmektedir. İkinci dizede 
‘n’ sesi ilk kelimeye yakın olduğundan ‘gülen’ 
anlamındadır.

(Cevap E)

60. Normatif tarihsel etki yani tarihsel zaman et-
kisi önemli olayların bu olayları yaşayanların 
gelişimleri üzerindeki etkidir. Savaşlar, kitle-
sel göçler, deprem, salgın gibi olaylar belirli 
tarihsel zamanlarda ortaya çıkan ve bireyleri 
gelişimini etkileyen olaylardır.

(Cevap A)

64. Kaçınmacı bağlanma stilinde kişi yakın ilişki-
lerde bulunmaktan, duygusal bağlanmadan 
uzak durmaktadır. Kaçınmacı bağlanma sti-
linde bireyin yakın ilişkiden uzak durmasının 
temelinde terk edilme ve reddedilme korkusu 
yatmaktadır.

(Cevap C)

63. Erikson’un Psikososyal Gelişm Kuramına gö-
re Cenk Bey üretkenliğe karşı durgunluk dö-
nemindedir. Bu dönemde birey üretmek ve 
çevresine faydalı olmak ister. Bir öğretmenin 
öğrencilerine katkıda bulunması, anne baba-
nın çocuklarını kendi idealleri doğrultusunda 
yetiştirmeye gayret etmesi ya da çevresinde-
ki insanlara katkı sağlaması üretkenliktir ve 
bu dönemde kişilik gelişimi açısından bireyin 
ihtiyacıdır.

(Cevap C)

61. Öz kontrol bireyin kendi duygu, düşünce ve 
davranışlarının farkında olması ve bunları 
kontrol edebilmesi, denetleyebilmesidir. So-
ruda verilen örnek çalışmada amaç öğrenci-
lerin davranışa geçmeden önce sakin kalma-
ları, kendilerinin farkında olmaları ve düşüne-
rek kontrollü biçimde hareket etmelerini sağ-
lamaktır. 

(Cevap D)

62. Özümleme var olan zihinsel şema ile yeni kar-
şılaşılan problem durumunu çözmek ve an-
lamlandırmaktır. Verilen örnek durumda Mer-
ve maske kavramını bilmektedir, yani maske 
şeması oluşmuştur. Karşılaştığı farklı maske 
onun dengesini bozmuş ama yine de onu var 
olan şema ile açıklamıştır. 

(Cevap C)

65. Duyusal motor dönemde
 Birinci döngüsel tepkiler: Bebeğin kendi be-

denine dönük refleksif tepkileri tekrar etmesi-
dir. Sürekli parmağını emmesi gibi

 İkinci döngüsel tepkiler: Bebeğin bir nesne 
ile yineleyici hareketlerde bulunmasıdır. Eli-
ne aldığı çıngırağı sürekli sallaması gibi

 Üçüncü döngüsel tepkiler: Bebeğin amaca 
ulaşmak için farklı tepkiler de denemesidir. 
Çıngırağı sadece sallamak ile yetinmez iste-
diği sesi duyabilmek için atar, sürter, başka 
bir nesneye vuru vb. Yani üçüncü döngüsel 
tepkiler ile farklı denemeler yaparak dünyayı 
keşfeder.

(Cevap E) 

66. Davranışçı yaklaşıma göre dil gelişimi tekrar 
ve pekiştirme yoluyla öğrenilir. Dil edinim sü-
recinde davranış biçimlendirme ve taklit sü-
reçleri etkindir. Doğuştan getirilen yapılar psi-
kolingustik kuramın varsayımıdır, sosyal sü-
reçler de sosyal öğrenme kuramında önem-
lidir.

(Cevap B)

67. Gilligan Kohlberg’i araştırmalarını sadece er-
kekler üzerinde yapmasından ve kadınlar için 
yaptığı genellemelerden dolayı eleştirmekte-
dir. Gilligan’a göre kadınların ve erkeklerin ah-
lak gelişim süreçleri farklıdır. Bunun sebebi 
toplumsal cinsiyet rolleri yani toplumun kadı-
na biçtiği rollerdir.

(Cevap E)
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69. Bilgi işleme kuramı açısından hareket gelişi-
minde işlem basamakları; girdi, bilgi işleme, 
çıktı ve geribildirimdir. İlk maddede (I) hare-
ket sonrası ortaya çıkan sonuca yönelik bir 
geribildirim söz konusudur. İkinci madde (II) 
hareket öncesi koşullara yönelik verileri içe-
ren girdi basamağıdır. Son maddede (III) or-
taya çıkan beceri yani çıktı vardır.

(Cevap A)

68. Mantığa bürüme yapılan yanlış bir davranışa 
akla uygun gerekçeler üretmedir. Kısaca ya-
lan söyleme, bahaneler üretmedir. I numara 
mantığa bürüme için örnektir. II numaralı ör-
nekte ise yok sayma yani inkâr durumu söz 
konusudur.

(Cevap C)

71. Varoluşçu danışma kuramı insanı gelişme ça-
bası içerisinde olan özgür bir varlık olarak ele 
almaktadır. Varoluşçu yaklaşıma göre insan 
özgür bir varlıktır ve yaşamı anlamlı kılan ken-
disidir. Psikolojik danışma sürecinin amacı da 
bireyin kendisi için sorumluluk alabilmesini, 
bağımsızlığını kazanabilmesini, yaşamı an-
lamlı kılabilmesini ve varoluşunu yeniden ya-
şayarak tüm potansiyelini ortaya koyabilme-
sini sağlamaya çalışmak olmalıdır.

(Cevap E)

70. Rehberlik ve psikolojik danışma sürecinde 
kullanılan tüm bireyi tanıma tekniklerinin ama-
cı bireyin kendini daha iyi tanımasını ve an-
lamasını sağlamaktır. Bu sebepten dolayı bi-
reyin kendini tanımasına yardımcı olmayacak 
bir teknik uygulanmaz. Uygulanan tekniklerin 
sonuçları da öğrenciyle bu amaç doğrultusun-
da öğrenciyle paylaşılır.

(Cevap B)

72. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kade-
mesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimleri-
ni sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eği-
tim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda 
il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince des-
tek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasın-
da; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikle-
ri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı ol-
dukları kademe esas alınarak özel eğitim öğ-
retmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve 
diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin tek-
lifi doğrultusunda il veya ilçe millî eğitim mü-
dürlüklerince görevlendirilir.

(Cevap B)

73. Krize müdahale rehberlik hizmetlerinin bir kriz 
durumunun hemen sonrasında işe koşulan 
işlevidir. Kriz durumu aniden ortaya çıkan, bi-
reyin hayatını derinden etkileyen deprem, yan-
gın, sel, yakının ölümü gibi olaylardır. Dep-
rem sonrası psikososyal müdahale çalışma-
ları krize müdahale işlevi kapsamındadır.

(Cevap C)

74. İletişim engeli iletişimi sekteye uğratan ve de-
vamını engelleyen her türlü sözlü sözsüz me-
sajlardır. Yargılamak, suçlamak, durumu yo-
rumlayıp analiz etmek, nasihat ve akıl vermek 
sıklıkla karşımıza çıkan engellerdir. Verilen-
lere göre B seçeneğinde ise engelden çok, 
bir empatik dil söz konusudur. Bu karşıdakini 
anlama çabasının göstergesidir.

(Cevap B)

75. Psikodrama kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde 
yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç 
dünyalarını spontan (kendiliğinden, doğal) bir 
biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incele-
melerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağla-
maya çalışır. Moreno psikodramayı gerçeğin 
yeniden canlandırılması olarak tanımlar. Grup 
içerisinde birey kendi sorunlarını ifade eder 
ve düşüncelerini grupla paylaşır. Amaç sade-
ce rol alan başoyuncunun içgörü kazanması 
değildir, diğer katılımcılar da kendi içsel dün-
yalarına yönelik içgörü geliştirir. 

(Cevap A)

76. Araştırma-değerlendirme hizmetinin amacı 
araştırma ve değerlendirme sonucunda elde 
edilen verilerden yola çıkarak okuldaki reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetlerini dü-
zenlemek ve geliştirmektir. Çeşitli konularda 
psikolojik ölçme aracı geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar bu kapsamda yer alır.

(Cevap A)

77. Sosyal tip insan ilişkilerinden, iletişimden ve 
takım çalışmasından hoşlanır. Sanatçı tipler 
ise duygusal, sezgi ve hayal gücüyle yaratıcı 
çalışmalar yapan kişilerdir. Ayrıntılı çalışan, 
problem çözme gücü yüksek ve mantıksal yö-
nü güçlü kişiler de araştırmacıdır.

(Cevap B)

78. Verilen eşleştirmelerden II ve III numaralı olan-
lar doğrudur. I numarada verilen görev yürüt-
me komisyonunun değil, müdüründür. Oku-
lun yıllık rehberlik programını onaylamak ve 
yürütülmesi için gerekli tedbirler alarak uygu-
lanmasını izlemek okul/kurum müdürünün gö-
revidir.

(Cevap E)

79. Gizlilik ilkesi soruda da belirtildiği üzere reh-
berlik ve psikolojik danışma sürecinin en te-
mel ilkelerindendir. Danışman bu ilke doğrul-
tusunda danışanına ait bilgileri onun rızası dı-
şında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşamaz. 
Ancak danışanın ya da başka birinin hayatı 
söz konusuysa (intihar, birini öldüreceğini söy-
leme), kamusal zarar ya da danışanın ya da 
başka birinin cinsel fiziksel istismarı söz ko-
nusu ise gizlilik ilkesi ortadan kalkar. I numa-
ralı ifade ise bir davranış ve kişilik problemi-
dir danışma sürecindeki bu ve benzeri bilgi-
lerin gizliliği korunmalıdır

(Cevap C)

80. Seçeneklerde verilen kazanımlardan C ve 
E’dekiler akademik gelişim alanındadır. A ve 
D seçeneklerindeki kazanımlar kariyer geli-
şim alanındadır. B seçeneğindeki kazanım da 
sosyal duygusal gelişim alanı kapsamında yer 
almaktadır.

(Cevap B)
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7. (B), (C), (D) ve (E) seçeneklerinde verilen ko-
nuşmacıda olması gereken özelliklerdir. An-
cak (A) seçeneğinde verilen “Dinleyicileri ya-
kından tanır.” ifadesi konuşmacıda olması ge-
reken bir özellik değildir. Her konuşmacı hi-
tap ettiği kişileri tanımayabilir.

(Cevap A)

8. (B), (C), (D) ve (E) seçeneklerinde topluluk 
karşısında şiir okumanın kurallarındandır. An-
cak (A) seçeneğinde verilen “sürekli bakarak 
okuma” ifadesi bu kurallardan değildir.

(Cevap A)

1. Kitabın türüne, konunun özelliğine göre çeşit-
li okuma türleri vardır. Buna göre, I. tanım gü-
dümlü okumaya, II. tanım uz okumaya, III. ta-
nım inceleyerek okumaya, IV. tanım ise yara-
tıcı okumaya aittir.

(Cevap E)

3. Tonlamadan, ses dalgalanmalarından hare-
ketle anlamdaki değişiklikler daha iyi takip 
edilmesi ayrıştırıcı dinleme tekniğinin özelli-
ğidir.

(Cevap C)

2. İkna etme yönteminde, fikirleri destekleyen 
kaynaklara, güvenilir delillere, sayısal verile-
re yer vermek; sesini ve beden dilini etkili kul-
lanmak önemlidir.

(Cevap B)

4. Sessiz okumada amaç, öğrencilerin akıcı ve 
hızlı okumalarını sağlamaktır. Sessiz okuma, 
göz hareketleri ve beyinde meydana gelen 
okuma sürecine dayanmaktadır. Sesli ve ses-
siz okuma arasındaki en önemli fark, sesli 
okumanın sadece anlamayı değil, anlatmayı 
da kapsamasıdır. 

 Sessiz okuma, her gün veya haftada bir de-
fa uygulanabilir. Öğrenciler, sınıfta okunacak 
olan herhangi bir metni veya kendi istedikle-
ri bir kitabı öğretmenin belirlediği bir sürede 
okurlar. Bütün sınıf sessiz okuma sürecine 
katılırken, öğretmen de sessiz okuyarak öğ-
rencilere örnek olur. Bu süreçte öğrencilerin 
başkalarını rahatsız etmeden okumalarına 
dikkat edilir. 

 Sessiz okuma sürecinin sonunda, sınıfça ve-
ya grup içinde metinle ilgili tartışmalar yapı-
lır. “Bu kitabı neden seçtiniz?”, “Kitapta ilgini-
zi çeken noktalar nelerdir?”, “Bu kitabı arka-
daşlarınıza tavsiye etmenizin sebebi nedir?” 
gibi sorular sorularak öğrencilerin kitapla ilgi-
li görüşleri alınır. 

 Öğrenciler, metinde ilgilerini çeken veya an-
lamadıkları bölümleri, metni okurken neler his-
settiklerini yazılı veya sözlü olarak ifade eder-
ler. 

(Cevap D)

5. Tartışmada amaç, öğrencilerin bir konu üze-
rinde olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek 
benimsedikleri fikirleri savunma becerisini ge-
liştirmektir.

 Tartışılacak konu öğrenciler tarafından seçi-
lir ve konuyla ilgili gerekli kaynaklar tarana-
rak elde edilen bilgi ve görüşler düzenlenir. 
Seçilen konu, düşündürücü ve tartışmaya uy-
gun nitelikte olmalı, belirli bir sürede ele alın-
malıdır. Sınıfta herkesin düşündüğünü söyle-
yebileceği serbest bir ortam oluşturulmalıdır. 
Oluşturulan jüri tarafsız olmalıdır.

(Cevap D)

6. Katılımlı dinlemede amaç, dinleme sürecinde 
zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletile-
rek dinlenilenlerin daha iyi kavranmasıdır. Din-
lenilenlerin ve soruların konuşmacıya yansı-
tılarak karşısındakine dinlediğini hissettirme, 
konuşmacının rahatlamasını ve iletişimin ama-
cına ulaşmasını da sağlar.

 Dinleme sırasında başka bir işle uğraşmamak 
ve konuşmacı ile göz teması kurmak gerekli-
dir. Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getir-
mesini istemek, konuşmacının sözlerini ve 
duygularını geri yansıtmak, fikir ve duygula-
rını özetlemek bu uygulamada yapılacaklar-
dandır.

 Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özet-
lenmeli veya söylenmek istenen geri bildirim-
le verilmelidir. 

 Dinleyici aşağıdaki ifadeleri kullanabilir: 

 • “Eğer yanlış anlamadıysam .... dediniz.”

 • “Arkadaşınız hastalandığı için üzgünsü-
nüz.”

 • “Bu durum karşısında nasıl davranacağı-
nızı bilemediğinizden tedirginsiniz.”

 Dinleyici, konuyu daha iyi anlamak, istekte 
bulunmak veya karmaşık bir probleme çözüm 
sunmak amacıyla da konuşmacıya sorular so-
rabilir. Böyle durumlarda not alınarak veya 
araya girilerek “Söylediklerinizi tam olarak an-
layamadım. Daha açık söyler misiniz? ”gibi 
açıklama soruları sorulabilir.

(Cevap B)
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17. Bir duyguyu veya düşünceyi mantıksal bir sı-
raya koymak planlamaktır.

(Cevap A)

9. (E) seçeneğinde verilen “düzen” konuyla de-
ğil, şekille alakalıdır.

(Cevap E)

10. Burada bize konu olarak hangisi daha sınır-
landırılmıştır demektedir. Buna göre “0-2 yaş 
arası çocukta zihinsel gelişim” konu olarak 
daha sınırlandırılmıştır.

(Cevap D)

11. Bir yazının konusunu kavramak için şu soru-
lar sorulur:

 • Bu yazıda vurgulanan nedir?

 • Bu yazıda anlatılmak istenen nedir?

 • Bu yazıda ne üzerinde duruluyor?

 • Bu yazı neyi anlatıyor?

(Cevap A)

13. “Soluk almak ve vermek, konuşmanın kısalı-
ğına ya da uzunluğuna göre ayarlanmalıdır.” 
ifadesi başarılı bir konuşmanın oluşumuna 
katkı sağlayan bir etken değildir. Soluk alma 
ve vermeyi konuşmanın uzunluğuna göre de-
ğil vurgu, tonlama ve durak yerine göredir.

(Cevap C)

15. Günlük hayatta insanların temel becerilere 
ayırdığı zaman araştırmalara göre şu şekil-
dedir:

 Okuma: %16

 Yazma: %9

 Konuşma: %30

 Dinleme: %45

(Cevap C)

12. Anlama temel becerileri: okuma, dinleme.

 Anlatma temel beceriler: konuşma, yazma

(Cevap A)

16. Dinleme sürecinin ilk aşaması “işitme”dir.

(Cevap B)

20. Okuma yanlışları okuma sırasında tespit edi-
lip okuma bitirildikten sonra düzeltilmelidir.

(Cevap E)

19. Öğretmen tarafından belli bir konu hakkında 
öğrenciler bilgilendirilip konu çeşitli yönleriy-
le sınıf ortamında tartışılıp değerlendiriliyor-
sa bu güdümlü yazmadır.

(Cevap E)

18. Konuşma kaslarının güç ve kontrolüyle ilgili 
sorunların yaşandığı motor konuşma sorunu-
na “dizartri” denir.

(Cevap D)

23. “p, b, m,” ünsüzleri çıkaklarına göre “dudak 
ünsüzleri”dir.

(Cevap B)

21. “Nutuk” Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Bu da 
Türkiye Türkçesi Dönemi içerisinde yer alır.

(Cevap E)

14. İletişimsel dinleme, gündelik hayatta öğren-
cilerin arkadaşlarıyla, öğretmenlerle ve diğer 
insanlarla iletişim kurarken kullandıkları din-
leme türüdür.

(Cevap B)

22. 
A) Birinci cümle iç içe birleşik cümle yapı-

sında olup yüklemi derler fiili, ikinci cüm-
le ise basit yapılı bir cümle olup yüklemi 
söylemiş fiilidir.

B)  halkı (halk-ı)  (-ı) belirtme hal ekidir.
C)  musikimizin (-miz) iyelik ekidir.
E) edip, gülerken zarf-fiil ekidir

(Cevap D)
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26. Sorunun doğru yanıtlanabilmesi için mutlaka 
soru öncülünde verilen ifadenin iyi anlaşılma-
sı gerekir. Buna göre bir “edat” ve edattan ön-
ce zamir gelmesi ve bu zamirin edata bir hal 
ekiyle bağlanması gerekir. “Biz senin gibi dü-
şünmüyoruz.” cümlesinde “gibi” edat ve “sen” 
zamiri -in ekiyle edata bağlanmıştır.

(Cevap A)

24. • Dil isimlerinde vurgu ilk hecededir: Türk-
çe

 • İki heceli yer isimlerinde vurgu ilk hecede-
dir: Samsun

 • Küçültme eki almış sözcüklerde vurgu ilk 
hecedir: küçücük

 • “istan” ile biten yer isimlerinde vurgu son 
hecededir: Özbekistan

 • Çift ünsüzle başlayan yer isimlerinde vur-
gu, ilk hecededir: Fransa

(Cevap D)

28. bir çocuk ® belgisiz sıfat (herhangi)

 (onun) gözü – tamlayanı düşmüş at tamlama-
sı

 (onun) annesi – tamlayanı düşmüş at tamla-
ması

 kavurduğu helva ® sıfat-fiil

 ne zaman ® zarf

 “ölse ve kalır” çekimli fiildir, kavurduğu fiilim-
sidir.

(Cevap D)

27. k > g değişimi: ötümlüleşme

 ñ > m değişimi: dudaksılaşma

(Cevap C)

29. Paris dilcilik okulunun önde gelen temsilcisi 
Antoine Meillet’tir. XX. Asır Fransa dilciliğinin 
başkanı olan Antonie Meillet, XIX. asrın son-
larında ilmi araştırmalara başlamıştır. 1906 
yılında Paris dilcilik akımının başkanı olmuş-
tur.

(Cevap E)

30. Bir dile zenginlik kazandıran sözcüklerin, ek-
lerin ve kalıplaşmış söz gibi ögelerin hepsine 
birden o dilin söz varlığı denir. Temel söz var-
lığı ise dilin kendisine ait olan, kökeni dilde 
bulunan, başka bir dilden alınmayan sözcük-
lerdir. Dilin temel (çekirdek) söz varlığı en az 
değişen sözcüklerdir. Bunlar genellikle insa-
nı merkez alan, organ, bitki, hayvan, alet, ak-
rabalık gibi maddi ve manevi kültürü yansıtan 
sözcüklerdir. (D) şıkkında verilen “roman” di-
limize Tanzimat edebiyatıyla girdiğinden te-
mel söz varlığımız arasında gösterilemez.

(Cevap D)

31. Hasan ortadan kaybolduğunda
      Zarf tümleci

 Hüseyin Usta da Hasan’ın dayısı da
                Özne

 kendilerinden beklenmeyecek kadar
            Zarf tümleci

 üzülmüşlerdi.
      Yüklem

(Cevap E)

33. Dörtlükte ünlü daralması yoktur. Diğer ses 
olayları şunlardır:

 A ® sanmıştım

 B ® Ben – e = bana

 C ® Yut – um = Yudum

 E ® Sevgi – y – e 

(Cevap D)

32. 
(Cevap E)

35. Seçeneklerde geçen kalıcı nesne adı yaptığı 
için eylemsi olmaktan çıkan sözcükler şunlar-
dır:

 A ® kazma

 B ® dolma

 D ® çakmak

 E ® dondurma

 C seçeneğinde buna örnek olacak bir kulla-
nım yoktur.

(Cevap C)

34. “Onu” sözcüğü kendisinden önceki “fare” ye 
gönderim yaptığı için art gönderim örneği oluş-
turmaktadır.

(Cevap B)

25. Tasviri fiil birleşik fiiller için kullanılan bir kav-
ramdır. Seçeneklere baktığımızda “çıkıverdi” 
fiili birleşik fiildir.

(Cevap D)
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38. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler 
çocuk edebiyatının amaçları arasındadır. E 
seçeneğindeki ifade çocuk edebiyatının amaç-
ları arasında yer almaz.

(Cevap E)

40. Kitabın dış yapısını şunlar oluşturmaktadır: 
Kitabın boyutları, kâğıt, kapak-cilt, sayfa dü-
zeni, resimler harfler. Çocuğun kitaplarının ilk 
dikkat çeken yeri kapağıdır. Kapak, çocuğun 
ilgi ve beğenilerini harekete geçirmelidir.

(Cevap A)

39. Çocuk kitaplarında uyulması gereken eğitim 
ilkeleri vardır. (A) şıkkında verilen “Öğüt ve-
ren yaptırımcı anlayış yerine çocukları eğlen-
dirirken düşündüren bir yaklaşım esas alın-
malıdır.” ifadesi bu ilkelerin en başında gel-
mektedir.

(Cevap A)

43. Koşma gibi kafiyelenen ninniler olsa da ser-
best olarak yazılan ninniler de olduğu için doğ-
ru cevap C’dir.

(Cevap C)

44. Ziya Gökalp’in Halka Doğru dergisinde 23 
Temmuz 1913 tarihinde yayınlanan “Halk Me-
deniyeti 1-Başlangıç” adlı yazısı ülkemizde 
folkloru tanıtan ilkyazıdır. Bu yazıda folklor te-
rimine karşılık “Halkiyat” terimini kullanmış-
tır.

(Cevap B)

36. Çocuk edebiyatı yapıtları, okulun kuramsal 
amaçlı öğretme anlayışının dışında, çocukla-
ra, dille ve çizgiyle kurgulanmış, sanatçı du-
yarlılığı ile bezenmiş, sezinletici öğrenme or-
tamları yaratır. Çocuk edebiyatı eserleri daha 
çok çocuğun düş gücüne hitap eder. Çocuk 
edebiyatı kitaplarında “Çocuğu kurumsal bil-
gilerle donatma” diye bir özellik bulunmamak-
tadır.

(Cevap E)

37. Çocuk kitaplarının içerik özellikleri şunlardır.

 • Konu 

 • İzlek (Tema)

 • İleti

 • Dil ve anlatım

 • Kahramanlar

 • Plan

 şeklinde gösterilebilir. Sayfa düzeni biçimsel 
özellikler arasındadır.

(Cevap B)

41. Kars’ta açtığı Halk Ozanları Kahvehanesi’n-
de özellikle usta-çırak ilişkisinden her alanda 
âşıklık geleneğinin sürmesinde katkısı olan,  
kendi türkülerini ve diğer bazı güzel türküleri 
genç kuşaklara aktaran, türkülü hikâyeler an-
latmada oldukça başarılı olan, “Kiziroğlu” tür-
küsünü bütün Türkiye’ye tanıtan Aşık Murat 
Çobanoğlu’dur. 

(Cevap B)

29. Atasözlerinin İslamiyet öncesi karşılığı “Sav” 
dır.

 • Koşuk: “Sığır” denilen sürek avları sıra-
sında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok 
doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha 
sonra Halk edebiyatında “Koşma” adıyla 
anılmıştır.

 • Sav: Dönemin özlü sözleridir. Bugünkü 
atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.

 • Sagu: “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerin-
de, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan 
acıları dile getiren şiirlerdir.

 • Destan: Toplumu derinden etkileyen olay-
lar sonunda halk arasında kendiliğinden 
oluşan uzun nazım türüdür.

 5. Mesnevî: kendi arasında kafiyeli beyitler-
den oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/
cc...). Beyit sayısı bakımından hiç çbir kı-
sıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on bin-
lerce beyit arasında değişen bir genişlik-
tedir. Gerek beyitler arasında kafiye bağ-
lantısı bulunmaması gerek beyit sayısının 
sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konu-
yu istedikleri kadar genişletmelerine im-
kân sağlamış, bu yüzden de çok kullanı-
lan bir nazım şekli olmuştur.

(Cevap E)
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45. Soruda verilen şairlerin yüzyılları şu şekilde-
dir: Karac’oğlan 17. yüzyıl, Kaygusuz Abdal 
15. yüzyıl, Kul Himmet 16. yüzyıl, Gevheri 18. 
yüzyıldır.

(Cevap C)

46. Aliye Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye 
adlı eserinin başkarakteridir. Eser bir öğret-
menin vatan ve gelecek nesiller için inançla-
rı ile hayatı pahasına gericilerle mücadelesi-
ni anlatır.

(Cevap A)

47. Letaif-i Rivayet, 1870 yılında Ahmet Mithat 
Efendi’nin yayımladığı ve Avrupa tarzı Türk 
hikâyeciliğinin başlangıcı olarak kabul edilen 
eser toplam 28 hikâyeden oluşmaktadır.

(Cevap B)

48. Verilen eserler incelendiğinde eserlerin sıra-
sı ve türü şu şekilde olmalıdır: Necip Fazıl’ın 
kaleme aldığı Tohum bir tiyatro eseridir. Re-
fik Halit Karay’ın kaleme aldığı Şeftali Bahçe-
leri hikâye türü bir eserdir. Falih Rıfkı Atay’ın 
Çankaya’sı anı türündendir. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın kaleme aldığı Bursa’da Zaman 
eseri şiir şeklindedir.

(Cevap D)

49. Eserde söz edilen beş şehir şunlardır:

 İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Erzurum

(Cevap B)

52. Hilye: Hz. Muhammed’in iç ve dış özellikleri-
ni anlatan yazılardır.

(Cevap E)

53. I. beyitte 16 hece; II. beyitte 15 hece bulun-
maktadır. “Med” bir heceyi bir buçuk hece ya-
parak hece sayısını arttırmaktır. Bundan do-
layı “med” I. mısrada değil II. mısrada yapıl-
malıdır.

(Cevap C)

51. İlk bakışta kolay gibi görünen ama taklit edil-
meye kalkıldığında benzeri meydana getirile-
meyen mısralar için kullanılan söze  “sehl-i 
mümteni” denir.

(Cevap B)

50. Beş Hececiler: Orhan Seyfi Orhon, Halit Fah-
ri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya 
Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel

 I. Yeniciler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, 
Oktay Rıfat Horozcu

 II. Yeniciler: Ece Ayhan, Edip Cansever, Se-
zai Karakoç, Turgut Uyar, İlhan Berk, Cemal 
Süreyya, Ülkü Tamer

 Yedi Meşaleciler: Sabri Esat Siyavuşgil, Zi-
ya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muam-
mer Lütfi Bahşi, Vasfı Mahir Kocatürk, Cev-
det Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray

(Cevap E)

55. Verilen şair eser eşleştirmeleri şu şekilde ol-
malıdır. 

 • Mevlânâ – Fihi Ma Fih

 • Hoca Dehhani – Selçuklu Şehnamesi

 • Fuzuli – Enisü’l Kalp

 • Gülşehri – Mantıku’t-Tayr

(Cevap A)

54. Beyitin çevirisine baktığımızda şair, kendisini 
ve şiirini övmektedir. Şairlikte Nizami’nin önün-
de olduğunu da vurgulamaktadır. Nizâmî, be-
nim kaside tarzımı görseydi, Şâpur, Şîrin ve 
Hüsrev’in hayatlarından söz etmezdi demek-
tedir. Kaside de şairin kendini övdüğü bölü-
me “fahriye” denir.

(Cevap C)
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62. Ana dilinde yetkinleşme bireyin sosyal bir var-
lık olarak toplumda yer edinmesine, gelişme-
sine, evreni algılama ve yorumlamasına, öz-
gür ve eleştirel düşünebilmesine, diğerleriyle 
anlaşmasına ve eğitim alanındaki öğrenme-
lerin gerçekleşmesine ışık tutar. Bireyin, ana 
dili ile ulaşacağı iletişim yeterliği ile onun okul-
daki akademik başarı düzeyi arasında olum-
lu bir ilişki vardır. Ana dili kazanım hızı ve sey-
ri bireysel ayrılıklar gösterir, her çocukta ay-
nı şekilde gözlenmez.

(Cevap C)

60. A, B, C, D seçenekleri sanatın dilinden, sa-
natçısından, konusundan ve estetik değerle-
rinden bahsettiği için milliliğin bir ölçütü ola-
rak gösterilebilir. Fakat edebiyatın insandan 
bahsetmesi millilik için değil, bu kavramın tam 
zıddı olan evrensellik için bir ölçüttür.

(Cevap E) 

58. Edebi metinlerde çözümlemek onu meydana 
getiren biçimler arasındaki ilişki ağını tespit 
etmek; metinden hareketle, onun yazılması-
na sebebiyet veren zihniyeti belirlemek, met-
nin yapısını meydana getiren unsurları çö-
zümleyecek temayı bulmak, dil, anlatım ve 
ahenk unsurlarını ortaya koymak gibi çalış-
malara ihtiyaç gösterir. Biyografi bu unsurlar 
arasında yer almaz.

(Cevap E)

57. 

Sürrealizm → Orhan Veli

Fütürizm → Nazım Hikmet

Sembolizm → Ahmet Haşim

Parnasizm → Tevfik Fikret

(Cevap C)

59. Nurullah Ataç’tan alınan bu yazıda Yahya Ke-
mal üzerine düşünceler dile getirildiği için eleş-
tiri bir yazar eleştirisi niteliği taşımaktadır.

(Cevap E)

56. Postmodernizm veya postmodern, tarihsel 
olarak yirminci yüzyılın son çeyreğinden iti-
baren gelişen siyasal ve ekonomik küresel-
leşmeyi, bireysel ve toplumsal eşitlenmeleri 
ve bağıntısızlaşmaları; olgudan görüntüye ge-
çişleri; kültürlerin iç içe geçişlerini, ideolojile-
rinin dağılmasıyla ortaya çıkan tercihsizliği; 
gerçekle hayalin birbirine geçişi gibi birçok 
durumu ve tutumu anlatmak için kullanılır.

 Postmodern romanın yapısal özellikleri;

 • Üst kurmaca

 • Metinlerarasılık

 • Çoğulcu bakıştır.

 Bu özellikler “C” şıkkında verilmiştir.

(Cevap C)

61. Metinde öğrenciler arasında bir araştırma ya-
pılmıştır. Bu çalışmalar karşılaştırılmış ve bir 
sonuca varılmıştır. Bu da bize öğrenciler üze-
rinde “deney” yapıldığını göstermektedir.

(Cevap C)

65. Melike Öğretmen’in eş anlamlı sözcükleri öğ-
retirken izlediği yol buluş yoluyla öğretim stra-
tejisine uygundur. Melike Öğretmen ilk olarak 
örnek durum ve uyarıcılar sunmuştur. Öğren-
cilerin eş anlamlı sözcükler ve eş anlamlı ol-
mayan sözcükleri karşılaştırmalarını sağlaya-
rak onların keşfetmelerini sağlamıştır. Süreç 
parçadan bütüne bir sıra izlemektedir. 

(Cevap E)

64. Parçanın tamamında kod açmayla ilgili bilgi-
ler verilmiştir.

(Cevap B)

63. Hikâyede aşamalandırma olayların oluş sıra-
sıdır. Hikâyenin aşamalandırılmasını anlama 
öğrencinin hikâyeyi anlayabilmesinin temel 
koşullarındandır. Öğrenci olay sırasını anla-
yamazsa hikâye onun için anlamsız olacak-
tır. 

 Hikâyelerde farklı aşamalandırma yolları iz-
lenebilir. Öğrencilerin bu süreci kavrayabilme-
si için ilk çalışmalar genellikle basit aşama-
landırılan hikâyelerle olmalıdır. Bu çalışmalar 
da daha çok okul öncesi ve ilkokul birinci sı-
nıf dönemine karşılık gelmektedir. Bu yıllarda 
öğrencilere basit, anlaşılabilir, seviyelerine uy-
gun aşamalandırılmış hikâyeler sunulmalıdır.

(Cevap A)

66. Melike Öğretmen öğrenciler için ilginç gelebi-
lecek bir materyalle derse girmiştir. Öğrenci-
ler için terazi Türkçe dersi için aykırı bir uya-
rıcı olduğu için dikkat çekicidir. Bu etkinlikle 
öğretmen öğrencilerin dikkatini derse çekme-
yi amaçlamıştır. Süreç içerisinde öğrencilerin 
aktivitesi temele alınmıştır. Öğretmen öğren-
cilerin materyalle etkileşime girmelerine yani 
onların derse etkin katılmalarına olanak tanı-
mıştır.

(Cevap B)
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67. Öğretimde materyal kullanımı karmaşık ve 
öğrenilmesi güç olan konuların somutlaştırı-
larak daha kısa zamanda ve kolayca öğretil-
mesini sağlar. Ancak özellikle basit konuları 
öğretiminde kullanılması zamandan ekonomi 
sağlamaz. Öğretim materyalleri uyarıcı zen-
ginliği sunarak çoklu öğrenme ortamları sağ-
lar ve farklı öğrenme stiline sahip, farklı öğ-
renme ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarına 
cevap verir. 

 (Cevap D)

69. Okuduğunu anlama okuyucu ile yazar arasın-
da metin aracılığıyla karşılıklı bir etkileşim ge-
rektiren karmaşık bir süreçtir. Okuduğunu an-
lama üzerine yapılan araştırmalar, metinleri 
anlama yeteneğinin sadece bireyin dil bilgisi-
ne değil, aynı zamanda çeşitli konulardaki ge-
nel bilgi birikimine bağlı olduğunu göstermiş-
tir. Okuduğunu anlama sürecinde, önceden 
edinilmiş ve zihinde hazır bekleyen depolan-
mış bilgilerin oynadığı etkin rol araştırmacılar 
tarafından fark edilmiş ve çok sayıda çalış-
maya konu olmuştur. Araştırma bulguları ye-
ni öğrenilecek bilgiyle veya okunacak metin-
le ilgili ön bilgilere sahip olmanın metnin an-
laşılmasındaki etkililiğini destekler niteliktedir. 
Okuma sürecinde önceden edinilen bilgilerin 
önem ve gerekliliği şema kuramıyla açıklana-
bilmektedir. Birçok araştırma, insanların me-
tinlerdeki bilgileri nasıl anlayıp hatırladıkları 
sorusuna yanıt bulmak için yapılmıştır. Bu ça-
lışmaların ışığında şema olarak adlandırılan 
bir yapıdan bahsedilmiştir.

(Cevap A)

68. Öğretimde izlenmesi gereken sıra yakından 
uzağa olmalıdır. Verilen örneklerde, sunula-
cak problem durumlarında, seçilecek konu-
larda ilk olarak öğrencinin yakın çevresinden, 
yakın zamanından yola çıkılmalıdır. Ebru Öğ-
retmen örnekleri sunarken öğrenci için yakın 
zaman şiirleri ile başlamalı daha sonra uzak 
zamana yani divan edebiyatına doğru gitme-
liydi.

(Cevap E)

72. Yapılandırmacı yaklaşım öğrenci ve etkinlik 
temelli bir öğretim süreci öngörür. Öğrenciye 
kazandırılmak istenen becerilerde yaşama 
yakınlık temel ölçütlerdendir. Konuların dü-
zenlenmesinde diğer derslerde olduğu gibi te-
matik yaklaşım belirlenmiştir. Dersler birbirin-
den bağımsız biçimde ele alınmamalıdır.  
Özellikle Türkçe öğretiminde diğer tüm ders-
lerden yararlanılmalıdır. Disiplinlerarası yak-
laşım esas alındığı için dersler arası ilişkilen-
dirme önemlidir.

(Cevap D)

73. Hikaye edici metin türlerinden roman, 4, 5, 6, 
7 ve 8. sınıf düzeyinde yer alır.

(Cevap E)

74. Selim Öğretmen’in süreçte kullanmış olduğu 
işbirlikli çalışma tekniği ayrılıp birleşmedir. 
Gruplar oluşturulduktan sonra işbölümü ya-
pılmış ve her öğrenci bir açıdan şiiri inceleme 
görevi almıştır. Öğrenciler ikinci aşamada ken-
di gruplarından ayrılarak diğer gruplarda ay-
nı görevi alan öğrencilerle birlikte çalışmıştır. 
Son aşamada öğrenciler kendi gruplarında 
birleşip ilgili bölümü kendi gruplarında açıkla-
mıştır.

(Cevap A)

75. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulan-
ması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema iş-
lenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Er-
demler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele 
ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde iş-
lenmesi zorunludur. Zorunlu temalar dışında 
verilen diğer temalar seçmeli olup kitap ya-
zarlarınca belirlenecektir. Öğrenme öğretme 
sürecinde işlenmesi ve öğretim materyallerin-
de yer verilmesi öngörülen temalar ve bu te-
malarla ilgili konu önerileri programda sunul-
muştur.

(Cevap E)

71. Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş 
bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde 
bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, 
sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç 
duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlik-
ler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) 
belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik be-
lirlemekte ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

 1) Ana dilde iletişim

 2) Yabancı dillerde iletişim

 3) Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknoloji-
de temel yetkinlikler

 4) Dijital yetkinlik

 5) Öğrenmeyi öğrenme

 6) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

 7) İnisiyatif alma ve girişimcilik

 8) Kültürel farkındalık ve ifade

(Cevap D)

71. 

Sınıf düzeyi Kazanımlar

5. sınıf Kök ve ekleri ayırt eder.

6. sınıf
Zamirlerin metnin anlamına 
olan katkısını açıklar.

7. sınıf
Fiillerin anlam özelliklerini 
fark eder.

8. sınıf
Fiilimsilerin cümledeki işlev-
lerini kavrar.

(Cevap C)
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