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1. Ülkemizin tamamına yakını fay hatları üzerinde yer 
alır. Fay hatlarının olduğu yerlerde nüfus fazladır.

(Cevap C)

2. Ergene Bölümü’nde yer şekillerinin engebesi ve or-
talama yükseltisi azdır. Oysaki bir akarsudan hidro-
elektrik enerji üretebilmek için akarsuyun akış hızı-
nın yüksek olması, bunun içinde yer şekillerinin en-
gebeli ve yüksek olması gerekir. Buna göre Ergene 
Bölümü’nde, akarsu ağının sık olmasına rağmen ba-
raj yapımına elverişli olmaması iklim değil yer şekil-
leriyle ilgilidir.

  (Cevap D) 

3. Yaşlı nüfus oranının artması, aktif nüfus oranını azal-
tacaktır. Ayrıca artan yaşlı nüfusa daha fazla emekli 
maaşı ödemek zorunda kalan SGK kurumunun gi-
derlerinin de artması beklenir. Ancak nüfus artış hı-
zının azalması yaşlı nüfus oranının artması değil; do-
ğum oranının azalmasıyla gerçekleşir. Ayrıca bu du-
rumun devletin vergi gelirlerini artırması beklenemez.

  (Cevap E)

4. Sorudaki açıklamaya göre; Los Angeles tipi hava kir-
liliğinin yaşanması için öncelikle şehrin çok kalaba-
lık bir trafiğinin olması gerekir. Ayrıca deniz kıyısın-
da olması, sis olaylarını artıracağından bu hava kir-
liliğinin şehrin üzerine yerleşmesini kolaylaştıracak-
tır. İstanbul – İzmir – Adana ve Bursa kentleri buna 
göre risk altındadır. Ancak Sivas’ta diğer kentler ka-
dar yoğun trafik bulunmadığından şimdilik bu tehli-
kenin daha az boyutlarda olduğu söylenebilir.

  (Cevap C)

6. Japonya’nın toplam nüfusunu ikiye katlama süresi-
nin Türkiye’den daha uzun olması;

 - eğitim düzeyinin,

 - ortalama yaşam süresinin,

 - yaşlı nüfus oranının

 - kentli nüfus oranının

 Türkiye’den daha fazla olduğu anlamına gelir. Ayrı-
ca bu durum aynı zamanda Türkiye’nin nüfus artış 
hızının Japonya’dan daha yüksek olduğu anlamına 
da gelir.

  (Cevap D) 

5. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde zaten sulama sıkın-
tısı yaşanmaz. Dolayısıyla bu yörede sulamalı tarımı 
yaygınlaştırmak ve ürün çeşidini artırmaya çalışmak 
projenin çalışmalarından biri olamaz. Ancak diğer 
seçeneklerde verilen çalışmaların tamamının Doğu 
Karadeniz Bölümünü geliştirme amaçlı olduğu ka-
bul edilebilir.

(Cevap C)

7. Dış kuvvetler tarafından taşınan topraklar eğimin azal-
dığı yerlerde biriktirilir. Birikinti konileri, vadi tabanla-
rı, delta ovaları ve dağ etekleri düz yerlerdir. Ancak 
kanyon yamaçları, eğimli yerlerdir. Buna göre, kan-
yon yamaçlarında taşınmış toprakların birikmesin-
den bahsedilemez.

  (Cevap C)

8. Hizmet sektörü, eğitim, ulaşım, sağlık, inşaat, turizm 
gibi etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler sanayi devrimin-
den önce ortaya çıkmıştır. Üretim toplumu ise tarım-
sal faaliyetlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Tarımın baş-
laması ile insanlar yerleşik hayata geçmiştir. Tekno-
lojinin artması ile küreselleşme ve kültürel etkileşim 
artmıştır.

(Cevap D)

SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETMENLİĞİ
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13. Karalar kısa sürede ısındığından yaz aylarında alçak 
basınç merkezi, denizler ise uzun sürede ısındığın-
dan yaz aylarında yüksek basınç merkezi haline ge-
lir. Bu duruma bağlı olarak yaz aylarında denizden 
karaya doğru rüzgâr eser, kış aylarında ise karadan 
denize.

(Cevap B)

11. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçam or-
manlarının tahrip edilmesiyle oluşan bitki örtüsü ma-
kidir. Maki bitki örtüsünde yer alan türler kuraklığa 
dayanıklı ve yıl boyunca yeşil kalırlar.

(Cevap A)

12. ABD ve Kanada 1492’den sonra başlayan coğrafi 
keşifler sonrası Amerika kıtasının keşfedilmesi ile ku-
rulmuştur. Her iki ülkeye başta Hollanda, İspanya, 
Portekiz, İngiltere ve Almanya olmak üzere Dünya’nın 
her yerinden insanlar göç etmiştir. Böylece her iki ül-
kede kültürel çeşitlilik artmıştır.

(Cevap A)

14. Taşeli Platosu’nda yer şekillerinin engebeli ve kars-
tik arazinin yaygın olması nedeniyle nüfus yoğunlu-
ğu azdır.

 (Cevap A)

15. Ekonomik faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül, dördün-
cül ve beşincil olarak sınıflandırılır. Gelişmemiş ülke-
lerde birincil, gelişmekte olan ülkelerde ikincil, geli-
şen ülkelerde ise üçüncül ekonomik faaliyetler daha 
çok yapılır. Üçüncül ekonomik faaliyetler turizm, ban-
kacılık, ulaşım, eğitim, sağlık ve haberleşmedir. Ge-
lişmekte olan ülkelerde bu faaliyetler fazla gelişme-
miştir.

(Cevap E)

16. Göktürkler Avar Devleti’ne bağlı bir boy iken yaşa-
nan siyasi anlaşmazlık sonucu mücadele etmişler ve 
Avarların siyasi varlığına son vererek kendi devletle-
rini kurmuşlardır. 552-744 yılları arasında Orta Asya 
ve Çin’de hüküm süren Göktürkler, Türk adıyla ku-
rulmuş ilk Türk devletidir.

 (Cevap A) 

10. Hava tahminleri şüphesiz günlük hayatın önemli bir 
planlayıcısıdır. Bu durum genel, beşeri ve ekonomik 
faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak 
ulaşım ve tarım faaliyetleri üzerinde doğrudan ve be-
lirleyici bir etkisi vardır.

 (Cevap C)

9. Bir kentin yerel etkiye sahip olması demek, henüz 
yeterince gelişemediği anlamına gelir. Türkiye’de bu 
tür etkiye sahip olan kentlerde tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ön planda olup, kişi başına düşen gelir de 
düşüktür. Dolayısıyla bu kentlerde nitelikli iş gücü-
nün olduğu ve stratejik maden yataklarının olduğu 
söylenemez. Ancak düşük gelire sahip olan bu ken-
tin insanları başka yerlere iş bulmak ve sürekli yer-
leşmek amaçlı göç verebilir. Aynı zamanda söz ko-
nusu yörede tarımsal üretim; örneğin, sıcaklık, yağış 
vb. doğal koşullara bağlı olarak yapılır.

(Cevap B)
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17. Moğolların Ön Asya’da ilerleyişini durduran ilk Müs-
lüman Türk Devleti Memlüklerdir. Moğollar Ayn-ı Ca-
lut (1260) Savaşı’nda Memlük ordusuna yenilmiştir. 
Yenilen Moğolların batıya ilerleyişi bu savaşla Ana-
dolu’daki Moğol boyları hızla İslam’a tabi olmuştur. 

 (Cevap C) 

18. Türk topluluklarının oluşturduğu sanat eserlerinin ni-
teliklerinin zamanla değişmesinde;

 • Müslüman Araplar gibi farklı kültürlerden etkilen-
meleri

 • Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geç-
meleri 

 - İslamiyet, Budizm, Hristiyanlık ve Musevilik gibi 

 inanç sistemleriyle tanışmalarının büyük etkisi olmuş-
tur. 

 (Cevap E) 

19. Tebük Seferi, Hz. Peygamberin Bizans ordusuna kar-
sı çarpışmak üzere Medine’den Tebük’e sevkettigi 
askerî harekâttır. 630 yılında gerçekleşen bu olay, Bi-
zans İmparatoru Herakleios’un Müslümanlara karşı 
savaşa hazırlandığı haberi üzerine gelişmiştir. Ülke-
deki mevcut kuraklık ve kıtlığa rağmen Müslüman-
lar,  İslam Ordusunun ihtiyaçları için büyük katkılar-
da bulunmuşlardır. Hz Muhammed hazırlattığı 30.000 
kişilik ordusuyla Medine’ye 700 km uzaklıktaki Te-
bük’e hareket ederken Medine’de vekil olarak Hz 
Ali’yi bırakmıştır. Dört halifeden biri olan Hz Ali,  Hz 
Peygamber’in amcasının oğlu ve damadıdır. Hz Pey-
gamber’e hem kâtiplik hem de vahiy kâtipliği yap-
mıştır. Hz Peygamber’in vasiyeti üzerine, cenazesi-
nin yıkanması ve diğer hizmetleri yürütmüştür. 

 (Cevap C)

20. Sadrazam, padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Türk-
çe bilmesi ve Müslüman olması zorunluluğu bulu-
nan sadrazamın, padişah adına ferman yayınlama 
yetkisi vardı. Defterdar ise devletin gelir - giderlerini 
tutar, hazine ile ilgili işlerde hüküm yazar ve bütçeyi 
hazırlar, ayrıca ulufeleri dağıtırdı. Padişahın malının 
vekili ve temsilcisi sayılan defterdar üzerinde vezir-i 
azamın dahi yetkisi sadece gözeticilik olmuştur. Def-
terdarın da tıpkı sadrazam gibi padişah adına ferman 
yayınlama yetkisi vardı.

 (Cevap A) 

21. 1718–1730 yılları arasını kapsayan Lale Devri’nde 
Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmiştir. Daimi elçile-
rin gönderilmesi III. Selim döneminde gerçekleşen 
bir gelişmedir. Osmanlı Devleti’nde ilk kalıcı elçilik 
1793’te İngiltere’de açılmıştır. İlk daimi elçi ise Yusuf 
Agah Efendi’dir.

 (Cevap C) 

22. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Os-
manlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, 
hukuken geçersiz bir antlaşmadır. 10 Ağustos 1920 
de imzalanan Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girme-
si için önce Mebusan Meclisi’nde görüşülüp kabul 
edilmesi daha sonra da padişaha yollanması gere-
kiyordu. Ancak o tarihte Mebusan Meclisi kapalı ol-
duğu için antlaşma hukuken uygulanamamıştır.

 (Cevap C) 



ÖABT • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği •1• 5

KPSS/ÖABT/SOS-BİL

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

23. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan ve 1876 yılın-
da ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre meclis iki grup-
tan oluşmaktaydı: Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan. 
Heyet-i Ayan üyeleri, ayanlar arasından ömür boyu 
görev yapmak üzere padişah tarafından atanırken, 
Heyet-i Mebusan üyeleri 4 yıllığına her 50000 erke-
ğe bir vekil düşecek biçimde seçilirdi.

 (Cevap D) 

24. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile devlet merkezi pla-
nın içine özel sektörü dâhil etmiştir. Bu plan kapsa-
mında milletin temel ihtiyaç mallarının ikamesi sağ-
lanacak ve bu plan kapsamında kurulacak işletme-
lerin ticari esaslarla çalışıp kar etmeleri ve kendi ya-
tırımlarını finanse edecek fon oluşturmaları da sağ-
lanacaktı.

 (Cevap C) 

25. NATO, Soğuk Savaş döneminde Sovyet yayılması-
na karşı üye ülkeleri korumak amacıyla; 4 Nisan 1949 
Washington Antlaşması ile kurulmuş kolektif bir sa-
vunma örgütüdür. Örgüt, herhangi bir üyenin toprak 
bütünlüğü veya siyasî bağımsızlığı tehlikede oldu-
ğunda bir araya gelmeyi ve herhangi birine saldırıl-
dığında bu saldırıya hep beraber karşı koymayı te-
mel bir ilke olarak kabul etmiştir.

 Sovyetlerin dağılması ve değişen dünya düzeni, NA-
TO’nun da yeni misyonlar geliştirmesine yol açmış-
tır. NATO bu yeni misyonu çerçevesinde “alan dışı-
lık” kavramıyla görev alanını genişletmiştir. Buna gö-
re NATO’nun görevi sadece üye ülkelerin toprakla-
rının savunulmasıyla sınırlı kalmayacaktır. İttifak, ge-
rekli olduğu durumlarda coğrafi alan dışındaki böl-
gesel ve etnik çatışmalara da müdahale edebilecek-
tir. Böylece üstlendiği yeni misyon ile ‘ortak savun-
ma sistemi’nden ‘ortak güvenlik sistemi’ne geçen 
NATO, Avrupa eksenli güvenlik anlayışından uzak-
laşarak küresel çapta bir güvenlik misyonu benim-
semiştir. 

 (Cevap A) 

26. İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere 1969’da 
kurulan İslam Konferansı örgütünün ilk Genel Sek-
reterliğini Türk bilim adamı ve siyasetçi Ekmeleddin 
İhsanoğlu yapmıştır. İhsanoğlu, merkezi Cidde olan 
ve 57 üye ülkeden oluşan İslam Konferansı Örgütü-
nün, seçimle göreve gelen ilk genel sekreteri ve ilk 
Türk genel sekreteri olma özelliklerini taşır.

(Cevap C) 

28. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan silah ve mühimmatın 
küçümsenemeyecek bir bölümü, Anlaşma Devletle-
ri’nin denetimleri altındaki depolardan sağlanmıştır. 
Çok tehlikeli olan bu yola başvurmayı da Millici ha-
rekete bağlı ya da onun adına çalışan örgütler üst-
lenmiştir. Bunlar arasında Mim Mim Grubu, Hamza 
ve Zabitan Örgütleri yer alır.

(Cevap E)

27. Temettü vergisi: Ticaret, sanat ve meslekle uğraşan 
gerçek ve tüzel kişilerin kazançlarını vergilendirmek 
suretiyle 1914 yılında çıkarılmıştır.

 İstihlak Resmi: Sigara kâğıdı, kibrit, oyun kâğıtları 
gibi ürünlerden vergi alınmasını sağlamak amacıyla 
1917 yılında çıkarılmıştır. 

 Harp kazançları vergisi: Savaş yıllarındaki koşul-
lardan faydalanarak servet sahibi olanlardan, elde 
ettikleri kazancın vergilendirilmesi amacıyla 1918 yı-
lında çıkarılmıştır.  

 Görüldüğü gibi verilen seçeneklerin tamamı I. Dün-
ya Savaşı döneminde çıkarılmıştır. Temel amaç sa-
vaşa finans sağlamaktır. 

 (Cevap E)

29. Baas Partisi, 1940 yılında Şam’da (Suriye) kurulmuş-
tur. Yeniden doğuş anlamına gelen Baas,  Arap sos-
yalizmi egemenliğinde birleşik, laik bir sistem kur-
mayı amaçlayan siyasi bir anlayıştır. Baas özel mül-
kiyetin güvenceye alınması, işçilerin işletme yöneti-
mine katılması, gelir adalet, toprak mülkiyetinin ka-
mu yararına sınırlandırılması, iç ve dış ticaretin de-
netlenmesi, madenlerin millileştirilmesi, planlı eko-
nomi gibi ilkeleri temel almıştır. 1963’te Irak’ta iktida-
ra gelen bu yönetim,  1979’da Saddam Hüseyin’in 
yönetimi ele geçirmesine kadar geçen sürede etkin 
olmuştur.

(Cevap A)
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32. Doğu ve Batı Almanya’nın ayrılığını simgeleyen Ber-
lin Duvarının 9 Kasım 1989’da yıkılması iki Alman-
ya’nın yeniden birleşmesine giden yolu açmıştır. Bu 
ortam içinde Batı Almanya’nın Doğu Almanya’yla gi-
riştiği görüşmeler neticesinde ABD, SSCB, İngiltere, 
Fransa ile Batı ve Doğu Almanya arasında 12 Eylül 
1990’da Moskova antlaşması imzalanmış ve iki Al-
manya birleşmiştir. 

(Cevap D)

31. Haksız rekabeti önlemek amacıyla üretilen bir malın 
satış fiyatının belirlenmesine Narh denir. Narh, ürü-
nün maliyet fiyatının üzerine yüzde on beş kar koyu-
larak bulunurdu. Lonca üyeleri, belirlenen narhın dı-
şında fiyat uygulayamazdı. Mal ve hizmetlerin satış 
fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından saptanması 
anlamına gelen Narh, taban ve tavan fiyatların belir-
lenmesi şeklinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi ko-
rumaya yönelikti.

(Cevap D)

33. Hun kurganlarından, Hunların çoğunlukla atları, ki-
şisel eşyaları ve silahlarıyla gömüldükleri anlaşılmak-
tadır. Mezar odası bir ya da birkaç odadan oluşabil-
mektedir. Ahşaptan oyma bir sandukanın içerisine 
yerleştirilen mumyalanmış cesedin konulduğu me-
zar odalarının duvar, tavan ve tabanları ağaç kütük-
lerle oluşturulmuştur. Sunulan ölü hediyeleri, mezar 
odasının veya bir başka odanın içine konulurken at 
cesetleri mezar odasının dışına veya üzerine yerleş-
tirilmektedir. En son olarak da üzerlerine taş ve top-
rak yığılarak burada bir tepecik oluşturulmaktadır. 

(Cevap D)

34. Enderun’daki odalardan Kiler Odası padişaha ait ye-
mekleri pişirmek, sofra kurmak, kahve ve çeşitli re-
çeller yapmak ve muhafaza etmekle görevlidir. Has 
Oda idarecilik yapmak üzere eğitilmiş kişilerden olu-
şur. Doğancı Koğuşu, padişaha ait şahin, doğan gi-
bi hayvanları besleyip uçmayı öğretmek, padişah 
ava çıktığında ona yardım etmekle görevlidir. Hazi-
ne Odası, savaş ve barış zamanlarında her zaman 
padişahın yanında bulunan hazinedar başı ve hazi-
ne kethüdası tarafından yönetilirdi. Enderun’un ilk 
kademesidir. Bu odadakiler sadece okuma-yazma 
bilenlerden oluşur. Derslere sonraları, güreş, atlama,  
ok atma gibi spor faaliyetleri eklenirdi.

(Cevap A)

35. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde 19. Tümen 
Komutanı olarak bulunmuştur. Çanakkale Cephesi’n-
den sonra Mustafa Kemal’in tayini Kafkas Cephe-
si’ne çıkmıştır. Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Ko-
mutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, Muş ve 
Bitlis’i Ruslardan geri almıştır. Son olarak Suriye Cep-
hesi’ne atanan Mustafa Kemal burada 7. Ordu Ko-
mutanı rütbesiyle faaliyet göstermiştir.

(Cevap A)

36. Mustafa Kemal müttefiklere ateşkes görüşmelerine 
Mudanya’da başlanılmasını önerirken orada TBMM 
hükümetini Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün 
temsil edeceğini de bildirmiş ve onlardan da gönde-
recekleri generallerin belirlenmesini istemişti. Türk 
delegasyonu İnönü ile birlikte Batı Cephesi Kurmay 
Başkanı Asım Gündüz, Yarbay Tevfik Bıyıklıoğlu, Bin-
başı Seyfi Düzgören ve Kızılay İkinci Başkanı Hamit 
Bey ile 2 kâtipten oluşuyordu.

(Cevap E)

30. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve 30 Ekim 
1923’te 11 kişilik Bakanlar Kurulu TBMM’nin onayı-
na sunulmuştu. Cumhuriyet döneminin bu ilk kabi-
nesinde Mareşal Fevzi Çakmak (1876–1950) Genel-
kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. Bilindiği gi-
bi Fevzi Çakmak Atatürk’ten sonra Mareşal rütbesi 
alan ikinci ve son isimdir.

 (Cevap B)
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40. Devlet – Platon, Politika – Aristoteles, Prens – N. Ma-
chiavelli’ye ait eserlerdir. Romalı siyasal düşünür Mar-
cus Tullius Cicero, Devlet Üstüne – Yasalar Üstüne, 
Görevler Üstüne ve Hatip Üstüne adlı eserlerin sahi-
bidir.

 (Cevap B)

41. Yeni Sağ II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
refah devleti anlayışının iflas etmesi sonucunda or-
taya çıkmıştır. Keynesyen ekonomik modelin yarat-
tığı olumsuzlukları gidermek amacıyla “serbest eko-
nomi” ve “küçük ama güdü devlet” anlayışıyla, neo-
liberalizm, muhafazakârlık ve kamu seçimi  sacayak-
larına dayanan yeni sağ politikalar benimsenmiştir. 
Bu bağlamda yeni sağ, ekonomik alanda liberal, sos-
yal alanda ise muhafazakâr politikaların uygulanma-
sını öngörür.  Yeni sağ akımın başlıca kuramcıları Ha-
yek ve Friedman’dır. Yeni sağ akıma göre, siyaset-
çi-bürokrat-seçmen üçlüsünün her birinin kendi çı-
karları doğrultusundaki tercihleri sonucu kurumları 
ve personeliyle sürekli büyüme eğilimi gösteren sos-
yal refah devleti hem iktisadi hem de bireysel özgür-
lükleri tehdit etmektedir. Dolayısıyla devletin özelleş-
tirme politikaları ve yerinden yönetimlerin güçlendi-
rilmesiyle küçültülmesi, küçülen devletin de özel sek-
tör ve işletmecilik mantığıyla “3E” (economy – effi-
ciency – effectiveness) çerçevesinde ekonomik, et-
kin ve etkili çalışması bireysel öz gürlüklerin, ekono-
mik güven ve gelişmenin sağlanması açısından ka-
çınılmazdır.

(Cevap A)

38. Devletin görevleri anayasamızda şu şekilde belirtil-
miştir:

 • Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ül-
kenin bölünmezliğini korumak, 

 • Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak 

 • Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğu-
nu sağlamak;

 • Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su-
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en-
gelleri kaldırmaya çalışmak 

 • İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmak

 Kanun önünde eşitlik ilkesi ise anayasamızın 10. 
maddesiyle hükme bağlanmış bir maddedir. 

(Cevap D) 

39. Modern Döneme geçişi sağlayan siyaset bilimciler-
den N. Machiavelli ile Montesquieu, K. Marks, Max 
Weber, A. Comte ve A. De Tocqueville Modern Dö-
nem siyaset bilimciler arasında yer alır. Marcus Tilli-
us Cicero ise modern dönem öncesi (Ortaçağ) Ro-
malı bir siyasal düşünürdür. MÖ 106 – MÖ 43 yılları 
arasında yaşayan Cicero, Yunan düşüncesini daha 
sonraki kuşaklara aktaran düşünür olarak bilinmek-
tedir. Ayrıca Latincenin felsefe dili olarak gelişmesi-
ne de önemli katkılar yapmıştır.

(Cevap A)

37. Bir devlet yönetiminin aldığı karar sonucu bir gruba 
karşı devletin resmi kuvvetlerince uygulanan öldür-
me olayı uluslar arası literatürde soykırım olarak ta-
nımlanmaktadır. Tarihte birçok devlet tarafından uy-
gulanmasına karşın II. Dünya Savaşı’ndan sonra Bir-
leşmiş Milletler sözleşmeleriyle ilk kez tanımlanmış-
tır. 

(Cevap C)
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42. I nolu öncül para, II nolu öncül gelir, III nolu öncül li-
kidite ve IV nolu öncül ise nakit (efektif) kavramları-
nı tanımlar. Soru öncülünde servetin tanımı verilme-
miştir. Servet, sahip olunan aktiflerin toplam değeri-
ni göstermektedir. Bireylerin sahip olduğu piyasa de-
ğeri olan tüm maddi ve gayri maddi varlıkların top-
lamı serveti oluşturmaktadır. 

  (Cevap B)

43. Toplumsal değişme; toplumsal yapının, kurumların, 
toplumsal ilişkilerin, davranış kalıplarının toplumsal 
norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşüm-
lerdir. Bu değişimler olumlu veya olumsuz, planlı ve-
ya plansız olabilmektedir. Ancak illaki bu değişim ya-
şanmaktadır. 

(Cevap D) 

44. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu, iki ya 
da daha çok kişi arasında gerçekleşen iletişimlere 
kişilerarası iletişim denir. Kişilerarası iletişimde gön-
derici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliği var-
dır.

(Cevap C)

45. Eski yazı anlamına gelen paleografya, eski yazıların 
okunmasını sağlayan bu yazıların tür ve şekillerini in-
celeyen tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Tarih için fer-
man, kronik, anal, tablet gibi yazılı belgelerin okuna-
bilmesi ve anlaşılabilmesi önemli bir sorundur. Yazı-
ların tür ve şekilleri, toplulukların akrabalık ilişkileri, 
kullanıldığı dönem ve bölge hakkında ipuçları vere-
bilir. Tarih bilimi bu konularda paleografyadan fay-
dalanır. 

  (Cevap E)

46. Nitel araştırmalarda kullanılan modeller örnek olay 
incelemeleri, alan çalışmaları, fenomenolojik çözüm-
leme, etnografik inceleme, tarihsel araştırmalar, da-
yanaklı kuram ve eylem araştırmasıdır. Fenomeno-
lojik modelde; algılar, duygular gibi olgulara odakla-
narak özü görmek, sezmek hedeflenmektedir. Öze 
ulaşma çabası yaşantıların, deneyimlerin gerçekte 
ne anlama geldiğiyle ilgilenmektedir. 

 Etnografik model, insan davranışlarının kökenleri-
ni inceleyen antropoloji alanında gelişmiş olup bire-
yin davranışlarının ait olduğu sosyal ortamda göz-
lemlenmesini amaçlamaktadır. Etnografik araştırma-
larda araştırmacı kültürel grubun içinde ya da çev-
resinde uzun zaman geçirerek veri toplar. 

 Tarihsel araştırmalar; bir olayın önceki dönemlerle 
ilişkisinin araştırılmasında ya da önceki dönemlerde 
olan bir olayın şimdiki olaylara etkisinin incelenme-
sinde kullanılan bir yöntemdir. 

 Dayanaklı kurama, göre araştırmacının topladığı ve-
rilerden kuram geliştirilebilmektedir. Araştırmada kul-
lanılan kuramların yeterli olmadığı durumda verilerin 
içinden kuram üretilmektedir. 

 Eylem araştırması; katılımcıların kendi eylemlerini, 
uygulamalarını değerlendirdikleri süreçlere dayanır. 
Eylem araştırmaları; eleştirel yansıtma ve sorgula-
mayı kullanarak bireylerin davranışlarını anlamak ve 
değiştirmek için yapılan işbirliğine dayalı uygulama-
lı sistemli çalışmalar niteliğindedir.

(Cevap B)
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47. Soruda, Romalı mimarların yaratımı olan Zafer Tak-
larının, tanımı yapılmaktadır. Ana caddelerin başlan-
gıçlarında veya forumlarda yer alan ve Roma’nın as-
keri ve politik gücünü simgeleyen bu anıtların en er-
ken tarihli örneklerine Roma Cumhuriyet dönemin-
de (MÖ 2. yüzyıl) rastlanmaktadır. İmparator, sena-
to üyeleri, komutanlar ve kent halkı tarafından yap-
tırılan bu anıtlar genelde üç kemerlidir. Zafer Takları-
nın en çok bulunduğu yer de kuşkusuz ki başkent 
Roma’dır. Atlar: Hristiyanlık öncesi çeşitli dinlerde 
hayvanların üzerinde kurban edildiği taş masadır. Ka-
takomp: Roma’da ilk Hritisyanların içinde toplanıp 
tapındıkları yer altı odalarının genel adıdır. Latrina: 
Umumi tuvalet. Bazilika: Roma şehirlerinde genellik-
le forumların çevresinde yer alan ticari faaliyetlerin 
yanında davaların da görüldüğü, resmi ve genel top-
lantıların yapıldığı çok işlevli yapılardır.

  (Cevap C)

48. Antropolojinin yaklaşımını oluşturan altı temel ilke 
mevcuttur. Bunlar bütüncülük, uyarlanma, karşılaş-
tırmacılık, evrensellik, bütünleşme, kültürel göreci-
liktir. Bu ilkelere kısaca göz atacak olursak:

 Bütüncülük: İnsanın bir yönü üzerinde yoğunlaş-
mak yerine tüm insani olguları bütünlüğü içinde gör-
meyi öngörür.

 Uyarlanma: Belirli bir yaşam biçiminin oluşmasın-
daki çevresel etkenler ve bu etkenlere insan toplu-
luğunun uyarlanabilme yeteneğini göz önünde bu-
lundurmaktır. 

 Karşılaştırmacılık: Antropolojinin belirli olgular ba-
kımından farklı toplum ve kültürleri karşılaştırma eği-
limini ifade eder.

 Evrensellik: Tüm toplum ve kültürleri insani yaratım 
ve değerler bakımından eşit ve incelemeye değer 
bulmayı öngörür. 

 Bütünleşme: Belirli bir kültürün, din, ekonomi, siya-
set gibi öğelerini birbirini bütünleyen ve destekleyen 
bir bağlamda incelemeyi ifade eder.

 Kültürel görecilik: İncelenen topluma, o toplumun 
kendi değer sistemi içinden bakabilmektir.

  (Cevap E)

49. Tedavüle aşırı derecede para çıkartılması sonucun-
da paranın değerinin düşmesi ve fiyatlar genel sevi-
yesinin yükselmesine enflasyon denir. Ilımlı enflas-
yon, yüksek oranlı enflasyon ve hiper enflasyon gi-
bi türleri vardır.

  (Cevap E)

50. G-20, Avrupa Birliği ve dünyanın en büyük ekono-
mileri arasında bulunan 19 ülkeden oluşan uluslar 
arası bir örgütlenmedir. Resmi olarak 1999 yılında 
kurulan G-20 üyeleri arasında İsrail bulunmamakta-
dır.

  (Cevap D)

51. Parçanın tamamında kod açmayla ilgili bilgiler veril-
miştir.

  (Cevap B)

53. Soru kökünde “Hikâyeci etnoğrafya”nın tanımı ya-
pılmıştır. Son zamanlarda alan araştırmasındaki ant-
ropoloğun konumu sorgulanır hale gelmiştir. Zira 
araştırmacı da bir insandır ve araştırmaya kendi kül-
türel deneyimleriyle başlamaktadır. Bundan dolayı 
araştırılanı “objektif” olarak görmesi pek mümkün 
olamamaktadır. Bu sebeple araştırmacının, araştır-
ma deneyimlerini tüm açıklığıyla yazması konusu 
gündeme gelmiştir. Araştırmayı, araştırmacının ken-
di deneyimi olarak anlatan bu yeni yaklaşıma “yeni 
etnoğrafya” veya “hikâyeci etnoğrafya” denmekte-
dir. 

(Cevap B)

52. Soru kökünde “klan”ın tanımı verilmiştir. Klan belli 
bir atadan gelen ancak bu bağı somut bir şekilde be-
lirleyemeyen akraba grubudur. Genellikle oldukça 
dağınık olan klan örgütlenme biçiminde klan üyele-
ri, klan üyeliği temelinde fazla etkileşime giremezler. 
Klanlar, kendilerini bir bitki ya da hayvan totemiyle 
özdeşleştirebilirler.

  (Cevap A)
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54. Yunan sanatı, MÖ 7. yüzyıldan, Helenistik Dönem’in 
sona erdiği MÖ 30 yılına kadar olan zaman dilimini 
kapsamaktadır. Yunanistan’ın Pers istilasından kur-
tuluşu ile başlayan Klasik dönem ise Yunan uygarlı-
ğı ve sanatının en parlak dönemi olarak bilinmekte-
dir. Klasik Dönemde, sanatın her alanında gerek tek-
nik gerekse yaratıcılık açısından doruk noktaya ula-
şılmıştır.

(Cevap C)

55. Türk minyatür sanatının ilk örneklerini Uygurlar ver-
miştir. Uygur minyatürlerinde, çoğunlukla dini konu-
lar işlenmiştir. Ancak dünyevi konulara dair minya-
türler bulmakta mümkündür. Uygurlar minyatür sa-
natında öyle ilerlemişlerdir ki Uygur Tipi olarak ad-
landırılan bir terminoloji dahi oluşmuştur. Büyük Sel-
çuklu Devleti’nin Bağdat’ta kurduğu İslam minyatür 
okulunun sanatçılarının çoğunu da Uygur Türklerin 
oluşturmaktaydı.

(Cevap C)

56. Ekonomi, üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini ince-
leyen bilimdir. Ekonomi bilimi, insanların hizmet ve 
ihtiyaçları için evrendeki tüm doğal kaynakları kul-
lanmasını ve bu sırada ortaya çıkan problemleri in-
celer. İnsan ihtiyaçlarının çokluğuna rağmen bunu 
karşılayacak kaynakların yetersiz olması ekonomi bi-
liminin doğmasına sebep olmuştur. 

(Cevap B)

57. Türkiye’nin hızla kalkınması endüstrileşmesi ile bir-
likte; şehirleşme oranı, dış ticaret hacmi ve milli ge-
lir artacaktır. Ayrıca yine kalkınmayla birlikte ta rım 
sektöründe çalışanların oranı azalacak, sanayi ve 
hizmet oranı artacaktır. Ancak kalkınmayla bir likte 
halkın yaşam seviyesinin yükselmesi, bes lenme ve 
sağlık koşullarının iyileşmesi ölüm oranını azaltacak 
ve ortalama yaşam süresini uzatacaktır.

  (Cevap A)

58. MÖ 624-548 yılları arasında İyonya’daki Miletos ken-
tinde yaşamış olan Thales MÖ 585’teki güneş tutul-
masını önceden hesaplamış ve bu alanda ilk çalış-
mayı yapmıştır. Thales antik dünyanın yedi 7 bilge-
sinden biri olarak nitelendirilmektedir.

(Cevap A)

59. Soru kökünde “Darülbedayi”den bahsedilmektedir. 
1914’te kurulan ancak 1916’da gösterilere başlayan 
Darülbedayi Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtu-
luş Savaşı’nda halkın bozulan moralini düzeltmek 
için ve bazı muhtaç kesimlere yardım etmek için ti-
yatrolar düzenlemiştir. Darülbedayi’de Afife Jale isim-
li Türk kızı da ilk kez rol almış böylece kadınların da 
tiyatro sahnesinde yer almasının yolu açılmıştır. 
1923’te İzmir’de temsil veren Darülbedayi’de Bedia 
Muvahhit’in rol almasını Atatürk’te desteklemiş ve 
kadınların tiyatroda yer alması gerektiğini belirtmiş-
tir. Darülbedayi’nin başına 1927’de Muhsin Ertuğ-
rul’un geçmesi Türk Tiyatrosunda bir dönüm nokta-
sı olmuş ve Shakespeare, Moliere, Tolstoy gibi ya-
bancı yazarların eserleri sahneye konulmaya başlan-
mış; sanatçılar yurt içi ve yurt dışına turnelere çıka-
rak oyunlarını sergileme imkânı bulmuşlardır. Darül-
bedayi 1934’te şehir tiyatrolarına dönüştürülmüştür.

(Cevap E)

60. İnsanlar sahip oldukları statülere bağlı olarak çok sa-
yıda role sahiptirler. Örneğin birey kadın anne, eş, 
evlat, öğretmen, komşu gibi pek çok role sahip ola-
bilir. İşte bireyin sahip olduğu bu rollerinden biri ya 
da birkaçı diğer rollerle uyuşmadığı zaman yaşadı-
ğı durum rol çatışması olarak nitelendirilmektedir. Ör-
neğin hâkim olan babanın suç işleyen kızına ceza 
vermesi gibi 

(Cevap A)

61. Herhangi bir evin veya yamacın Güneş’e göre konu-
muna “bakı” denir. Bakının sıcaklık üzerinde önem-
li bir etkisi vardır. Dağların veya evlerin Güneş’e dö-
nük tarafları güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır.

(Cevap A)
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63. Panel küçük bir grubun bir konuyu izleyiciler karşı-
sında tartışmalarına dayanan bir tekniktir. Tartışma-
yı yürüten gruba panelist denir. Panelistlerin sayısı 3 
- 9 kişi arasında değişebilir. Panel bir başkan tarafın-
dan yönetilir. Başkan konuşmaları yönlendirir, konuş-
macılara söz verir, tartışmaları özetler, etkin katılım 
sağlar. Sınıf içi uygulamalarda panelistler dışardan 
seçilebileceği gibi sınıf içinden de seçilebilir. Böyle 
bir planlamada her bir panel üyesine bir sorumluluk 
konusu verilebilir. Konu önceden duyurulursa öğren-
ciler hazırlık yapabilir ve böylece öğrenciler tartışma-
ya daha etkin katılabilir. Soruda öğretmen konunun 
farklı yönlerini ele alacak beş öğrenciyi panelist ola-
rak görevlendirmiştir. Panelist öğrenciler konunun 
farklı boyutlarını diğer öğrenciler karşısında tartışmış-
tır.

(Cevap A)

64. Ertem Bey’in soruda kullandığı araç bir örümcek ha-
ritadır. Örümcek haritalar, merkezi bir fikir veya bir dü-
şünce etrafında detaylı düşünmeyi sağlamada fayda-
lıdır. Haritanın ortasında bir fikir veya bir soru yer alır, 
dallarda destek fikirler, örnekler, cevaplar ve detaylar 
yer alır. Belli bir kavram, olay ya da durumun alt baş-
lıkları ile birlikte örümcek biçiminde şemalaştırıldığı bir 
tekniktir. Ancak sorunun ikinci kısmında Ertem Bey 
“Naylon Poşetin çok kullanımı sonucunu ortaya çıkar-
tan nedenlerin ortaya konulmasında” başka bir aracın 
daha etkili olacağını düşünmüştür, bölümünde cevap 
balık kılçığı olmalıdır. Çünkü ortasında veya balığın ba-
şında bir sonuç,  kılçıklarında ise nedenler olan bu di-
yagramı, bir problemin nedenlerini belirlemek ya da 
bir probleme olası çözüm yolları önermek amacıyla 
da kullanmak mümkündür.

(Cevap C)

66. Sosyal bilgiler öğretim programının öğrenciye ka-
zandırmak istediği becerilerden biri de gözlem be-
cerisidir. 

 Gözlem becerisinin alt basamakları şunlardır;

 • Çevresindeki olay ve olgulara dikkat etme

 • Çevresindeki olay ve olguları algılama

 • Çevresindeki olay ve olguları doğru ve tarafsız 
tanımlama

 • Çevresindeki olay ve olguların neden ve sonuç-
larını açıklama

 • Gözlediklerinin nedenlerini sorgulayıp sonuçla-
rını tahmin edebilme

 • Olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme, ben-
zer ya da farklı yönlerini ortaya koyma

 • Gözlediklerini kaydetme ve aktarma

 • Gözlediklerini daha önce öğrendikleri ile karşı-
laştırabilme ve bağdaştırabilme

 • Gözlediklerini araştırmalarda veri olarak veya ge-
lecek ile ilgili planlamalar yapmak için kullana-
bilme

 • Benzer olaylarla ilişkilendirme ve böyle bir olay-
la karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair 
davranış geliştirme

 Soruda verilen örnek etkinlik öğrencinin gözlem be-
cerisini kullanmasını, gözlem ile elde ettiği bilgileri 
yorumlamasını gerektirir.

  (Cevap E)

65. Mekânın algılanması becerisinin ikinci aşamasını ha-
rita ve atlas kullanma becerisi oluşturur. Haritalar 
mekânın algılanmasında çok önemli rol oynar

(Cevap A)

62. Klişe genelleme düzeyinde tarihsel empatide kişi 
geçmişteki insanların yaşadığı tarihsel bağlamı doğ-
ru olarak değerlendiremezler. Romantik tarihsel dü-
şünme evresinde kişi tarihi karakterlerle özdeşim ku-
rar. Bu aşamada çocuklar insanların en belirgin özel-
likleri ile ilgilenir. Tarihe mal olmuş kahramanların öy-
küleri ilgilerini çeker.

 (Cevap B)
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67. Kavram öğretimini etkileyen pek çok faktör bulun-
maktadır. Kavramların yapısı, öğrencilerin gelişim 
özellikleri, okul ortamının özellikleri ve imkanları, öğ-
retmen özellikleri vb. Kalıcı kavram öğretimi için et-
kinlik temelli, somut bir öğrenme-öğretme süreci dü-
zenlenmelidir. Öğrenciye uygunluk, açıklık, somut-
luk ve aktivite öğretim ilkeleri kalıcı kavram öğretimi 
için oldukça önemlidir

  (Cevap D)

68. 20. Yüzyılda sosyal bilgiler öğretiminde en fazla kul-
lanılan program deseni genişleyen çevre yaklaşımı-
dır. Bu yaklaşımın en temel özelliği, öğrencilerin ko-
nuları günlük yaşamla ilişkilendirebilmelerine olanak 
vermesidir. Bu program yaklaşımında konular, öğ-
rencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun 
olarak, yakından uzağa ve bilinenden bilinmeyene 
doğru sıralanır.

 (Cevap C)

70. Seçenekler incelendiğinde “Tiyatro becerilerini önem-
semek” canlandırma (Drama) çalışmaları için öğret-
menin dikkate alması gereken konulardan biri değil-
dir. Çünkü canlandırma (Drama) çalışmaları eğitsel 
amaçla yapılır. Yani aslı amaç öğretimdir. Burada na-
sıl rol yapıldığı değil, neden yapıldığı önemsenir. Eğer 
tiyatro becerileri eğitsel amaçların önüne geçerse 
yeteneksiz öğrenciler, dramayı uygulamada zorluk 
çekebilirler.

  (Cevap B)

69.  Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretimi 
anlayışına göre sosyal bilgiler öğretiminin genel ama-
cı toplumun temel kurum, değer ve inançlarının öğ-
retilerini telkin ederek, mevcut durumun devamını 
sağlamaktır. Sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğre-
timi yaklaşımı sosyal bilimlere ait bilgi, beceri ve de-
ğerlerin kazanılmasının etkili vatandaşlık için en iyi 
hazırlık olduğu varsayımına dayanır. Bu yaklaşıma 
göre öğrenciler sosyal bilimlerin yapısı ile bilgi top-
lama ve yorumlama süreçlerini öğrenmelidir. A, B, C 
ve D seçeneklerinde verilen beceriler sosyal bilimle-
rin doğasını anlama ve yorumlamaya yardımcı ola-
cak becerilerdir.  Yansıtıcı düşünme olarak sosyal bil-
giler John Dewey’in düşüncelerine dayanmaktadır. 
Birincil amacı, öğrencilerin problem çözme ve karar 
alma becerilerini öğrenip uygulamalarını sağlamak-
tır. Bu yaklaşımda yapılacak etkinliklerin öğrencileri 
doğrudan ilgilendiren, etkileyen ve kaygılandıran 
güncel konu ve sorunlara odaklanması istenir. E se-
çeneğinde verilen sosyal katılım becerisi öğrencile-
rin günlük yaşamından onları doğrudan ilgilendiren 
bir beceridir.

 (Cevap E)

71. Salih öğretmenin video izletme amacı dikkat çekme-
dir. Bu etkinlik dersin giriş aşamasında öğrencilerin 
dikkatini işlenecek konuya ve kazandırılmak istenen 
hedeflere çekmek için gerçekleştirilmiştir.

 (Cevap B)

72. Salih Bey’in dersin giriş bölümünde öğrencilerin dik-
katini çekmek için gerçekleştirdiği video izletme et-
kinli gösteri yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu 
aşamadan sonra Salih Öğretmen tüm sınıfın katılı-
mıyla bir büyük grup tartışması yöntemi uygulamış-
tır. Dersin son bölümünde mektup/telgraf yazdırma 
oyunu gerçekleştirmiştir. Bu çalışma bir eğitsel oyun-
dur.

(Cevap E)
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73. Seçeneklerde verilen sorulardan A, B, C ve D seçe-
neklerinde verilenler bilgi ve kavrama düzeyi sorula-
rıdır. Bu soruların cevaplanabilmesi için konu ile ilgi-
li temel bilgilerin öğrenilmesi yeterlidir. E seçeneğin-
de verilen soru ise anlamanın ötesinde analiz etme-
ye dayalıdır. Bu sorunun cevaplanabilmesi için da-
ha üst düzey bir beceri gerekmektedir.

 (Cevap E)

74. Bloom tarafından geliştirilen Tam Öğrenme Modeli-
ne göre herhangi bir sınıfta öğrenme yönünden fark-
lı düzeyde öğrenciler yoktur, bu konuda hızlı ya da 
yavaş öğrenmelerden kaynaklanan farklılıklar ya da 
sorunlar vardır. Uygun öğrenme koşulları sağlanabi-
lirse birey ya da sınıf okul öğrenmelerini gerçekleş-
tirebilir. Bu kapsamda öğretmenin bu modeli uygu-
larken ilk yapacağı öğreteceği konu ve kazanımları 
belirlemektir. Gül öğretmen bu aşamayı gerçekleş-
tirmiştir. Bu aşamadan sonra konunun öğrenilebil-
mesi için gerekli ön koşul öğrenmeler belirlenmeli-
dir. Daha sonra öğrencilerin ön koşul öğrenmelere 
sahip olma düzeyleri ortaya konur ve varsa eksik ön 
koşul davranışlar tamamlanır. Ön koşul öğrenme ek-
siklikleri tamamlanmadan konunun öğrenilmesi, tam 
öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

(Cevap C)

75. Mihver ders öteki konu alanlarının çevresinde oluş-
turduğu merkezdeki konu alanıdır. Sosyal bilgiler 
dersi mihver ders olarak kabul edildiğinde merkeze 
alınacak tema sosyal bilgilerden seçilecek ve öteki 
derslerde bu tema işlenecektir. Örneğin beşinci sı-
nıfta sosyal bilgiler dersinde ‘Adım Adım Türkiye’ üni-
tesi işlendiği sırada Türkçe dersinde yurdumuzla il-
gili bir şiir ya da okuma parçası işlenebilir. Müzik der-
sinde yurdumuz güzelliklerine değinen bir şarkı öğ-
retilirken, resim dersinde ülkemizin güzelliklerini ko-
nu alan bir resim çalışması yaptırılabilir. Sosyal bil-
giler dersinin mihver ders olması gerektiğini savu-
nanların gösterdiği temel gerekçe sosyal bilgiler der-
si kazanımlarının öğrencilerin günlük yaşamı anla-
masına yönelik olmasıdır. C seçeneğinde verilen ge-
rekçe bizi yanıltabilir. Ancak unutulmamalıdır ki sa-
dece sosyal bilgiler dersinin değil diğer tüm dersle-
rin amaçları Milli Eğitimin Genel Amaçları ile ve İlköğ-
retimin Temel Amaçları ile tutarlı olmalıdır.

  (Cevap A)
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1. Devlet türlerini, Üniter Devlet (Tekçi) ve Birleşik Dev-
let olarak iki türde inceleyebiliriz.

 Üniter Devlet: Siyasi otoritenin tek merkezde top-
landığı, tek bir yasama organına sahip, tek bir Ana-
yasa’ya bağlı devlet türüdür. (Türkiye, Fransa)

 Birleşik Devlet: Siyasal iktidarın paylaşıldığı, birden 
çok devletin bir araya gelmesiyle oluşturulan devlet 
türü birleşik devlettir. Bu devletler iç işlerinde bağım-
sızdır, ayrı bir anayasaya ve yasama organına sahip-
tir, ancak dış işlerinde federal anayasaya ve yasama 
organına bağlıdırlar. (ABD, Almanya, Rusya).

(Cevap A)

2. Soru öncülünde bir takım özellikleri verilen siyaset 
bilimcisi Montesquieu’dur. Fransız politik düşünür 
Montesquieu (1689-1755), kuvvetler ayrımı esasını 
ortaya atan ilk düşünürdür. Toplum, hukuk ve yöne-
tim tarzı konusunda karşılaştırmalı araştırmalar ya-
pan düşünür, tümevarımsal ve deneysel bir yaklaşı-
mı esas almıştır.

(Cevap D)

4. Halk vetosu uygulaması çok yaygın olmakla birlikte 
İsviçre’nin bazı kantonlarında ve ABD’de bazı fede-
re develerde uygulama imkânı bulmaktadır.

(Cevap C)

3. Baskı gruplarının çeşitleri;

 • Anomik baskı grupları

 • Örgütlenmiş baskı grupları

 • Örgütlenmemiş baskı grupları

 • Kurumsal baskı grupları

 “Lobicilik” ise baskı yöntemlerinden biridir.
(Cevap E)

6. Toplumun küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yö-
netildiği veya yönetilmesi gerektiği düşüncesini sa-
vunan akıma “elitizm” denir. Elit teorileri klasik ve de-
mokratik elit teorisi olmak üzere iki başlıkta ince lenir:

 I. Klasik Teoriler

 • Gaetuna Mosca ve “Yönetici Sınıf”

 • Wilfredo Paneto ve “Siyasal Elit”

 II. Demokratik Elit Teorileri

 • Harold D. Laswell

 • Raymond Aron
(Cevap A)

7.  “Çevre” kavramı içerisinde yer alan deniz ve at-
mosfer, uluslararası kullanıma açıktır ve bir ül keye ait 
kirlenme ve bozulma, diğer ülkeleri de etkilemekte-
dir. Bunun için, ülkelerin kendi arala rında yapacak-
ları sözleşmelerde, ekonomik, sosyal, siyasi, turistik 
ve tarımsal çıkarlarıyla uluslararası çıkarları çevre so-
runlarının çözümü konusunda bağdaştırmaları ge-
rektirmektedir. Bu doğrultuda yapılan sözleşmeler-
den bir kısmı şudur;

 • Londra Sözleşmesi

 • 1975 IMCO Sözleşmesi

 • Baltık Sözleşmesi

 • Barselona Sözleşmesi
(Cevap A)

5. Muhafazakârlık, ilk kez XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. 
yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Fransız Devrimiyle 
meydana gelen hızlı siyasal, sosyal ve ekonomik de-
ğişikliklere duyulan tepki, bu düşüncenin temelleri-
ni oluşturur. Bu yaklaşımın en önemli unsurları dü-
zen ve istikrar arayışıdır. Muhafazakârlık toplumsal 
değişime şüpheyle yaklaşan düşünce akımıdır. İngi-
liz siyasetçi ve filozof Edmund Burke muhafazakâr 
düşüncenin öncüsü olarak görülür. Burke’in “Fran-
sız İhtilali Üzerine Düşünceler” isimli bir eseri vardır.

(Cevap B)

SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETMENLİĞİ
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9. Endüstri devrimini yaşayamayan tarım toplumları gü-
nümüzde Üçüncü Dünya ülkeleri olarak adlandırıl-
maktadır. Üçüncü Dünya ülkeleri II. Dünya Savaşın-
dan önce büyük ölçüde Batı’nın sömürgeleri olan ve 
savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus-dev-
letler haline gelen Asya ve Afrika ülkeleri ile bağım-
sızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ül-
kelerini anlatmak için kullanılmaktadır.

(Cevap C)

12. İsa, Meryem, Azizler ve Azizlerin yaşamlarının can-
landırıldığı taşınabilir nitelikteki resim levhalara iko-
na denir. İkona boya ile ahşap panel üzerine yapılan 
ve ibadet amacı taşıyan dinî konulu resimlerdir. Özel-
likle 6. yüzyılın ikinci yarısında İkonalar yaygın şekil-
de kullanılmaya başlamıştır. 

 (Cevap A)

10. Son dönemlerde Anadolu’da yürütülen kazı çalışma-
larında yeni merkezler ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan 
biri de Şanlıurfa iline bağlı Örencik Köyü yakınların-
daki Göbeklitepe’de bulunan kalıntılardır. Göbeklite-
pe, kalıntılarının MÖ 10.000 ile MÖ 6000 yılları ara-
sındaki döneme (Yani Çanak-Çömleksiz Neolitik dö-
neme) ait olduğu tahmin edilmektedir. Göbeklite-
pe’deki eşsiz yapılar UNESCO tarafından 2011 yılın-
da Dünya Miraslarına aday gösterilmiştir.

(Cevap C)

11. Atlı imparator heykelleri politik gücü yansıtan bir tip 
olarak ilk kez Roma Dönemi’nde ortaya çıkmıştır. Bu 
çerçevede İmparator Marcus Aurelius’un (MS 161-
180) bronz atlı heykelinin sonraki heykeller için esin 
kaynağı olduğunu söylemek mümkündür.. Romalı-
lar Atlı imparator heykellerini insan ölçülerinin çok 
üzerinde yapmışlardır. Bazı heykellerin boyu zaman 
zaman 8-10 metreye varmaktadır. 

(Cevap A)

13. Değer yargılarında zaman içinde meydana gelen de-
ğişim nesiller arasında anlaşmazlığa yol açmaktadır. 
Bu durum kuşak çatışması olarak tanımlanır. Kültür 
çatışmasının en önemli sebebi bireysel kimlik kazan-
ma arzusudur. 

 (Cevap D) 

14. Gümrük Birliği: Üye ülkelerin ticareti kolaylaştırmak 
için kendi aralarında tarife, kota, gümrük vergisi gi-
bi kısıtlamaları kaldırarak, aynı zamanda üye olma-
yan ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulan-
dığı ekonomik bütünleşme modelidir.

 (Cevap B)

8. Doğa bilimleri ile sosyal bilimleri karşılaştıracak olur-
sak: 

 • Doğa bilimlerinde laboratuvar ortamında incele-
me ve deney yapmak, konularıyla ilgili genelle-
melerde ve tahminlerde bulunmak daha kolay-
dır. Oysa karmaşık ve değişken toplumsal olay-
ları inceleyen sosyal bilimlerde bu durum daha 
zordur. 

 • Doğa bilimlerinde kesin doğa yasaları olduğun-
dan sosyal bilimlere göre daha nesneldir. 

 • Doğa bilimlerinde bilim adamı, incelediği nesne-
lere müdahalede bulunamaz ancak sosyal bilim-
lerde insanların etkilenme ihtimalleri vardır.

 • Doğa bilimlerinde ölçüm yapmak sosyal bilim-
lerde olduğundan daha kolaydır. 

 • Doğa yasaları toplumsal yasalardan daha kesin-
dir. 

 Buna göre seçeneklerde verilenlerin tamamı doğa 
bilimleri ile sosyal bilimlerin temel farklılıklarını oluş-
turmaktadır. 

(Cevap E)
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15. Yunan sanatı temelde üç evreye ayrılmıştır: arkaik 
dönem, klasik dönem ve Helenistik dönem. Helenis-
tik dönem Büyük İskender’in doğu seferi ile başla-
yıp M.Ö 30 yılında sona eren dönemdir. Bu dönem-
de Yunan kültürü, Ön Asya ve Mısır’ı içine alan ge-
niş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu durum her alanda 
olduğu gibi sanat alanında büyük değişimlerin ya-
şanmasına sebep olmuş, Yunan sanatı bu geniş coğ-
rafyanın mozaiklerinden etkilenmiş ve onları da etki-
lemiştir.

 (Cevap E)

16. Türk resim sanatının bilinen en eski örneklerini Uy-
gurlar, heykellerini Göktürkler, halı – maden ve ah-
şap sanatı örneklerini ise Hunlar vermiştir. Bu sanat 
kolları Büyük Selçuklular kanalıyla da Anadolu’ya 
geçmiştir. 

(Cevap D)

17. Graffiti, genellikle duvarlara ve ortak yaşam alanları 
içindeki her türlü zemine uygulanabilen, çoğu sprey 
boyalarla yapılmış çeşitli resimler, yazılar ve sembol-
ler içeren görsel uygulamalardır. Halka açık olan yer-
lerde uygulanan grafitiler, sıradan insanların önünde 
sergilenen gösterilerdir.

 (Cevap B)

18. Türkiye’de Çevre yönetimi ile ilgili kanunları kısaca 
şu şekilde özetleyebiliriz: 

 • Çevre Kanunu

 • Türk Ceza Kanunu

 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 • İmar Kanunu

 • Kabahatler Kanunu

 • Belediye Kanunu

 • Organik Tarım Kanunu

 • Orman Kanunu

 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

 • Sular Hakkında Kanun

 • Kıyı Kanunu

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 • Boğaziçi Kanunu

 • Maden Kanunu

 • Kara Avcılığı Kanunu Hayvanları Koruma Kanu-
nu

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
(Cevap E)

19. Sixtine Şapeli, Rönesans’ın en önemli sanatçıların-
dan olan Michelangelo Buonarroti tarafından yapıl-
mıştır. 1475–1564 yılları arasında yaşayan Michelan-
gelo ressam ve heykeltıraşlığının yanı sıra mimari ta-
sarımlar da yapmıştır. Resim açısından çalışılması 
çok zor olan iç bükey zeminli bir tonozun yüzeyine 
yapılan resim günümüzün pahalı biçilmez eserleri 
arasındadır.

 (Cevap D)
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20. Soru kökünde anomi kavramının tanımı verilmiştir. 
Anomi, kişisel ve zihinsel bir duruma değil sosyal bir 
duruma ilişkindir. Normsuzluk ve kuralsızlık anlamı-
na gelen Anomi ilk olarak Durkheim tarafından kul-
lanılmıştır. Durkheim, Anomiyi, bir davranışta bulun-
ması gerektiğinde hangi normu ölçüt alacaklarını bi-
lemez duruma gelen bireylerin toplumla bütünleş-
melerini engelleyen düzensizlik durumu olarak ta-
nımlamıştır.

 (Cevap A) 

21. AB, iklim değişikliği ile mücadele konusunda sera 
gazı emisyonlarının azaltılmasını öngören “Kyoto Pro-
tokolü’nün hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları-
nı sürdürmektir. AB’nin yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımını teşvik etmek üzere üstlendiği eylem-
lerin ve aldığı tedbirlerin, koyduğu hedeflere ulaşıl-
masında ne ölçüde başarı sağlayacağını, özellikle 
üye devletler tarafından ortaya konulan siyasi irade 
belirleyecektir.

(Cevap D)

22. Saint Simon’a göre sosyolojinin temel görevi toplu-
mu hareket ve dönüşüm halinde incelemektir. Top-
lum geniş bir atölyedir, görevi de bireylerle değil, do-
ğaya egemen olmak, onu biçimlendirmektir. Her top-
lum düzeninin mutlak surette o toplumun sahip ol-
duğu ekonomik yapı ile belirleneceğini öne sürer. 
Sanayi yalnızca endüstriyel faaliyetleri değil tüm eko-
nomik faaliyetleri kapsamaktadır. Bir toplumun yapı-
sı, işleyiş tarzı o toplumun ekonomisinde mülkiyet 
biçiminde siyasal düzeninde değer ve bilgi sistemin-
de yansımasını bulacaktır. 

(Cevap D)

23. Deney, Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini gös-
termenin tek yolu olduğundan daha çok tercih edi-
len araştırma yönetimidir. Hatta bilimsel yönetimin 
deneyle eşit tutulduğu bile söylenebilir. Deneyin 
mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda sosyal 
psikologlar deneysel olmayan diğer yöntemleri de 
kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerle gerçekleştirilen 
araştırmalardan nedensel bir sonuç çıkarmak müm-
kün değildir. 

(Cevap E

24. “Sürdürülebilir Kalkınma” terimi ilk kez IUNC (Ulus-
lararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) ta-
rafından hazırlanmış olan “Dünya Koruma Stratejisi” 
adlı raporda kullanılmıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma” 
terimi 1987 yılında yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” 
adlı raporda BM Çevre ve Kalkınma Komisyonunca 
kullanılmış ve tüm dünyada yaygın olarak kullanıl-
maya başlanmıştır.

 (Cevap A)

25. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teo-
man’dır. Ötüken’i I. Göktürk Devleti’nin merkezi ya-
pan Bumin Kağan’dır. Türklerde ordu teşkilatının ku-
rucusu Mete Han’dır. Doğu Roma İmparatorluğu ile 
Margos Antlaşması’nı yapan kişi de Atilla’dır. Verilen 
bilgiler A, D, C ve E seçeneklerinin yanlış olan ifade-
leridir. II. Göktürk Devleti’nin kurucusu Kutluk İlteriş 
Kağan’dır. Bu yüzden bu devlete Kutluk Devleti de 
denir.

(Cevap D) 

26. Berlin Antlaşması 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
(93 Harbi) sonucu imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
o güne kadar imzaladığı en ağır antlaşma olan Ber-
lin Antlaşması’nın sonuçlarını şu şekilde sıralayabi-
liriz: 

 – Bosna ve Hersek yönetimi Avusturya’ya bırakıl-
mıştır.

 – Girit ve Ermenistan’da İngiltere gözetiminde ıs-
lahat yapılması kararlaştırılmıştır. 

 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuş 
ilk kez birden fazla devlet Osmanlı’dan ayrılmış-
tır. Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakılmış-
tır.

 – Osmanlı devleti bu antlaşmadan sonra dış poli-
tikada “en az toprak kaybı” ilkesini benimseme-
ye başlamış ve Almanya’ya giderek daha çok 
yaklaşmıştır.

 Eflak ve Boğdan’a özerklik verilmesi ise 1853–1856 
Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması 
ile gerçekleşmiştir. 

 (Cevap D) 
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28. Dünya Sosyal Forumu, küreselleşme karşıtı hareke-
tin üyeleri tarafından oluşturulmuş uluslar arası bir 
örgütlenmedir. Sosyalistler, anti-faşitler, feministler, 
eşcinseller, anarşistler ve savaş karşıtları gibi farklı 
gruplardan oluşmaktadır. “Başka bir dünya müm-
kün” sloganıyla ortaya çıkan hareketin ortak nokta-
sı küresel kapitalizme karşı olmalarıdır. 2001’de ilk 
toplantısını gerçekleştiren forumun amacı kapitalist 
sermayenin hâkimiyetine karşı alternatif küresel çö-
zümler üretmektir.

(Cevap A)

32. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler Uşi Ant-
laşması’na zemin hazırlayan gelişmelerdir. Fakat 
Bab-ı Ali Baskını’nın Uşi Antlaşması ile ilgisi yoktur. 
Uşi Antlaşması 18 Ekim 1912’de imzalanmıştır. Bab-ı 
Ali Baskını ise 23 Ocak 1913’te gerçekleştiği için Uşi 
Antlaşması’na sebep olması beklenemez. 

 (Cevap E)

29. 1952 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Toplu-
luğu Batı Avrupa ülkelerinin sanayilerini bütünleştir-
mek amacıyla atılan ilk adımdır. Bu ekonomik bütün-
leşme süreci, 1957 Roma Antlaşması ile kurulan Av-
rupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu ile devam etmiştir. 1967 yılında bu üç ör-
gütün yönetim organlarının birleştirilmesi ile de Av-
rupa Toplulukları oluşmuştur. 

(Cevap D)

30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk muhalefet partisidir. 1924 yılında kurulan 
partinin başkanlığını Kazım Karabekir, Genel sekre-
terliğini ise Ali Fuat Cebesoy yapmıştır. B, C, D ve E 
seçeneklerinde yer alan isimler de T.C.F. kurucuları 
arasında yer almaktadır. Ahmet Ağaoğlu ise Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer alır. 
Ayrıca Ahmet Ağaoğlu, 1924 Anayasası’nın hazırlan-
masında ve Ankara Hukuk Mektebinin kuruluşunda 
da görev almıştır.

 (Cevap A)

31. XIX. yüzyılda ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm 
ideolojileri ortak mülkiyete dayalı bir toplum mode-
lini öngörmektedir. 

(Cevap D)

27. Rönesans, XV. ve XVI. Yüzyılda Avrupa’da edebiyat 
ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat an-
layışının tümüne verilen addır. Rönesans dönemi Or-
taçağ kültürü ve Sanatının reddedildiği, antik dönem 
sanat ve kültürünün yeniden diriltildiği bir dönemdir. 
Rönesans döneminde her türlü sanat dalında en gü-
zel eserler verilmiştir. Klasik dönem Rönesans sanat-
çıları arasında Leonardo da Vinci (1452–1519), Mic-
healangelo (1475–1565) ve Rafaello (1483–1520) gi-
bi isimler vardır.

 (Cevap E)

33. Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı’na kadar dev-
let memuru olma şartlarından birisi Müslüman ol-
maktı. Yani Müslüman olmadan ya da Müslüman ol-
mayan birisi devlet kademesinde memur olamıyor-
du. 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı, devlet 
olma şartını değiştirmiştir. Fermanda; “ gayrimüslim-
lerde devlet memuru olabilecek ve istedikleri okula 
girebileceklerdir” maddesine yer verilerek, Osman-
lıda devlet memuru olmak için Müslüman olma şar-
tı ortadan kalkmıştır.

 (Cevap B)
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34. Özgürlük Aydınlanma felsefesinin temelini bireyin öz-
gürlüğü düşüncesi oluşturmuştur. Bundan başka 
Akılcılık, Bilim, Laiklik, Hukuk, Doğa ve Felsefe ay-
dınlanma düşüncesinin diğer önemli ayaklarıdır.

(Cevap E)

35. Osmanlı Devleti’nde gece bekçilerine “Ases” adı ve-
rilmekteydi. Ases teşkilatı, İlhanlılardan Selçuklula-
ra, oradan da Osmanlı Devleti’ne geçmiş bir uygu-
lamadır. Osmanlılarda Fatih Sultan Mehmed döne-
minde kurulan aseslik teşkilatının başında, şehir su-
başısına bağlı asesbaşı adında bir görevli bulunur-
du. Asesbaşı, merasimlerde ve kapıkulu ocaklarının 
sefere çıkışlarında, beş yüz kadar olan maiyeti ile yo-
lun iki tarafına dizilerek düzeni sağlar, narh deneti-
minde subaşıyla birlikte sadrazama yardımcı olurdu. 
Devlet merkezi olan İstanbul’da, biri Galata’da diğe-
ri Suriçi’nde olmak üzere iki asesbaşı vardı. Bunlar-
dan Suriçi Asesbaşısı daha üstün dereceliydi.

  (Cevap D) 

36. Osmanlı Devleti ilk kez 1854 yılında Kırım Savaşı es-
nasında dış borç almaya başlamış ve bu süreç uzun 
yıllar devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin borçlarını 
ve faizlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi netice-
sinde İstanbul’da alacaklı devletlerle bir anlaşma ya-
pılmıştır. 20 Aralık 1881 tarihinde imzalanan ve “Mu-
harrem Kararnamesi” adını taşıyan bu anlaşma ge-
reğince İstanbul’da Duyun-ı Umumiye adında bir ida-
renin kurulması ve alacaklıların bu kurum aracılığıy-
la Osmanlı’dan alacaklarını tahsil etmelerine karar 
verilmiştir. Osmanlı temsilcisi ile birlikte yedi üyeden 
oluşan bu idare, Osmanlı Devleti’nin tuz, tütün, ispir-
to, balık, damga ve pul, Kıbrıs, Bulgaristan ve Doğu 
Rumeli vergilerine el koymak suretiyle alacaklarını 
tahsil etmiştir. Bu kurum aracılığıyla devlet, vergi top-
lama yetkisinin önemli bir kısmını kaybetmiştir. Ken-
di memurlarını atama hakkına da sahip olan bu ku-
rum, köylere kadar görevlilerini yollayarak alacaklı 
devletlerin borçlarına karşın vergileri toplamıştır.

  (Cevap E)

37. Son yıllarda Anadolu’da yürütülen kazı ve araştırma-
larla yeni merkezler ortaya çıkarılmıştır. Bunların en 
önde gelenlerinden biri, Şanlıurfa iline bağlı Göbek-
litepe’dir. Göbeklitepe, yaklaşık olarak M.Ö 10.000 
yıllarında başlayan ve M. Ö 6000 yıllarına kadar de-
vam eden Neolitik Çağ ile tarihlendirilmektedir. Gö-
beklitepe’deki Neolitik Çağ’ın çanak çömleksiz dö-
nemine ait anıtsal yapılar işçilik ve görkem açısından 
değerlendirildiğinde olağanüstü buluntulardır. Gö-
beklitepe, Neolitik yaşam biçimi konusundaki eski 
görüşlere yepyeni bir boyut kazandırmıştır. 

 (Cevap B)

38. I. Fransız İhtilali XVIII. yüzyılda meydana gelmiş; 
ancak sonuçları XIX. ve XX. yüzyıllarda tüm dev-
letleri etkilemeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı, 
Avusturya - Macaristan gibi bünyesinde birçok 
farklı milleti barındıran çok uluslu devletlerin par-
çalanma sürecine girmesine neden olmuştur. 
Fransız İhtilali’nin yaydığı “ulusçuluk” düşünce-
si milletlerin bağımsızlık düşüncesiyle ayaklan-
malarına sebep olmuştur.

 II. 1830 İhtilalleri Napolyon’dan sonra yönetime ge-
çen Fransa Kralı’nın anayasayı rafa kaldırarak 
mutlak krallık rejimini kurmaya çalışması üzeri-
ne ortaya çıkmıştır. 1830 İhtilalleri sonrası Avru-
pa’da meşruti yönetimler yaygınlaşmış parlamen-
ter yönetime geçiş hız kazanmıştır. Osmanlı Dev-
leti’ndeki aydınlarda bu düşüncelerden etkilen-
miş ve Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için çareyi 
meşruti rejimde görmüşlerdir. Buna göre, 1876’da 
ilk kez Osmanlı Devleti parlamenter sisteme geç-
miştir.

 III. 1848 İhtilalleri ise, Sanayi Devrimi sonrası orta-
ya çıkan işçi sınıfının haklarını korumak amacıy-
la ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Sanayi Dev-
rimi’ni gerçekleştiremediği için Avrupa’daki gibi 
bir işçi sınıfı da doğmamıştır. Bu sebeple 1848 
İhtilali bu yönüyle Osmanlı Devleti üzerinde etki-
li olmamıştır.

  (Cevap D)



ÖABT • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği •2• 22

KPSS/ÖABT/SOS-BİL

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

39. Madeni paranın içerisinde bulunan değerli maden 
miktarını azaltma işlemine tağşiş denir. Bu operas-
yonla elde edilen değerli madenlerle yeni para ba-
sılır ve bu şekilde elde edilen miktar hazinenin kârı 
olurdu. XVIII. yüzyıl paranın büyük ölçüde tağşiş edil-
diği bir dönemdir. Osmanlı maliyesinde en büyük 
tağşişin gerçekleşmesi II. Mahmut döneminde gö-
rülmüş ve para %85 değer kaybetmiştir.

(Cevap E)

40. Abbasî Devleti döneminde çeviri faaliyetleri sistema-
tik bir düzeye ulaşmıştır. IX. yüzyılda Bağdat’ta, Bey-
tü’l- Hikme adında bir bilimler akademisi kurularak 
tercüme odaları açılmıştır. Tercüme faaliyetinin geliş-
tirilmesi yönündeki bu çalışmalar İlkçağ filozoflarına 
ait birçok önemli eserin çevrilmesini sağlamıştır. 

(Cevap B)

41. Günümüzdeki Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum, 
Şura-yı Devlet’tir. Meclis’i Ahkâm’ı Adliye’nin bir kaç 
işi birden yürütmek zorunda kalmasının ardından iki-
ye bölünmesiyle 1868’de kurulmuştur. Görevi, genel 
yönetim meselelerini tartışarak gerekli kanunları yap-
maktır. Her türlü kanun ve tüzük tasarılarını incele-
mek ve hazırlamak, memurları yargılamak, istenildi-
ğinde görüş bildirmek gibi görevleri bulunmaktadır. 
Ancak Şura-yı Devlet’in kanun yapma inisiyatifi ol-
mayıp sadece sadrazamın önerdiği konuları tartışa-
biliyordu. Şura-yı Devlet’in asil üyeleri seçilmiş değil 
padişah tarafından atanmış üyelerdi. Ancak vilayet-
lerde seçime dayalı olarak oluşturulan genel meclis-
lerden gelen delegeler de padişahın atadığı üyeler 
aracılığıyla mecliste sorunların tartışılmasına aracılık 
etmekteydi.

 (Cevap C) 

42. Soru kökünde 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak 
devletleri arasında yaşanan savaştan bahsedilmek-
tedir. Arap dünyasında I. Körfez Savaşı olarak bili-
nen bu savaşın temel sebebi, Şattülarap su yoluna 
egemen olma idealidir. Irak’ın saldırısıyla başlayan 
savaşta her iki tarafta büyük ekonomik kayıplar ver-
miştir. Savaş 1988’de bitmiştir; ancak asıl barış, Irak’ın 
1990’da İran’dan aldığı toprakları geri vermesiyle ger-
çekleşmiştir.

(Cevap C) 

44. 143 maddeden oluşan Lozan Antlaşması, 24 Tem-
muz 1923’te imzalanmıştır. Antlaşmayı Türkiye, İngil-
tere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan, 
Bulgaristan, Belçika, Portekiz,  devletleri imzalamış-
tır. Boğazlara ait bölümünü ise SSCB temsilcisi İs-
tanbul’da imzalamıştır. ABD ise Lozan Konferansına 
gözlemci olarak katılmış ve bu sebeple antlaşmaya 
imza atmamıştır. Lozan Antlaşması,  23 Ağustos 
1923’te TBMM’de onaylanmış ve 6 Haziran 1924’te 
yürürlüğe girmiştir.

 (Cevap C) 

43. Dörtlü Takrir, 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partili Ce-
lal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Ka-
raltan’ın dönemin meclisine verdiği bir önergedir. 
CHP’nin uygulamalarının eleştirildiği bu önerge son-
rası 3 milletvekili partiden ihraç edilmiş, Celal Bayar 
ise hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa et-
miştir. Bilindiği gibi Dörtlü Takriri imzalayan milletve-
killeri 1946’da Demokrat Parti’yi kurmuştur.

 Abdülhalik Renda ise, Atatürk sonrası dönemde Mec-
lis Başkanlığı yapmış ve uzun süre bu görevi yürüt-
müştür.

 (Cevap B) 

45. Peygamberimizin katıldığı askeri seferlere “Gazve” 
denilmektedir. Bedir Savaşı, Huneyn Savaşı, Taif Se-
feri ve Mekke’nin fethi birer Gazve’dir. Çünkü bu se-
ferlere Peygamberimiz katılmış ve bizzat orduya ko-
muta etmiştir. Fakat Mute Savaşı bir Gazve değildir. 
Çünkü bu savaşa Peygamberimiz katılmamıştır. Mu-
te Savaşı’nda İslam ordusuna sırasıyla; Zeyd bin Ha-
rise, Cafer bin Ebu Talib, Abdullah bin Revaha ve Ha-
lid bin Velid komuta etmiştir.

(Cevap D)

46. İslam felsefesinin ikinci önemli mektebi İşrakiyye’dir. 
Kavram “doğuş”, “aydınlık” anlamına gelen işrak kö-
künden gelir. İşraki felsefenin kurucusu Yahya es-Suh-
reverdi’dir. İşraki felsefenin yöntemi sezgidir. İşraki-
liği benimseyen Osmanlı bilginleri arasında Katip Çe-
lebi, İsmail Hakkı Bursevi, Yermisekiz Mehmet Çele-
bi yer alır.

(Cevap B)
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48. - Akdeniz iklimi: Maki

 - Karadeniz iklimi: Orman

 - Muson iklimi: Orman

 - Ekvatoral iklim: Orman

 - Karasal iklim: Bozkır

 Bir yerde etkili olan iklim tipinin en güçlü gösterge-
si o yerin doğal bitki örtüsüdür. Örn: Bozkır bitki ör-
tüsünün görüldüğü yerde karasal iklim görülür. Bu 
yüzden doğal bitki örtüsünün çeşitliliği iklimin de çe-
şitli olduğunu en iyi kanıtlar.

(Cevap A)

49. Hatay’daki Amik Gölü, 1968’de başlatılan ve altı yıl 
süren ıslah çalışmaları sonucunda kurutularak tarı-
ma açılmıştır. Dolayısıyla bu alanın Konya Havzası’n-
da bulunması beklenemez. Seçeneklerde geçen di-
ğer alanlar, Konya Havzası’nda kaybedilen sulak alan 
ve göllerdir.

(Cevap D)

50. Dünyanın en çok ihracat yapan ülkeleri ABD, Rusya, 
Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleridir. Bu ülkeler deniz 
yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleriyle önemli tica-
ri ilişkiler kurmuştur. Bu duruma bağlı olarak ABD ve 
Avrupa ülkeleri arası güzergâhı dünyanın en fazla 
gelişen deniz yolu güzergâhı durumundadır.

(Cevap A)

51. Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının yüksek 
olmasına bağlı olarak kişi başına düşen gelir azalır.

(Cevap D)

52. Ülkemizde bakır Murgul, Küre, Ergani, Maden, Ça-
yeli gibi merkezlerden çıkarılır.

(Cevap E)

53. Taşkın olayı akarsu yatak eğiminin az olduğu alan-
larda ani sağanak yağışlar sonucu suyun yatağın-
dan taşması ile gerçekleşir. Topoğrafya haritasında 
düzlük alanlar değişmediği sürece taşkın görülen 
alanlarda değişme olmaz.

(Cevap C)

47. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Kahraman-
maraş, Bingöl, Muş ve Elazığ Doğu Anadolu Fay Hat-
tı üzerinde yer alır.

 (Cevap D)

54. Coğrafi koordinatları gösterilen alan Güney Yarım 
Küre’de ve başlangıç meridyeninin batısında yer alır. 
Güneye doğru gidildikçe paralellerin, batıya doğru 
gidildikçe meridyenlerin dereceleri büyür. 38°38¢, 
38°48¢ den daha küçüktür. Şekilde verilen yön oku 
güneybatı yönünü göstermektedir.

(Cevap B)

55. Gelişmiş ülkelerde;

 - Dış satımda sanayi ürünlerinin payı fazladır.

 - Dış ticaret açığı azdır.

 - Ortalama yaşam süresi uzundur.

 - Sağlık hizmetleri gelişmiştir.

 - Yaşlı nüfus oranı fazladır.

 - Genç nüfus oranı giderek azalır.

 - Enerji tüketimi fazladır.

 - Tarımda çalışanların oranı düşüktür.

 - Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı 
yüksektir

 - Okur-yazar oranı yüksektir.
(Cevap C)
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59. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre’de yaz, Gü-
ney Yarım Küre’de ise kış mevsimi başlar. 21 Hazi-
ran tarihinde 23°27” kuzey enlemi güneş ışınlarını 
90°’lik açılarla alır. Bu nedenle 21 Haziran tarihinde 
20° kuzey enlemi ve çevresinde güneşlenme değe-
ri en fazla olur. 66°33” ile 90° güney enlemleri arasın-
da 21 Haziran tarihinde 24 saat gece yaşanır. 20° K 
ile 90° K paralelleri arasında atmosfer üst sınırında-
ki güneşlenme değeri artarken, yeryüzündeki güneş-
lenme değeri azalmıştır.

(Cevap E)

60. Panama Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Bering Boğa-
zı’na alternatif birçok suyolu vardır. Bu nedenle bu 
su yollarının kapatılması durumunda alternatif suyol-
ları kullanılabilir. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi’ni Hint 
Denizi’ne bağlar. Orta Doğu’nun petrolleri çoğunluk-
la Basra Körfezi üzerinden diğer ülkelere sevk edilir. 
Bu durum Hürmüz Boğazı’nın petrol taşımacılığı açı-
sından önemini gösterir.

(Cevap B)

61. Araştırma yoluyla öğretim tümüyle öğrencilerin araş-
tırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğ-
retim yaklaşımıdır. Öğretmen süreçte rehber ve yol 
göstericidir. Öğrenci süreçte bir problem çözümü 
için araştırır ve öğrenir. Öğretim öğrenci merkezli yü-
rütülür. Araştırma stratejisinin uygulanması aşama-
ları şunlardır:

 1. Problemi hissetme ve onunla yüzleşme

 2. Problem durumunu tanımlama

 3. Problemle ilgili bilgileri bir araya getirip hipotez-
ler kurma

 4. Problem çözümü için yöntem geliştirme ve veri-
ler toplama

 5. Verileri analiz ederek hipotezleri test etme

 Araştırma yaklaşımı alıştırmalar, problem çözümleri 
vasıtasıyla öğrencileri doğrudan bilimsel süreçlerin 
içerisine katan bir yaklaşımdır. Araştırma stratejisi bi-
limin anlaşılmasına, yaratıcı düşüncenin kullanılma-
sına, bilgiyi inceleme, analiz etme ve üretme bece-
rilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. İş birli-
ğine dayalı araştırma etkinlikleri, düşünceyi zengin-
leştirir ve öğrencilerin bilgiyi denemelerine, onun ger-
çek doğasını kavramalarına destek olur.

 Soruda belirtilen kaynaklara ulaşma, iletişim beceri-
lerini geliştirme, bilgiyi paylaşma ve sorumluluk al-
ma gibi beceri ve alışkanlıklar için en etkili yaklaşım 
araştırma - inceleme yoluyla öğretimdir.

 (Cevap B)

56. Ülkemizde muz üretiminin tamamı Akdeniz Bölge-
si’nde yapılır. Bölgede iklim koşulları muz yetiştirici-
liğine elverişlidir. Muz düşük sıcaklıklara dayanıksız-
dır. Bu nedenle kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştiri-
lir.

(Cevap C)

57. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge Mezo-
potamya’dır. Bu bölge iklim, yer şekilleri, toprak, su 
kaynakları bakımından elverişli koşullara sahiptir. Bu 
durum bölgede tarımsal faaliyetlerin ve yerleşik ha-
yatın başlaması ile birçok uygarlık ortaya çıkmıştır. 
Mezopotamya yeraltı kaynakları bakımından zengin 
bir bölgedir. Fakat uygarlıklar döneminde yeraltı kay-
nakları yerleşmelerin kurulmasında ve gelişmesinde 
etkili değildir.

(Cevap A)

58. Dünyanın ilk yerleşim ve dini merkezi Göbeklitepe'dir. 
Göbeklitepe Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alır. 
Günümüzden 12.000 yıl önce yapılmıştır.

(Cevap E)
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62. İkilem tartışmaları daha çok değerler öğretimi ve eleş-
tirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanı-
lır. Bu çalışma aynı zamanda iletişim becerilerinin de 
gelişmesine katkı sağlar. Zaman ve kronoloji öğren-
cinin geçmiş, bugün ve gelecek düzeyinde zamanın 
farkında olması ve olayları gerçekleşme zamanına 
göre sıralayabilmesidir.

(Cevap D)

63. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amaçlarından bi-
ri, öğrencilere zaman ve kronoloji kavramının kazan-
dırılmasını sağlamaktır. Zaman ve tarih şeridi, zaman 
kavramının öğrencilere kavratılmasında kullanılan 
önemli araçlardır. Zaman şeridi, mevsimler ve önem-
li olayların tarihlerini öğretmek için kullanılırken, ta-
rih şeridi ise tarihsel süreç içinde insanlığın geçirdi-
ği evrimi öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.

(Cevap A)

64.  Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre öğretim içe-
riği genelden özele doğru sıralanır. Dersin giriş bö-
lümünde ön örgütleyiciler yardımıyla genel ilkeler, 
genellemeler ve temel kavramlar sunulur. Daha son-
ra bol örnekler ile anlamlı öğrenme desteklenmeye 
çalışılır.

(Cevap A)

65. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını 
değerlendirir Gruplar, Kurumlar Sosyal Örgütler: Top-
lum İçin Çalışanlar öğrenme alanı kapsamında yer 
alır ve İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi aradisip-
lin alanı ile ilişkilidir. Görsel kanıt kullanarak Atatürk 
İnkılâpları öncesi ile sonrası günlük yaşamı karşılaş-
tırır kazanımı Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye öğ-
renme alanındadır ve bu kazanım da İnsan Hakları 
ve Vatandaşlık Eğitimi aradisiplini ile ilişkilidir. Yaşa-
dığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder kaza-
nımı Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz üni-
tesindedir ve Girişimcilik aradisiplini ile ilişkilendiri-
lerek kazandırılmalıdır.

(Cevap A)

66. Öğretim sürecinde konular işlenirken izlenmesi ge-
reken yollar vardır. Kalıcı öğrenmeleri sağlamak için 
içeriğin ve öğrenme yaşantılarının düzenlenmesin-
de şu sıra izlenmelidir:

 Somut → Soyut

 Bilinen → Bilinmeyen

 Kolay → Zor

 Yakın → Uzak

 Bütün → Parça

 Öğretim yakın coğrafi ve sosyokültürel çevreden, 
uzak coğrafi ve sosyokültürel çevreye doğru olmalı-
dır. Yakın zamandan uzak zamana doğru olmalıdır. 
Konular düzenlenirken ve öğrenme yaşantıları sağ-
lanırken ilk önce öğrencinin yakın çevresi işlenmeli-
dir. Daha sonra öğrencinin uzak çevresinden konu-
lara - öğrenmelere geçilmelidir.

(Cevap D)

67. Fatma Hanım’ın konusu Atatürkçülük ile ilgili konu-
lardandır. İlgili konu 6. Sınıf düzeyinde Güç, Yöne-
tim ve Toplum öğrenme alanının Demokrasinin Se-
rüveni ünitesi kapsamında işlenmektedir.

(Cevap B)

68. Tartışma bütün öğrencilerin dersin hedefleri doğrul-
tusunda bilgi, fikir ve tutum alışverişinde bulunması-
dır. Tartışma aktif öğrenmeyi gerektirir ve yoğun et-
kileşim sağlar. Tartışma uygulamasında dikkat edile-
cek noktalar şunlardır;

 – Öğretmen ve öğrenciler konuya hazırlanmalıdır.

 – Sınıf mevcuduna göre tartışma biçimi belirlen-
melidir.

 – Oturma düzeni tüm öğrencilerin katılımına uygun 
olmalıdır.

 – Tüm öğrencilerin tartışmaya katılıp fikirlerini açık-
lamasına yetecek zaman verilmelidir.

 – Konu öğrenciler açısından ilginç olmalıdır.

 – Tüm öğrencilerin katılımları için demokratik bir 
ortam oluşturulmalıdır. Eğer insan merkezli de-
mokratik bir ortam oluşturulursa öğrenciler ayıp-
lanma ve alay edilme korkusu olmadan düşün-
celerini açıklayabilir.

(Cevap E)



ÖABT • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği •2• 26

KPSS/ÖABT/SOS-BİL

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

69. Beyin fırtınası, eleştiri ve yargılama olmaksızın bir ko-
nu üzerinde düşüncelerin yüksek sesle dile getiril-
mesi esasına dayanan, yaratıcı düşünceleri ortaya 
çıkarmak amacıyla kullanılan tekniklerden biridir. Bu 
teknikle bir grup insanın, belli bir konuda kısa süre-
de çok sayıda düşünce üretmesi beklenmektedir. 
Beyin fırtınası iki aşamadan oluşur:

 1. Fikir üretme

 2. Değerlendirme

 Uygulama sürecinde birinci aşamada değerlendir-
me yapılmasına izin verilmez. Bunun temel nedeni 
öğrencileri fikir üretirken kurallar, yasalar, kısıtlama-
lar olmadan özgür olabilmeleridir. Bu aşamada çok 
sayıda fikir ortaya konulması önemlidir. Değerlendir-
me sonraya bırakılır.

 Beyin Fırtınası Tekniği

 – Yaratıcı düşünmeyi geliştirir.

 – İlgi çekicidir, öğrencileri motive eder.

 – Kısa zamanda çok sayıda fikir üretmeyi sağlar.

 – Farklı düşüncelere saygı duymayı öğretir.

 – Öğrencileri sürece aktif olarak katar.

 – Sınıf içinde kolaylıkla uygulanabilir.
(Cevap D)

70. Çağdaş eğitim sisteminin temel özellikleri şunlardır:

 – İlerlemeci eğitim felsefesi, yapılandırmacı öğren-
me kuramı ve öğrenci merkezli anlayışı temele 
alır.

 – Öğretme değil öğrenmeyi öğrenme anlayışı esas-
tır.

 – Üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılması he-
deflenir.

 – Öğrenciye görelik, iş-aktivite, yaşama dönüklük 
ilkelerine dayanır.

 – Bilginin ezberlenmesinden çok, öğrencinin bil-
giyi elde etme, keşfetme, yorumlama, paylaşma 
becerilerinin geliştirilmesi esastır.

 – Çoklu zekâ, proje temelli öğrenme, problem çöz-
me, iş birlikli öğrenme yaklaşımlarına yer verilir.

  Öğretmenin kız ve erkekleri birlikte gruplar oluş-
turmaya yönlendirip yapılacak işleri gruplara ayır-
ması iş birlikli öğrenme ve demokratik eğitim an-
layışına uygun değildir.

(Cevap C)

72. Sosyal bilgiler dersinin en temel amacı öğrencileri 
toplumsallaşma süreçlerinde desteklemektir. Bu sü-
reç toplumsal hayattaki bilgi, beceri ve tutumların 
öğrencilere kazandırmasını içermektedir. Sosyal bil-
gilerin temel amaçlarından biri de vatandaşlık eğiti-
midir. Ancak vatandaşlık eğitimi çağdaş eğitim sis-
temi içerisinde asla kültürel miras aktarımı olarak gö-
rülmez, öğrenci pasif alıcı olarak gören bu anlayış 
uygun değildir.

(Cevap B)

71. Bir sınıfta fiziksel, akademik, kişisel ve psikolojik açı-
dan bireysel farklılıkların olması gayet normal bir du-
rumdur. Akademik başarısı düşük ve orta düzeyde-
ki öğrencilerin başarılarının arttırılması ancak farklı 
yöntem ve tekniklerle öğretim yapılarak mümkün ola-
bilir. Bir sınıfta çeşitli yönlerden bireysel farklılıkları 
olan öğrenciler varsa bu öğrencilerin hepsinin öğ-
renmesini sağlamanın en etkili yolu, derste çeşitli 
yöntem ve teknikler kullanmaktır.

(Cevap E)
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73. 1998 programında özel hedefler hedef davranışlar 
olarak ifade edilmiştir. Bu yaklaşım programın psi-
kolojik temelinin davranışçılığa dayandığını göster-
mektedir. Davranışçı yaklaşım için öğrenmenin ger-
çekleşmesinin temel kanıtı gözlenebilen, ölçülebilen 
davranışlardır. 

(Cevap B)

74. Öğretmenin kavram öğretiminde kullandığı teknik 
kavram analizidir. Kavram analizinde kavramın adı, 
tanımı, örnekleri, örnek olmayan durumlar ve kritik 
özellikler gibi kavrama ilişkin ayrıntılar yer alır. Bu 
yöntem ile öğrenci öğreneceği kavramı çok iyi dü-
zeyde analiz etme fırsatı bulur.

(Cevap A)

75. Kronolojik düşünme becerisi tarih okuryazarlığı ile 
yakın ilişkili bir becerisidir. Coğrafya okuryazarlığı ya-
şadığımız yeri ve dünyayı anlamamızı sağlayan coğ-
rafi becerileri ve onların kullanımını içermektedir. 

(Cevap B)
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1. Ziggurat, piramit biçiminde yükseltilerek inşa edil-
miş tapınak binalarıdır. Ziggurat Sümerlerin mimari-
ye kazandırdığı bir yapı tipidir. Sümer kentlerinde 
“büyük tanrıların evi” olarak yapılan zigguratlar, tuğ-
la veya kerpiçten basamaklar halinde inşa edilirdi. 
Yapının tepesinde de küçük bir tapınak yer alırdı. Zi-
gguratlar, Sümerlerden sonra diğer Mezopotamya 
uygarlıkları olan Babiller ve Asurlular tarafından da 
kullanılmıştır.

(Cevap B) 

5. Şii Büveyhi Devleti’nin Abbasi halifesine baskı yap-
ması üzerine halife Kaim, Büyük Selçuklu Devleti Hü-
kümdarı Tuğrul Bey’den yardım istemiştir. Tuğrul Bey, 
1055’te Bağdat seferine çıkarak Büveyhoğullarına 
son vermiş ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Ha life, 
Tuğrul Bey’in bu hizmetine karşılık ona “Doğu’nun 
ve Batı’nın Sultanı” unvanı ile bir likte iki de kılıç he-
diye etmiştir.

  (Cevap C) 

2. İlk Türk devletlerinde devlet meselesinin görüşülüp 
karara bağlandığı meclise kurultay (toy, kengeş) den-
mekteydi. Kağan, Hatun, Vezirler, Devlet memurları, 
Boy beyleri, Komutanlar ve halkın ileri gelenleri ku-
rultayın üyelerini oluşturmaktaydı. Bu kişilere “Toy-
gun” denirdi. Savaş, barış, göç, büyük adli davalar, 
kağan seçimi gibi konular kurultayda demokratik bir 
şekilde tartışılırdı. Kurultay üyelerinin Kağan’ın gö-
rüşlerine karşı çıkma hakları vardı. Kaynaklar kağan-
ların önerilerinin zaman zaman kurultay üyeleri tara-
fından reddedildiğini bize göstermiştir. Bu durum hü-
kümdarın yetkilerinin sınırsız olmadığının ve demok-
ratik uygulamalara yer verildiğinin kanıtıdır. Çünkü 
kurultayda kararlar tartışılarak alınmıştır. 

(Cevap D) 

3. Hazarlar: Museviliğe; Karluklar: İslamiyet’e; Uygur-
lar: Maniheizm ve Budizm dinine inanmışlardır. Bun-
dan dolayı seçeneklerde ismi verilen tüm Türk Dev-
letleri Gök-Tanrı dini dışındaki inançları kabul etmiş-
lerdir.

  (Cevap E) 

4. Hz. Muhammed, Bedir Savaşı’nda esir alınanları, 
Müslüman çocuklara okuma yazma öğretme karşı-
lığında serbest bırakmayı taahhüt etmiştir. İlk mek-
tep de yine Hz Muhammed’in evine bitişik olarak aç-
tığı mescidin giriş kısmıydı (Suffa). İşte burada oku-
ma yazma öğrenen öğrencilere  “Ashab’ı Suffa” adı 
verilmiştir. Bu örnek üzerine ilkokul eğitimi uzun yıl-
lar cami ve mescitlerde yapılmıştır. Yüksek öğrenim 
için ilk örnekse halife Me’mun’un 829 yılında açtığı 
Beytül Hikme gösterilebilir. Yine Fatimiler tarafından 
970 yılında Kahire’de açılan Ezher ve Selçuklu vezi-
ri Nizamülmülk’ün 1064 yılında Bağdat’ta açtığı Ni-
zamiye Medreseleri de ilk önemli yükseköğretim ku-
rumlarıdır. 

  (Cevap A)

SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETMENLİĞİ
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8. Osmanlı Devleti’nde Merkez Ordusu tabiri Kapıkulu 
Ordusu için kullanılmıştır. Kapıkulu Ordusu piyade 
ve süvari olmak üzere ikiye ayrılırdı. Humbaracılar, 
topçular, cebeciler ve yeniçeriler Kapıkulu Ordusu-
nun piyade sınıfı içinde yer almaktadır. Akıncılar ise 
Eyalet Askerleri arasında yer alırlar. Bu askerler sınır 
güvenliğinden ve düşmandan elde edilecek istihba-
rattan sorumludur.

 (Cevap D) 

9. Çınar Vakası, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda ger-
çekleşen bir Yeniçeri isyanıdır. Yeniçerilerin maaşla-
rını alamaması üzerine başlayan isyan, askerlerin pa-
dişah IV. Mehmet’ten otuz devlet adamının idamını 
istemesi ile devam etmiştir. İsyanı bastıramayan pa-
dişah yeniçerilerin isteklerine boyun eğmiş ve ölü-
me mahkûm edilen kişiler Atmeydanı’nda bulunan 
büyük bir çınar ağacına asılmışlardır. Üzerine ceset-
ler asılmış bu ağacın, İslam inancında adı geçen, Ce-
hennemde bulunan ve meyveleri insan kafası olan 
Vakkak ağacına benzetilmesi sebebiyle bu olaya Va-
ka-i Vakvakiye de denmiştir.  1656’da gerçekleşen 
ve Vaka-i Vakvakiye olarak da bilinen bu olay IV. Meh-
met (1648-1687) zamanında meydana gelmiştir. Ye-
niçerilerin bu şekilde isteklerinin yerine gelmesi yö-
netimdeki etkilerini artırmıştır. Bu yeniçeri isyanları 
devlet otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur.

 (Cevap B) 

7. XVI. yüzyıl sonları Osmanlı İmparatorluğu’nda den-
gelerin değişmeye başladığı bir dönemdir. Bu dö-
nemde meydana gelen iç ve dış etkenlerin yarattığı 
sonuçlar ilk önce köylerde kendini hissettirmiştir. 
Köylerde yaşamın güçleşmesiyle devletin esas yü-
künü taşıyan köylü şehirlere göç etmeye başlamış-
tır. Bu hareketlenme şehirlerde nüfus artışına sebep 
olurken; işsizliğin artmasını ve ucuz iş gücünü de be-
raberinde getirmiştir. Dolayısıyla sıralama “II – III – I” 
şeklinde olmalıdır. 

  (Cevap D)

6. Soru kökünde uç bey’inin tanımı verilmiştir.

 Uç beylerinin görevleri: Devlet ve ordu adına keşif 
yapmak; düşman ülkesi ve ordusu hakkında istihba-
rat toplamak; seferler sırasında orduya yol açmak; 
düşmanların pusu kurmasını engellemek, ordunun 
geçeceği yerlerdeki ürünleri korumak; düşman top-
raklarında esirler ele geçirerek bunlardan o bölgey-
le ve askerî hareketlilikle ilgili bilgi toplamak; ordu-
nun rahat geçişini sağlamak üzere nehirlerin uygun 
yerlerini tespit etmek.

 Uç beyleri aynı zamanda düzenledikleri ani baskın-
larla düşmana karşı psikolojik savaş yürütürlerdi. 
Böylece hem düşmanın moralini bozar hem de as-
kerî ve ekonomik kaynaklarını tahrip ederlerdi. Uç 
beyleri işlerinin bir gereği olarak karşı tarafın dilleri-
ni, şehir ve kasabalarını çok iyi bilirlerdi.

 Osmanlı Beyliği de XIV. yüzyıl başlarında Anado-
lu’nun kuzey-batı ucunda yarı bağımsız bir uç beyli-
ği olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

  (Cevap C) 

11. Balkan uluslarının milliyetçilik akımından etkilenme-
si ve Rusya’nın Balkanlardaki Slav ulusları kışkırtma-
sı (Panslavizm: Slav birliği düşüncesi) üzerine Sır-
bistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan 1912’de 
Osmanlıyı Balkanlardan atmak üzere harekete geç-
mişlerdir. Dört cephede birden savaşmak zorunda 
kalan Osmanlı Devleti yenilerek Londra Antlaşma-
sı’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti 
Midye - Enez hattının batısındaki (Edirne Kırklareli 
dâhil) tüm Balkan topraklarını kaybetmiştir.

 I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın fazla toprak al-
ması üzerine Balkan devletleri arasında II. Balkan Sa-
vaşı çıkmıştır. Osmanlı Devleti de bu fırsattan yarar-
lanmış ve Londra Antlaşması’nı ihlal ederek Edirne 
ve Kırklareli’ni geri almıştır.

  (Cevap B) 

10. 1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik (ulusçu-
luk) düşüncesi en çok Osmanlı Devleti ve Avusturya 
- Macaristan gibi çok uluslu devletleri etkilemiştir. 
Bünyesinde dili, dini, ırkı ve mezhebi farklı birçok mil-
let barındıran bu devletler milliyetçilik düşüncesiyle 
parçalanmaya başlamıştır; çünkü milliyetçi fikirler 
Rum, Ermeni, Yahudi gibi birçok milletin devletten 
kopmak istemesine neden olmuştur. Nitekim Osman-
lı Devleti içinde milliyetçilik düşüncesinden ilk önce 
Sırplar etkilenmiş ve Rusya’nın da kışkırtmasıyla Bal-
kanlarda yaşayan bu milletler XIX. yüzyılda Osman-
lı Devleti’nden ayrılmaya başlamışlardır.

  (Cevap B)
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12. 4–11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi ulusal 
mücadelenin en önemli duraklarındandır. Kongre 
başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu kong-
rede ulusal nitelikte kararlar alınmış ve bir hükümet 
gibi atamalar yapılmıştır. Kongreden sonra İstanbul 
ile tüm haberleşmeler kesilmiş; yaklaşık yirmi gün 
boyunca Anadolu’ya hâkim olamayan Damat Ferit 
Hükümeti baskılar sonucu istifa etmek zorunda kal-
mıştır. Yeni seçilen Ali Rıza Paşa Hükümeti Temsil 
Heyetiyle uzlaşmaya mecbur kalmıştır. Bu durum 
Temsil Heyetinin İstanbul Hükümeti’ne karşı ilk siya-
si başarısıdır.

  (Cevap A)

13. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki ba-
rışın esaslarını saptamak amacıyla ABD Başkanı Ro-
osevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve SSCB Baş-
kanı Stalin, 4–11 Şubat 1945’te Yalta’da bir araya gel-
mişlerdir. Bu konferans sonunda “Mihver devletlere 
Mart 1945’e kadar savaş ilan eden ülkelerin BM’ye 
kabul edileceğini” bildiren ortak bir bildiri yayımlan-
mıştır. Nitekim Türkiye’nin resmi olarak savaşa gir-
mesinde de bu bildirinin etkisi büyüktür. 

  (Cevap D) 

14. 1953 yılında Doğu Blokunda görülen ağır ekonomik 
şartlar, Çekoslovakya’da da kendini göstermiş ve ül-
kede isyan çıkmasına sebep olmuştur. Mevcut yö-
netimin ve SSCB’nin protesto edildiği bu isyan,  yö-
netim tarafından sert tedbirler alınarak bastırılmıştır. 
1967 yılı da yine bir isyana sahne olmuştur. Aleksan-
der Dubcek öncülüğünde “insancıl komünizm” adın-
da bir hareket başlamıştır. Çekoslovakya’da insan 
özgürlüğünü esas alan bir komünist sistemin uygu-
lanmasını amaçlayan bu hareket, tek partili sosya-
list devlet yönetimine karşıydı. Hareketin öncüleri, 
Çekoslovakya’nın milli ve kültürel şartlarına uygun 
bir sosyalist demokratik modelin kurulmasını ve ser-
best seçimlerin yapılmasını istiyorlardı. Bu gelişme-
lere karşılık SSCB, 1968’de ülkeyi işgal etmiş ve  “in-
sancıl komünizm” hareketine son vermiştir. 

  (Cevap A)

16. Mustafa kemal Paşa, 8 Nisan 1923’te “Dokuz Um-
de” adı altında yayımladığı bildiri ile Halk Fırkası’nın 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin bir 
fırkaya dönüştürülmesi yoluyla kurulacağını açıkla-
mış ve partinin ilkelerini ortaya koymuştur. Atatürk, 
bu ilkeleri şu şekilde sıralamıştır:

 I. Ulusa egemenliğe bağlılık

 II. Saltanatın kaldırılması kararının değişmezliği

 III. İç güvenlik ve asayişin sağlanması

 IV. Mahkemelerin hızlı işlemesi

 V. Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler

 VI. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması

 VII. Yedek subaylara, malul gazilere, emekli, dul ve 
yetimlere yardım edilmesi

 VIII. Bürokrasinin düzeltilmesi

 IX. Bayındırlık işleri için ortaklıklar kurulması

 Bu dokuz ilke, gerek Türk devriminin özelliğini ve 
ideolojisini, gerekse kurulan Halk Fırkasının kuruluş-
taki niteliğini açık olarak göstermektedir.

  (Cevap A) 

15. Osmanlı Devleti, yaklaşık dört yüz yıl boyunca Top-
kapı Sarayı’nı merkez olarak kullanmıştır. Fatih Sul-
tan Mehmed tarafından 1460-1478 tarihler arasında 
yaptırılan saray, Osmanlı padişahlarının resmi ika-
metgâhı olmuştur. Dolmabahçe Sarayı ise Sultan Ab-
dülmecid’in direktifleri doğrultusunda 1843-1856 ta-
rihleri arasında yapılmıştır. Mimar Garabet Balyan ve 
Nigoğos Balyan’ın tasarımında ve Barok tarzı yapı-
lan sarayı,  ilk kullanan da Sultan Abdülmecid’dir.

  (Cevap D)

17. Harzemşah devletinin Otrar Valisi, Moğollara ait bir 
ticaret kervanını yağmalamış ve tüc carları da öldür-
müştür. Bu olay üzerine Cen giz Han Harzemşah Hü-
kümdarı’ndan Otrar Valisi’nin iadesini istemiştir. Bu 
isteği redde dilen Cengiz Han harekete geçerek Har-
zemşah Devleti topraklarını ele geçirmiş tir. Böylece 
dünya tarihinde derin izler bırakan Moğol istilası baş-
lamıştır.

 (Cevap C) 
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19. Osmanlı ülkesindeki ilk banka olan Dersaadet Ban-

kası, Galata’nın iki ünlü bankeri Jacgues Allean ve 
Emmanuel Baltozinin maliye ile olan ilişkilerinin ne-
ticesinde kurulmuştur. Zayıf bir sermayeye sahip olan 
banka, bankadan ziyade paranın istikrarını koruyan 
aracı bir kurumdur. Banka faaliyetlerini 1852’de dur-
durmak zorunda kalmıştır.

(Cevap D)

23.   

ekvator orta kuşak kutuplar civarı 
 Yukarıdaki şekilde, ekvatordan kutuplara doğru ka-

lıcı kar sınırının değişimi gösterilmiştir. Bu şekle gö-
re, kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı deniz 
seviyesine yaklaşmıştır. Bu durum üzerinde etkili olan 
en temel faktör, enlem yani sıcaklıktır. Buna göre, 
Türkiye’deki kalıcı kar sınırının İsveç, Norveç ve Ka-
nada gibi ülkelerden daha yüksekte olması, ekvato-
ra daha yakın olmasının bir sonucudur.

  (Cevap B)

20. İngiltere ile Fransa arasında yapılan Sykes-Picot Ant-
laşması’na göre Adana, Suriye, Lübnan bölgesi Fran-
sa’ya, Musul hariç Irak İngiltere’ye bırakılmış olup B 
seçeneği doğrudur.

 (Cevap B) 

21. 751 yılında Çin Orta Asya’yı ele geçirmek için hare-
kete geçmişti. Bu sırada Abbasiler de Orta Asya’da 
ilerlemek istiyordu. Arap ve Çin Orduları 751 Talas 
Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Türkler ise bu sa-
vaşta tarihi düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların 
ya nında yer aldı. Talas Savaş’nın galibi Türk-Arap it-
tifakı olmuştur. Bu savaş ayrıca Türk ler ve Araplar 
arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olmuştur.

 (Cevap B) 

22. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kızılçam ve ma-
ki topluluğu altında gelişen topraklara terra-rossa de-
nir.

(Cevap A)

18. I. TBMM 23 Nisan 1920 ile 1 Nisan 1923 arası dö-
nemde faaliyet göstermiştir. Nisab-ı Müzakere Kanu-
nu (1920), Hıyanet-i Vataniye (1920) Men-i Meskürat 
Kanunu (1920), Başkomutanlık Kanunu (1921)’de çı-
karılmış olup I. TBMM dönemidir. Takrir-i Sükun Ka-
nunu Şeyh Said İsyanı bastırmak amacıyla çıkarılmış 
olup 1925’te II. TBMM tarafından çıkarılmıştır.

 (Cevap C)

24. Alpin çayırlar, soğuk iklim (karasal) bölgelerinin ka-
rakteristik doğal bitki örtüsüdür. Ancak sorudaki açık-
lamaya göre, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de 
bu doğal bitki örtüsüne rastlanabilmektedir. Dolayı-
sıyla bu doğal bitki örtüsünün bulunduğu coğrafi böl-
ge genelinin iklimini yansıttığı söylenemez.

  (Cevap B)

25. - Keops Piramidi – Mısır

 - Tac Mahal – Hindistan

 - İspanya Sahilleri – İspanya

 - Ölüdeniz – Türkiye

 - Fiyortlar – Norveç’te yer alır.

 Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır. Ekvator’a 
yakın olan Mısır, Türkiye, Hindistan ve İspanya’da yıl 
içerisinde hiçbir tarihte 19 saat gündüz yaşanmaz.

 Sorudaki açıklamada İskandinav ülkelerinden bah-
sedilmektedir. Seçeneklerde ise, İskandinavya yarı-
madasında bulunduğu için yalnızca Norveç bu gru-
ba dâhil edilebilir. Buna göre Norveç’e gelen turist-
ler aynı zamanda bu ülkede bulunan fiyort kıyılarını 
görmek isteyeceklerdir.

 (Cevap B)
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30.

Kara

LAGÜN

DENİZ
 Yukarıdaki sahilde, kıyı oklarının zamanla ilerleyerek 

bir körfezin önünü kapatmasıyla oluşan lagün gölü 
gösterilmiştir.

 Marmara Denizi kıyılarında yer alan Büyük ve Küçük-
çekmece gölleri bu şekilde oluşmuştur.

  (Cevap B)

28. Sorudaki açıklamada geçen;

 - Batı Avrupa’ya yönelen göçler; Almanya’ya (A)

 - Orta Doğu’ya yönelen göçler; Suudi Arabistan’a 
(C)

 - Kuzey Afrika’ya yönelen göçler; Libya’ya (B)

 - Türk Cumhuriyetlerine yönelen göçler; Kazakis-
tan’a (D) yapılmıştır.

 Ancak soruda ABD hakkında bir açıklama yoktur.

  (Cevap E)

29. Nüfus piramidi üçgen şeklinde olan ülkelerde;

 - Tarımda çalışanların oranı yüksektir.

 - Sanayide çalışanların oranı düşüktür.

 - Doğumlarla artan nüfus fazla olduğundan nüfus 
piramidinin altı geniştir.

 - Kişi başına düşen milli gelir azdır.

 - Eğitim, sağlık, ulaşım gelişmemiştir.

 - İş imkanları azdır.

 - Dışarıya göz fazladır.

(Cevap B)

31. Kömür → Elmas

 Kalker → Mermer

 Granit → Gnays

 Kum taşı → Kuvarsit

 Kil taşı → Şişt

 Kireç taşı kimyasal tortul kayaçlar arasında yer alır.

  (Cevap A) 

32. İngiltere’de ılıman okyanusal iklim yaşanır. Bu iklim 
tipinde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağış-
lı geçer. Buna göre, İngiltere’de yetiştirilen bir bitki, 
en iyi Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölümü’ne uyum 
sağlar.

(Cevap C)

33. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık oranı düşük oldu-
ğundan genç nüfus oranı azdır.

(Cevap D)

26. Yer altı sularının aşırı bir şekilde kullanılması sonu-
cunda, yer altında mağara ve boşluklar ortaya çıkar. 
Bu alanların çökmesi sonucunda ise yüzeyde obruk 
adı verilen kuyular oluşur. Ayrıca soruda anlatılan du-
rum tarım topraklarında tuz oranının artmasına ve 
dolayısıyla çoraklaşmaya neden olacaktır. Aynı za-
manda çok yakın bir gelecekte Tuz Gölü’nün tama-
men kuruması beklenmektedir. Fakat bu durumun 
yakın bir gelecekte sel ve taşkınların artmasına ne-
den olacağı söylenemez. Zaten sorunun başında ya-
ğışların azalması ve sıcaklığın artmasından bahse-
dilmektedir.

 (Cevap E)

27. Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklim özel-
likleri görülür. Marmara Bölgesi coğrafi bakımdan ik-
limlerin geçiş yeri konumundadır. Bölgenin, Çatalca 
– Kocaeli ve Yıldız Dağları Bölümünde Karadeniz, 
Güney Marmara’da Akdeniz, Ergene Bölümünde ise 
karasal iklim özellikleri etkilidir. Bu duruma bağlı ola-
rak Türkiye’de iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımın-
dan en zengin olan bölge; Marmara’dır. Buna göre, 
kendi içinde, daha çok sayıda iklim-bitki örtüsü böl-
gesine ayrılabilir.

  (Cevap A) 
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35. Türkiye’de aktif volkan yoktur. Bu yüzden İzlanda’da-
ki volkan püskürmesine benzer bir durum yaşanmaz. 
Ayrıca okyanus kıyısında ve sürekli rüzgârların etki 
sahasında bulunmadığından ABD’de görülen tropi-
kal kasırga ve hortumlara ve gel git olayı olmadığı 
için Endonezya’da yaşanan tsunamiye Türkiye’de 
rastlanması beklenemez.

  (Cevap E)

36. II. ve III. taralı alanda nüfusun az olmasında bitki ör-
tüsü ve sıcaklık ortalamalarının yüksek olması, V. 
alanda ise sıcaklık ortalamalarının düşük olması et-
kili olmuştur. IV. alanda çöller geniş yer kaplar. Bu 
duruma bağlı olarak bu alanda nüfus azdır.

(Cevap D)

38. Referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü ve temsil-
cilerin azli yarı doğrudan demokrasinin araçlarıdır. 
Eşitlik ise demokrasinin dayandığı ilkelerden biridir.

(Cevap A)

37. Atina şehrindeki yönetim sisteminin en önemli orga-
nı Ekklesia adı verilen ve halkın doğrudan katılabil-
dikleri halk meclisidir. Yılda 40’tan fazla kez toplanan 
en üstün iktidarı elinde tutan bu meclis toplantıları-
na 20 yaşın üzerindeki Atinalı erkek vatandaşlar ka-
tılıyordu. 

(Cevap E)

39. Katılımcı demokrasi, Ampirik-analitik temelden çok 
normatif toplum ve siyaset anlayışı temelinde geliş-
miştir. Yaşanan toplumsal ve siyasal pratiklerden de-
ğil olması gereken normatif düzenden ve ilişkilerden 
hareketle ideal bir demokrasi modeli sunmaya çalı-
şır. 

(Cevap D)

40. Sosyal politika Latince bir kelime olan “socius” “po-
litika” kavramlarından türemiştir. Politika, “belirli bir 
amaca yönelik önlemler bütününü”, socius ise “or-
tak dost arkadaş” anlamlarını taşımaktadır. Bu iki ke-
limenin bir araya gelmesiyle oluşan sosyal politika 
ise devletin belirlenen toplumsal amaç ve hedeflere 
ulaşmak için aldığı kararlar ve yürüttüğü uygulama-
lar bütünü anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede en ge-
nel anlamı ile bir sosyal politika tanımı yapmak ge-
rekirse; bir ülkede devletin ülke insanının mutluluğu 
ve refahı hedefine yönelik olarak ülke insanının sağ-
lığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, ba-
rınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı 
kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü sos-
yal politika olarak tanımlanabilir.

 (Cevap D)

34. Verilen şekle göre, kalıcı kar sınırı Ekvator’dan ku-
tuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşmak-
tadır. Buna göre, seçenekler arasında kutuplara en 
yakın olan (70° - 80° paralel dereceleri) doğru cevap 
olacaktır.

(Cevap E)

41. Bir siyasal ideoloji olan liberalizmin içerdiği başlıca 
değer ve ilkeler arasında bireycilik, özgürlük, hukuk 
devleti, çoğulculuk, eşitlik, özel mülkiyet, serbest pi-
yasa, hoşgörü ve akıl sayılabilir.

  (Cevap C) 

42. Davranışçı İstatistiksel Yaklaşım: Bu akımın öncüle-
ri Charles Merriam ve Harold D. Laswell’dir. Bu yak-
laşımın konusu, siyasetteki ölçülebilir olgulardır. İs-
tatistik bu yaklaşımın temel aracıdır ve bu da siyaset 
bilimini ölçülmesi mümkün olmayan konuları incele-
yemez hale getirdiğinden siyaset biliminin kapsamı-
nı daraltmaktadır.

 (Cevap C) 
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43. Paleolitik devir (MÖ 40.000 -10.000), insanın henüz 
üretime geçmediği ve doğada bulduklarıyla geçin-
diği dönemdir. Bu dönemin en önemli yerleşim yer-
leri Antalya çevresindeki Karain, Beldibi, Belbaşı, 
Alanya- Kadıini mağaraları ile Isparta – Kapalıin ve 
Hatay- Üçağızlı mağaralarıdır.

 Neolotik dönem (MÖ 9000 - 7000) ise, insanın belli 
bir bölgede uzun süreli yaşadığı, çevreye ve topra-
ğa bağlı olarak yerleşik yaşama geçtiği dönemdir. 
Anadolu’da bu dönemle ilgili bulgulara, Diyarbakır- 
Çayönü, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Kapadokya, Konya 
Ovası, Orta Anadolu’da Köşk Höyük,  Göller yöre-
sinde Hacılar ve Badem Ağacı, Marmara’da Fikirte-
pe ve Pendik, Elazığ, Malatya- Tepecik gibi yerleşim 
yerlerinde rastlamak mümkündür.

(Cevap D)

44. Bireyin kendisine yönelik algısı “benlik” kavramıyla 
ifade edilir.

 (Cevap C)

45. Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime doğru 
yönelişin Aristo (MÖ 384–322) ile başladığı söylenir. 
Aristo’dan yüzyıllar sonra, siyaset biliminin ikinci ön-
cüsü görünümüyle ortaya çıkan kişi, Tunuslu bir İs-
lâm düşünürü oldu. Bazı batılı kaynakların “sosyolo-
jinin kurucusu” saydıkları İbn-i Haldun (1332–1406), 
devlet ve iktidar kavramlarını bilimsel bir yaklaşımla 
incelemiştir.

(Cevap C)

46. Yenilenebilir enerji: Sürekli devam eden doğal sü-
reçlerdeki varolan enerjiden elde edilir. Bunlar; gü-
neş, rüzgar, su ve jeotermaldir.

(Cevap E)

47. Etkinlik ve verimlilik çok karıştırılan kavramlardır. Et-
kinlik, gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda amaç-
lara ulaşma derecesidir. Verimlilik ise, amaca daha 
az kaynak kullanarak ulaşmaktır. İletişimde uygun 
teknolojik araçlardan faydalanarak maliyetler düşü-
rülebilir, daha kısa sürede amaca ulaşılabilir. Bunlar 
daha çok verimlilikle ilgilidir. İletişim sürecinde kay-
nak belli bir amaçla alıcıya bir mesaj gönderir. Örne-
ğin bir öğretmen (kaynak) öğrencilerine (alıcı), on-
ların çalışkan insanlar olması amacıyla dersler (me-
saj) verir. Bu iletişim sürecinin amacına ulaşmasın-
da (etkinlik) kaynağın güvenilirliği, mesajın alıcıların 
beklentilerine uygunluğu ve kullanılan kodların alıcı-
ların kültürüne uygunluğu çok önemlidir. Bu mesaj-
ların iletilmesinde kanal olarak yüz yüze iletişim ye-
rine teknolojik bir kanalın (telefon, internet vb) kulla-
nılması etkinliği değil, verimliliği artırabilir. Teknolojik 
araçlar kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim 
uygulamaları daha verimli olabilir. Ama yüz yüze ile-
tişime dayanan örgün öğretim daha etkindir.

 (Cevap B)

48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), merkezi İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yer alan uluslar arası bir vakıftır. 
Her yıl İsviçre’nin Davos Kasabası’nda yapılan top-
lantılarıyla tanınır. 

  (Cevap B)

49. Epistemoloji, bilginin ne olduğu, kaynağı, doğru, 
yanlış, bilinmez, mutlak ya da göreceli oluşu ve tür-
lerinin neler olduğu konularını araştırır. Parçada bah-
si geçen konu epistemoloji, diğer adıyla bilgi felse-
fesidir.

  (Cevap E)

50. Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar ve 
koşullar yönetimde başarılı olmak için değişik kav-
ram, teknik ve davranışları gerektirir. Bu nedenle her 
yer ve koşullarda geçerli tek bir en iyi organizasyon 
yapısı yoktur.

 (Cevap B)

51. Yansıtma kuramının özü gerçekliği yansıtmasıdır. Ger-
çekçilik (realizm) akımının ardındaki sanat kuramı 
Yansıtmacı sanat kuramıdır.

  (Cevap A)
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52. Sosyal gelişme çizgisinde sanayi toplumundan son-
ra gelinen, ekonomideki ağırlığın hizmet sektörüne 
kaydığı, mesleki ve teknik araştırmacı sınıfın ön pla-
na geçtiği, entelektüel teknolojiye dayanan toplum 
modeline bilgi toplumu denilmektedir.

  (Cevap A)

53. Küreselleşme sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, 
politik açılardan bütünleşmenin, artması anlamına 
gelmektedir. Seçeneklerde verilen bilgilerin tamamı 
küreselleşmenin sonuçları arasındadır. Sermayenin 
hareketlilik kazanması ve daha güvenli ve getirili alan-
lara doğru sürekli bir hareket içine girmesi, kültürler 
arasında büyük bir akışkanlığın olması, bireylerin 
kimlik arayışının öne çıkması da küreselleşmenin di-
ğer sonuçları arasındadır.

 (Cevap E)

54. 1987’de Philips firması ilk kompakt diski (CD) tanıt-
tı. Aslında 1979 yılından beri var olan diskler, başlan-
gıçta yalnızca müzik ve diğer sesler için tasarlanmış-
tı. Günümüzdeyse CD’ler bilgisayar oyunları, filmler, 
müzik albümleri ya da bilgisayar programları gibi bir-
çok değişik amaç için kullanılmaktadır. 

(Cevap C)

55. Gizli işsizlik, çalışır görünen ancak işteki verimliliği 
çok düşük olanların toplamından oluşur. Bir ekono-
mide bulunan bazı kişiler işsiz sayılmaları gerekirken 
bir iş yerinde ya da tarımsal köylü işlerinde şu ya da 
bu biçimde bir iş yapar görünebilirler. Ancak bunlar 
toplam üretme bir katkıda bulunmazlar. Bunların üre-
time katkıları ya sıfırdır ya da sıfıra çok yakındır. Bu 
insanların üretimden çekilmeleriyle üretimde herhan-
gi bir azalma söz konusu değilse, o ekonomide giz-
li işsizlik vardır. Genellikle az gelişmiş ülkelerde gö-
rülen gizli işsizliği bir ekonomide marjinal verimi sı-
fır olan işçilerin bulunması olarak tanımlamak ola-
naklıdır. 

(Cevap E)

56. I. öncülde verilen “zaman, süreklilik ve değişim” ve 
II. öncülde verilen “güç, yönetim ve toplum” Sosyal 
Bilgiler Programının öğrenme alanlarındandır. III. ön-
cülde verilen “aile birliğine önem verme” ve IV. ön-
cülde verilen “misafirperverlik” ise Sosyal Bilgiler der-
sine özgü değerlerdir.

(Cevap A)

57. Deflasyon, enflasyonun tersi olan durumdur. Piyasa-
daki mal miktarına göre para miktarının iz olması ve 
paranın değerinin artmasıdır. Deflasyona genellikle 
enflasyonist eğilimlerin azaltılması için başvurulur. 
Bu amaçla toplam talep ve ithalat kısılır, para hacmi 
daraltılır, krediler azaltılır ya da dondurulur. Kamu ve 
özel kesim harcamaları kısıtlanır. Vergiler ve faiz oran-
ları arttırılır. Deflasyon olumsuz sonuçlara da yol açar: 
Ekonomide durgunluk, işsizlik ve bazı işletmelerin 
çökmesi gibi.

(Cevap B)

58. Sanat eserinin taklit olduğunu düşünen ilk filozof 
Aristoteles’tir. İnsanda bir taklit yeteneği ve hazzının 
bulunduğunu, sanatçının olayların ve varlıkların özün-
deki ideali, düşünceyi taklit ettiğini söyler. Sanatçılar 
ya ortalama insanı ya da ortalamadan daha iyi olan 
insanların hareketlerini taklit ederler. Eğer taklit edi-
len obje yani insan iyi bir insansa sonuçta ortaya çı-
kan sanatta iyi bir sanattır. Taklit edilen insan kötüy-
se meydana gelen taklit eseri de kötü olacaktır. 

(Cevap D)

59. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler kalabalığın et-
kilerini belirleyen faktörlerdir. D seçeneğinde verilen 
“Bireyin yardım edeceği konuda kendi becerilerine 
güven duygusu” ise başkalarına yardım davranışı 
sonucu ortaya çıkan faktörlerdendir. 

 Kalabalığın etkilerini belirleyen faktörler şunlardır;

 • Bireyin kişisel mekanın sık sık ihlal edilmesi

 • Bireyin içinde bulunduğu rahatsızlığı kabalığa 
yüklemesi

 • Kendi gereksinmelerini gidermek için gerekli dav-
ranışlar üzerinde denetiminin olması

 • Beraber bulunduğu kimselerin işbirliği yapma-
ması.

(Cevap D)
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60. Anadolu’daki ilk kazı 1871 yılında Troya’da Hemrich 
Schliemann tarafından gerçekleştirilmiştir. Anado-
lu’daki tarihsel kalıntılar daha 16. yüzyılda Avrupalı 
gezginlerin dikkatini çekmişti. Nitekim ilk kazılarda 
19. yüzyılda Avrupalı arkeologlarca yapıldı. Bunlar-
dan biri olan Alman Schliemann’ın eski Troya kenti-
nin yerini saptadı ve burada uzun yıllar kazı çalışma-
larını sürdürdü. 

(Cevap B)

61. Örnek olay yöntemi, belirli bir öğretim konusu ile il-
gili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf or-
tamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre ince-
lenerek çözümlenmesi yoluyla öğrencilerin o konu 
ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak 
ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çö-
züm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanı-
lır. Örnek olay yönteminde öğretmenin sorunu sını-
fa sunmasında farklı yollar vardır. Bu yollar sözel, ya-
zılı, görsel, video, drama vb. şekillerde olabilir.

 (Cevap B)

62. Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi’ne göre bir öğretime 
ne kadar çok duyu organı katılırsa öğretim o kadar 
bağımsız olacaktır. Seçenekler incelendiğinde en ba-
ğımsız yaşantının, en çok duyu organının dâhil edil-
diği yaşantının E seçeneği olduğu görülmektedir. 
“Nene Hatun” tiyatrosunda öğrencilerine bir canlan-
dırma yaptırırsa” bir canlandırma yapmış olacaktır.

 (Cevap E)

63. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yeterlikler öğret-
menin sahip olması gereken öğretmen mesleki ye-
terliklerindendir. Bu yeterlikler tüm öğretmenlerin sa-
hip olması gereken pedagojik yeterliklerdir. E seçe-
neğindeki yeterlik ise konu alanı yeterliklerindendir. 
Bu yeterlik sosyal bilgiler öğretimi kapsamında yer 
alır ve tarih alanına özgü sahip olunması gereken be-
cerilerdendir.

(Cevap E)

64. Etkili bir sosyal bilgiler öğretmeninin öğrenme-öğ-
retme sürecinde yapacaklarını planlaması öncelikli 
görevidir. 

(Cevap A)

65. Michaelis ve Garcia’ya göre üç temel genelleme ti-
pi vardır. Bunlar: (I) Betimsel genellemeler: Belli bir 
yer ve zamana özgü genellemelerdir. Örnek; “Nüfus 
artışı, endüstrileşme ve şehirleşme çevre sorunları-
na yol açmaktadır.” (II) Koşullu genellemeler: Bir ko-
şula bağlı genellemelerdir. Eğer ---- olursa ---- olur 
türünde ifade edilir. A, B, C ve D seçeneklerinde ve-
rilen genellemeler koşullu genellemelerdir. (III) De-
ğer temelli genellemeler: Bu tür genellemeler genel-
likle bir tercih, istek ya da değer ilkesi içerir. E seçe-
neğinde verilen “Çevre sorunları çözülecekse, nü-
fus, endüstrileşme ve şehirleşme kontrol altına alın-
malıdır.” Genellemesi bu tip bir genellemedir.

  (Cevap E)

67. Son yıllarda sosyal bilgiler programının hazırlanma-
sı ve geliştirilmesinde birtakım yeni yaklaşımlardan 
söz edilmektedir. Özellikle, birbirini tamamlayıcı ro-
lü bulunan “küresel eğitim” anlayışı ile “toplumsal 
hareketler” olgusu bu konuda dikkati çeken yakla-
şımları oluşturmaktadır. Küresel eğitim yaklaşımı ile-
tişim ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler doğ-
rultusunda dünyanın küçük bir köy durumuna geldi-
ği düşüncesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ülkeler ara-
sında sınırlar büyük ölçüde kalkmış, küreselleşme 
kavramı her gün biraz daha önem kazanmaya baş-
lamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde, özellikle ilköğ-
retim çağında insanlara en büyük katkı, sosyal bilgi-
ler eğitimiyle gerçekleşecektir. Eğitimin giderek ev-
rensel boyutlarda ele alınması ve dünya ülkelerinin 
bütünleşme çabaları küresel eğitiminde önemini ar-
tırmaktadır. İşte, küresel eğitimin gerçekleştirilmesin-
de de en uygun temel konu alanı sosyal bilgilerdir.

  (Cevap D)

66. Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 
yaklaşımına göre Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, 
öğrencilerin toplumsal ve bireysel problemler karşı-
sında, makul, mantıklı ve düşünülerek alınmış karar-
lara varmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımda öğren-
cilere problem çözme becerileri kazandırmak esas-
tır. I numaralı özellik vatandaşlık aktarımı olarak sos-
yal bilgiler, III numaralı özellik de sosyal bilim olarak 
sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımlarına uygundur.

(Cevap B)
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69. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen dü-
zenlediği içeriği sistemli bir biçimde genelden öze-
le doğru öğrencilere sunar. Konunun anlaşılması için 
öğretim sürecinde öğretmen bol bol örnek sunmalı 
ve öğrencilerle etkileşim halinde bulunmalıdır. Su-
nuş yoluyla öğretim stratejisi daha çok konuya iliş-
kin temel bilgileri verirken tercih edilmelidir. Bu stra-
teji üst düzey bilişsel becerilerin kazandırılması için 
etkili bir yol değildir. II ve III numaralı hedef ifadeleri 
üst düzey bilişsel becerileri içermektedir (analiz).

  (Cevap A)

68. “Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinlikleri-
nin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendi-
rir” kazanımı Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim ara di-
siplin kazanımları ile doğrudan ilişkilidir. Bu ara di-
siplin kapsamında şu kazanımlar gerçekleştirilmeye 
çalışılır:

 1. Spor etkinliklerinin kültür farkı gözetmeksizin ya-
pıldığını belirtir.

 2. Uluslar arası spor karşılaşmalarının ülkeleri bir-
birine yaklaştırmadaki katkısını nedenleriyle açık-
lar.

 3. Sporun ülkeler arası barış ve kaynaşmayı sağla-
madaki rolüne örnekler verir.

 4. Olimpiyat oyunlarının ülkelerin tanıtımındaki ye-
rini açıklar.

  (Cevap C)

70. Sosyal bilgiler öğretim programında öğrencilere ka-
zandırılması öngörülen değerler 4. sınıftan 7. sınıfa 
kadar her bir öğrenme alanı dâhilinde belirli ünite ve 
konular içinde öğrenilmesi öngörülmektedir. Örne-
ğin vatanseverlik değeri 4. Sınıf sosyal bilgiler prog-
ramı “Kültür ve Miras” öğrenme alanı kapsamında 
öğretilmesi planlanmıştır. “Bilim, teknoloji ve toplum” 
öğrenme alanı içinde de bilimsellik değerinin kazan-
dırılması öngörülmüştür.

  (Cevap E)

71. Öğretimde, öğretmen uygun yöntemlerle uygun içe-
riği kullanarak öğrenciyi belirlenen hedefe ulaştırma 
asıl amaçtır. Eğer öğretimde başarısız olunursa ilk 
olarak yöntem/teknik değiştirilmelidir. 

  (Cevap B)

72. 5E modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceri-
leri aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan, öğrenci-
nin araştırma merakını arttıran ve öğrencinin beklen-
ti, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren bir öğretim mode-
lidir. 5E modeli beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşa-
malar;

 I. Giriş

 II. Keşfetme

 III. Açıklama

 IV. Derinleştirme

 V. Değerlendirme

 Dersin giriş bölümünde yapılacak etkinlikler giriş ve 
keşfetmeye yöneliktir. Giriş aşamasında öğrencile-
rin ön koşul öğrenmeleri harekete geçirilir. Bu aşa-
mada ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, 
öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler 
motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir. Bu açıdan 
A seçeneğinde verilen etkinlik giriş bölümü için uy-
gundur, merak uyandırmaya yöneliktir.

  (Cevap A)
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73. Sadece tek bir teknik veya strateji tarihî empatinin 
öğretimi için yeterli olmayacaktır. Tarihin yeniden can-
landırılması, olay ya da karakterle ilgili temel bilgile-
rin incelenmesi ve değerlendirilmesi, özgün tarihî 
çerçevede olayın ya da karakterin içyüzünün anla-
şılması gibi farklı aşamalar için farklı uygulamalar 
yaptırmak gerekebilecektir. Bir konu tarihî empati yo-
luyla detaylarıyla incelenebileceği gibi, konuları ta-
rihî empati de dâhil olmak üzere çeşitli bilişsel bece-
rilerle birlikte işlemek de mümkündür. Tarihi empati 
eğitimi için yaratıcı yazma, tarihî mekân gezileri, ya-
ratıcı drama, resim çalışmaları, proje çalışmaları gi-
bi etkinlikler yapılabilir. 

 Bunların yanı sıra 

 • Biyografiler ve tarihî romanlar

 • Drama ve rol oynama

 • Hayal kurdurma alıştırmaları

 • Tarihî mekânlarda canlandırma

 • İmgeleyerek yeniden oluşturma

 • Oyun ve benzetişim

 • Karar verme alıştırmaları

 • Kültür ve ekonomi ile bağlantı kurma alıştırmala-
rı

 • Deneysel yeniden yaşama

 • Onaylamama alıştırmaları

 • Empati ikilemi/çelişkisi

 • Geçmişle bugün arasında yapılandırılmış farklar 
alıştırmaları kullanılabilir.

(Cevap C)

74. Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne/tasa-
rıya ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar ha-
linde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. 
Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. Bu yön-
temde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak 
gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonunda bir 
ürün ya da performans ortaya koyması söz konusu-
dur. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yak-
laşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst dü-
zey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi ye-
niden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışma-
lar yaparak etkin öğrenmeye çalışır. Soruda verilen 
örnek durumda öğretmen öğrencilerinden ele alınan 
problem durumuna yönelik (kitle iletişim araçlarında 
çocuklara yönelik programların, haberlerin, nitelikle-
rinin ve sayılarının artırılması) bir çalışma yapmaları-
nı istemektedir. 

(Cevap D)

75. Özgün fikir üretmede en önemli tekniklerden biri de 
beyin fırtınasıdır. Bu teknik Osborn tarafından her tür 
eleştirel değerlendirmenin, kişilerin yaratıcılık ve ima-
jinasyonunu engellediği gerekçesiyle uygulamaya 
konmuş (Özden, Y., 1997) “Beyin Fırtınası” etkinliği, 
tartışma becerilerinin ön plana çıkarılarak sorun çöz-
me becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygula-
nan bir tekniktir. Osborn (1963), uyguladığı beyin fır-
tınası seanslarında her tür eleştiri ve değerlendirme-
nin kişilerin hayal gücünü engellediğini gözlemle-
miştir; çünkü fikir üretme ve eleştiri aynı anda ger-
çekleşmez (Özden, Y.,1997). 

 Bir başka deyişle, beyin fırtınası; hayal yoluyla fikir 
elde etmede kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Beyin fır-
tınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve 
hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanı-
lan yaratıcı bir tekniktir. Buna, “buluş fırtınası” da de-
nilmektedir (Demirel, Ö, 1999). Bu yöntemde çok sa-
yıda fikir, bir grup insandan kısa bir zaman süreci 
içinde elde edilir. (Gürkan ve Gözütok, 1998:31)’a 
göre, “öğrenenlerin bir problemle ilgili yaratıcı fikir-
lerini eleştiri olmadan açıkladıkları” bir uygulamadır. 
(Orlich ve Arkadaşları, 1990, 244-245), tarafından ya-
ratıcılığı geliştirme, uyarılma ve teşvik edilme, fikir-gö-
rüş kazandırma, öğretimsel amaçlarıyla, tartışma be-
cerilerinin öğrenildiği bir etkinlik olarak tanımlanmak-
tadır. 

 (Cevap D)


