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I. Deyimler

 ● İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu 
çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. 

  Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun.

cümlesinde “oyun oynamak” sözü, “kandırmak” anlamına gelen 
bir deyimdir.

  İşte, onu karşımda görünce yine nutkum tutuldu.

cümlesinde “nutku tutulmak” sözü, “konuşamamak” anlamına ge-
len bir deyimdir.

SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM

Deyimlerle atasözleri genelde karıştırılır. 

Bunları karıştırmamak için iki özelliğe dik-
kat etmek gerekir.

 ● Atasözleri genelde cümle biçimindedir, 
deyimler ise sözcük öbeğidir. 

 ● Atasözleri ya bir kural belirtir ya da öğüt 
verir, deyimler ise bir durumu karşılar.

II. Kalıplaşmamış Sözler

Bir paragraf veya uzunca bir cümle verilir ve bizden, buradaki altı çizili bölümün anlamını seçeneklerde bulmamız istenir. Bu tip 
sorularda altı çizili bölüm büyük olasılıkla mecazlı bir söz olacaktır. Bu durumda, altı çizili sözün ne anlama geldiği ve bunun yerine 
ne getirilebileceği düşünülür. Bulunan bölüm, seçeneklerde aranır.

  Hataların ve sorumsuzlukların sırtı-
mızda yarattığı ağır yük her geçen 
gün bizi biraz daha eskitiyor.

Bu cümledeki altı çizili söz, “geçmişin ki-
şide oluşturduğu olumsuz duygular” anla-
mında kullanılmıştır.

  Sinemayı hayatının tam ortasına 
oturtan kişi gerçekle kurmaca dünya 
arasında gidip gelmeye başlar.

Bu cümledeki altı çizili söz ise “sinemayı 
hayatının en önemli yerinde tutan kişi” 
anlamındadır.

  Her insan ayrı bir ağıt yakar hayata, 
benim ağıdım sessizliktir.

Bu cümledeki altı çizili söz, “tepkilerini 
susarak gösterme” anlamındadır.

CÜMLEDE ANLAM

I. Cümlede Söz Konusu Olanlar

1. Nesnel Yargı
 ● Kişiden kişiye değişmeyen, tartışılma-
yan, kanıtlanabilir, objektif yargılardır. 
Kişinin duygu ve düşüncelerine yer ve-
rilmez. Düşsel ögeler ve yorum yoktur. 
  İstanbul’un nüfusu geçen sayımda on 
milyonu geçmiştir.  

  Mavi gömlekli, çizgili ceketli birisi içeri 
girdi.

2. Öznel Yargı
 ● Kişiden kişiye değişen, tartışılabilen, 
kanıtlanamayan, subjektif, tarafl ı yar-
gılardır. Öznel yargılar göreceli yargı-
lardır. Kişinin duygu, düşünce ve yoru-
mu söz konusudur. 
  Resim, tiyatrodan daha önemli bir 
sanat dalıdır. 

  Ülkemizin en güzel kenti İstanbul’dur.

3. İçerik (Konu)
 ● Bir eserde ya da parçada, ele alınan un-
sura içerik (konu) denir. “Yazar ne / neyi 
anlatıyor?” sorusu konuyu buldurur. Bir 
düşünce, kavram, duygu, varlık ya da olay, 
eserin konusu olabilir. 
  Peyami Safa eserlerinde insanın psikolo-
jik sorunlarını anlatmıştır. 

  Tarık Buğra, “Küçük Ağa” romanında 
Millî Mücadele Dönemi’ni ele almıştır.

BU BİLGİLER ÇOK ÖNEMLİDİR!

II. Cümlede Anlam İlişkileri

Neden - Sonuç İlişkisi (-dığı için)

  Bu tür cümlelerde eylemin yapılmasının 
bir nedene bağlı olduğu anlamı vardır. 
Yüklem durumundaki sözcüğe “Niçin?” 
diye sorulduğunda “-dığı için” cevabı 
alınıyorsa cümlede neden-sonuç ilişkisi 
vardır. Böyle cümlelerde genellikle neden 
önce, sonuç sonradır. 

  “Yol kapalı olduğu için geciktim.”
(Neden) (Sonuç)

(Niçin?)

cümlesinin yüklemine “Niçin?” diye sorul-
duğunda “yol kapalı olduğu için” şeklinde 
cevap verilir. O hâlde cümlede neden-so-
nuç ilişkisi vardır.

Neden anlamını “-dığı için, 
-dığından, diye, ki…” gibi ek 
ve sözcükler sağlayabilir.

Amaç-Sonuç İlişkisi (-mek için)

  Amaç anlamı taşıyan cümlelerde, eyle-
min hangi amaca bağlı kalarak gerçekleş-
tiği vurgulanır. Bu tip cümlelerde “Hangi 
amaçla, amacın ne?” sorusunun cevabı 
vardır ve “-mek için” anlamı amaç cüm-
lelerinde her zaman görülür. 

  Güzel bir gün geçirmek için Karagöl’e gittik.
(Amaç) (Sonuç)

(Hangi amaçla?)

Neden–sonuç ilişkisi ile amaç–
sonuç ilişkisi birbirine karıştı-
rılmamalıdır. 

Cümledeki “için” sözcüğü yerine “ama-
cıyla” sözcüğü kullanılabiliyorsa o cümle, 
amaç-sonuç; kullanılamıyorsa neden-so-
nuç cümlesidir.

Koşula Bağlılık İlişkisi (–sa, –se)

Eylemin gerçekleşmesini bir koşula bağlayan 
cümlelere denir. Yükleme sorulan “Hangi 
şartla, hangi takdirde?” gibi sorularla koşu-
la bağlılığın olup olmadığı bulunabilir.

  Planlı, etkili ve sürekli çalışırsa bu yıl 
kazanır. 

cümlesinde “kazanır” yargısının gerçekleş-
mesi için “çalışırsa” koşulunun gerçekleşmesi 
gerekir.

“-sa, -se, -dıkça, - dik-
çe, -madan, -meden, -ınca, 
-ince; mı, mi, üzere, ama, 
fakat, şayet...”  gibi ek ve söz-
cükler cümleye koşul anlamı 
katarlar.

BU BİLGİLER ÇOK ÖNEMLİDİR!
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III. Cümle Tamamlama

IV. Cümle Oluşturma

Gerekçeli Yargılar
Yargının açıklamasıyla birlikte verildiği 
cümlelerdir. Bu tür cümlelerde önce sonuç, 
sonra neden verilir. Neden - sonuç cüm-
lelerinin tersidir. Gerekçeli yargılar, her 
zaman “çünkü” açıklama bağlacını kulla-
nılmaya uygundur. 

  Sakın o kapıyı açmadan bırakmayın anahtarı çünkü
                Sonuç                Neden bağlacı

    onu zamanında kullanmazsanız bir daha içeri giremeyebilirsiniz.
     Gerekçe

cümlesinde sonuç cümlesi “neden”den yani “gerekçe”den önce 
söylenerek gerekçeli yargı oluşturulmuştur.

Her cümle kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahiptir. Cümle 
tamamlanırken cümlenin bu özelliğine dikkat edilir. Cümlede 
boş bırakılan yer ya da yerlerin önünde ve sonundaki sözcük-
lere, sözlere; seçeneklerden anlamca uyum sağlayacak olanlar 
bulunur. 

Cümle tamamlama sorularında önce boşlukları 
olan cümleyi dikkatlice okuyalım. Onun anlamını 
sezmeye çalışalım. Sonra anlamın yüklü oldu-
ğu sözcük, söz ya da kavramların altını çizelim. 

Bunlar, boşlukların önünde ya da sonunda yer almış 
olabilir. Çıkardığımız anlamı, bulduğumuz anahtar söz-
cükleri seçeneklerde verilenlerle anlamca uygun biçim-
de ilişkilendirerek en uygun olanı bulduğumuzda doğru 
cevabı işaretleyelim. Böyle soruları çözerken boşlukların 
önünde ya da sonundaki sözcük, söz ya da kavramlar 
arasında anlamca ilişki kurma taktik ve yöntemini uy-
gulayalım.

Çocuk ve onun edebiyatı konusunda ----, bu edebiyatın kökleri-
ni ---- ulaştığı verilere göre konuyu kitaplarında ---- Mustafa 
Ruhi Şirin’in “Çocuk, Bitki, Hayvan” üçlemesi yayımlandı. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sıra-
sıyla getirilmelidir?

A) görüş bildiren – bulup – gösteren

B) emek harcayan – düzenleyip – anlatan

C) makale yazan – toplayıp – bildiren

D) yeniden dönen – kazıyıp – söyleyen

E) uzman olan – araştırıp – işleyen 

Çözüm:  Öncülde ne anlatıldığını anlamak için boşluklara da dik-
kat ederek cümleyi okuduğumuzda çocuk ve onun edebiyatı üze-
rine usta bir isimden söz edildiğini görürüz. Ayrıca ilk boşluğun 
önündeki “konusunda”, ikinci boşluğun önündeki “köklerini” ve 
üçüncü boşluğun önündeki “kitaplarında” sözcükleri bizim için 
ipucu niteliğindedir. Buna göre “konusunda” ile E seçeneğindeki 
“uzman olan”, “köklerini” ile “araştırıp” ve “kitaplarında” ile 
“işleyen” sözcükleri anlamca birbirleriyle uyum sağlamaktadır. 
Onun için cümleyi A, B, C ve D seçeneklerindekilerden herhangi 
biri değil, E seçeneğindeki sözler en uygun biçimde tamamlar.

Karışık olarak verilen sözlerin anlamlı bir bütün hâline getirilme-
sidir. Verilen sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak 
için cümlenin ögeleriyle ilgili özellikleri, sözlerin birbiriyle anlam-
ca ilişkilerini çok iyi bilmek gerekir.

Bu sorularda cümleyi doğru oluşturabilmek için; 

önce yüklem, sonra diğer ögeler bulunmalıdır.

Bağlaçlara ve edatlara dikkat edilmeli, tamlama-
ları oluşturan sözcükler gözden kaçırılmamalıdır.

Anlamlı ve kurallı bir cümlede yüklem sonda bulunur. Buna göre 
numaralanmış sözlerin anlamca birbirleriyle, görevce yüklemle 
ilişkilerini gözeterek anlamlı ve kurallı cümleyi oluşturabilir ve 
hangi sözün kaçıncı olduğunu görüp doğru seçeneği bulabiliriz.

I. alması, daha çok “cariye” kavramı etrafında

II. bir furya yaratmış olsa da tartışma

III. dizilerin, konularını Osmanlı tarihinden

IV. olmasa da nitelikli yayınların da

V. konuları dönemi ve bugünü aydınlatmaya yönelik

VI. birbiri ardına yayımlanmasını sağladı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçim-
de sıralandığında hangisi, baştan dördüncü olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm: Verilen sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak 
için önce yüklemi içinde bulunduran söz, sonra da diğer sözle-
rin birbiriyle ve yüklemle anlam ilişkisi saptanmalı. Buna göre 
numaralanmış sözlere bakıldığında VI numaralı sözün yüklemi 
bünyesinde bulundurduğu görülür. Bu açıklama doğrultusunda 
numaralanmış sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
sıralaması şöyle olur: III – I – II – V – IV – VI. Öyleyse baştan 
dördüncü, V numaralı söz olur.
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V. Kesin Yargı

PARAGRAF

Böyle sorularda cümleden kesin olarak çıkarılabile-

cek yargıların bulunması istenir. Bu yüzden cümlenin 

dikkatlice okunması ve ipuçlarının bulunması gerekir. 

Özellikle başta verilen cümle ile seçenekteki yargıların 

birbirleriyle anlamca örtüşen sözcük ya da sözlerini 

bulmak, bizi doğru cevaba götürür.

Kesin yargı sorularında önce öncülde-

ki cümleyi dikkatlice okuyalım. Okurken 

de cümleden bizi kesin yargıya ulaştıra-

cak verileri taşıyan sözcük, söz ya da kavramla-

rın altlarını çizelim. Sonra seçeneklerde altlarını 

çizdiklerimizle anlamca örtüşecek sözcük, söz ya 

da kavramları bulup doğru cevabı işaretleyelim. 

Böyle soruları çözerken öncülde altını çizdiği-

miz ve cümleden bizi kesin yargıya götürecek 

sözcük, söz ve kavramları anlamca birbirleriyle 

örtüştürme yöntemini uygulayalım.

Dünyada ilk posta pulu; Birleşik Krallık’ta 6 Mayıs 1840’tan, Türkiye’de 
ise Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde 1 Ocak 1863’ten itibaren kul-
lanılmıştır.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı, aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Posta pulu, 6 Mayıs 1840’tan sonra kullanılmaya başlanmıştır.

B) Posta pulu, haberleşmeye uluslararası bir boyut kazandırmıştır.

C) Posta pulu, Osmanlı İmparatorluğu’na diğer bütün ülkelerden daha 
geç gelmiştir.

D) Türkiye, posta pulundan bugün de yaygın biçimde yararlanmaktadır.

E) Posta pulları, koleksiyoncuların ve meraklıların ilgisini çekmektedir.

Çözüm: Öncüldeki cümlede, dünyada ilk posta pulunun ne zaman ve 
nerede kullanılmaya başlandığından söz edilmektedir. Buna göre B, 
C, D ve E seçeneklerinde öncüldeki yargıyı kesinleştirecek veriler yok-
tur. Verilen cümledeki “Birleşik Krallık’ta 6 Mayıs 1840’tan” sözü, 
A seçeneğindeki “6 Mayıs 1840’tan sonra kullanılmaya başlanmıştır” 
ifadesiyle anlamca örtüşmektedir. Onun için öncüldeki cümleden çı-
karılabilecek kesin yargı B, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi 
birinde değil, A seçeneğinde verilmiştir.

 ● Her türden düşünce, duygu, bilgi ve öneriyi belli bir bü-
tünlük içinde anlatan, açıklayan düşünce birimine pa-
ragraf denir. 

 ● Sözcük, bir anlam; cümle, bir yargı; paragraf ise bir dü-
şünce birimidir. 

 ● Her paragraf, ana konuya bağlı olarak yazının bir yönü-
nü ele alır, işler ya da aydınlatır. 

 ● Büyük yazının bir bölümü olan bir paragrafta ana konu-
nun dışına çıkılmaz. 

 ● Paragraf, bir düşünce birimi olduğundan onun anlatım 
akışını, konu bütünlüğünü bozacak cümle ya da cümleler 
onda yer alamaz. 

1.  Ana Düşünce

 ● Yazarın okuyucuya iletmek istediği mesaja ana düşünce 
denir.

 ● Kimi yazarlar ana düşünceyi şöyle açıklamıştır: Ana 
düşünce, açık denizde yol alan bir geminin yön belir-
leyen dümenidir. 

 ● Bir yazıda birçok düşünce yer alır. Bunların hepsi ana 
düşünceye bağlıdır. 

 ● Ana düşünce; öne sürülen, savunulan, açıklanan, kanıt-
lanmaya çalışılan temel düşüncedir. 

 ● Ana düşünce, parçanın bir cümlelik özeti durumunda-
dır. Geliştirilmeye, açıklanmaya uygunlukta ve yardım-
cı düşünceleri anlam kapsamına alabilecek niteliktedir. 

2.  Paragrafta Konu

 ● Paragrafta ele alınan düşünce, olay ya da duruma 
konu denir.

3.  Yardımcı Düşünceler

 ● Ana düşünceyi açan, destek-
leyen, geliştiren düşüncelere 
yardımcı düşünceler denir.

 ● Yardımcı düşünceler, ana dü-
şünceye ters düşemez, onun 
anlam bütünlüğünü bozamaz.

BU KONUDAN 
YAKLAŞIK 5 
SORU GELİR.

P
aragraf sorularının yarısı 
bu konudan gelm

ektedir. 
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4.  Paragrafta Yer Değiştirme

5.  Paragraf Oluşturma

Verilen cümleler anlamca sıralandığında mantıksal bir bütünlük 

oluşturmalıdır. Çünkü bir parçadaki cümlelerin yanlış yerde bu-

lunması, parçanın anlam bütünlüğünü bozar. 

Verilen cümlelerin -ilk önce- hangisinin giriş 

cümlesi hangisinin sonuç cümlesi olduğuna dikkat 

edilmelidir. Anlam akışını bozan cümle bulunursa 

bu tip sorularda seçeneklere bakarak daha hızlı bir şekil-

de soruyu cevaplandırırız.

Her paragraf belli bir akış sistemi içinde oluşturulur. Bu; giriş, 
gelişme ve sonuç sıralamasına göre gerçekleşir. Giriş, gelişme ve 
sonuç bölümlerine ait kurallar, bu soru tipinin temelini oluşturur. 

Öncelikle giriş bölümünün, kendinden önce anlatılanları hatır-
latmayan tarzda ve tanıtıcı, kısa ifadelerle oluşması gerekir.

Gelişme bölümünün, parçanın en geniş bölümü olduğu ve genel-
likle yardımcı düşüncelerin burada bulunduğu unutulmamalıdır.

Sonuç bölümünün ise etkili, parçayı bir sona bağlayıcı olması 
gerekir.

Bu kurallar çerçevesinde incelenen bir sıralama sorusu rahatlıkla 
çözülür.

I. O aynı zamanda bir sanatseverdi, dönemin usta ressamların-
dan birine modellik yapmıştı.

II. İmparatorlar imparatorunun aklımızda ve gönlümüzde bir 
sureti vardır.

III. Onun için böyle bir devlet adamının heykeli yapılırken onun 
bu kişilik özelliklerine dikkat edilmelidir.

IV. Hâlbuki şu ünlü meydana yapılan heykel onun yüzünü anım-
satan ifadelerden yoksundur.

V. Altındaki at, sanki lunaparktaki bir dönme dolaptan ödünç 
alınmış, fi gürle at arasında orantı yoktur; fi gür, âdeta bir mi-
dilliye oturtulmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluştura-
bilmesi için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) I. ile II. B) I. ile III. C) II. ile V.

D) III. ile V. E) IV. ile V.

Çözüm: Numaralanmış cümlelerde “imparatorlar imparatoru” 
olarak nitelendirilen birinin, aklımızda ve gönlümüzde bir su-
reti olduğundan; o kişinin, bir sanatsever olduğundan, böyle bir 
kişinin heykeli yapılırken kişilik özelliklerine de dikkat edilmesi 
gerektiğinden söz edilmektedir. Böyle bir konunun giriş cümlesi 
olmaya I numaralı değil, II numaralı cümle uygundur. Buna göre 
I ve II numaralı cümleler yer değiştirdiğinde verilen cümleler, 
anlamlı bir bütün oluşturur.

Bu soru tipinde önce “sonuç” bölümünü bulmak, 
birçok sorunun çözümünde fayda sağlayacaktır.

Cümleler arasında anlam bağı bulunduğu gibi söz-
cük ortaklığı da bulunur. Bu yüzden cümlenin öncesinde 
ve sonrasında geçen sözcüklere de dikkat etmek gerekir.

I. Sonra bir bakarsınız, onca yenilikten dişe dokunur hiçbir şey 
kalmamış.

II. Çağımızın koşulları öyle ki bu duruma düşmekten pek az genç 
kendini kurtarabiliyor.

III. Durmadan değişmekten, yenileşmekten başka bir şey düşün-
meyen, gece gündüz bu iş üzerinde kafa yoran sanatçılar vardır.

IV. Dolaştıkça da birbiri ardına, sayısız yenilik sürerler sanat 
alanına, gürültüler koparırlar.

V. Yenilik de yenilik diye olmayacak işlere girişir, düz yollardan 
çok, çıkmaz sokaklarda dolaşırlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi, ilk sırada yer alır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm: Numaralanmış cümlelerde durmadan değişmekten, ken-
dini yenilemekten yorulmayan, gece gündüz iş üzerinde kafa yo-
ran sanatçılar olduğundan söz edilmektedir. Böyle bir konunun 
giriş cümlesi olmaya III numaralı cümle, sonuç cümlesi olma-
ya ise II numaralı cümle uygundur. Buna göre numaralanmış 
cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak sıralaması şöyle olur:            
III – V – IV – I – II. Öyleyse ilk sırada, III numaralı söz yer alır. 

____________________________________________________________________________

I. Bunların hepsi de kurumsal başarıda önemli bir rol oynuyor.

II. Yüksek ücret veya sosyal haklar, çalışanların beklentilerini 
karşılamada ve kuruma bağlılığını artırmada tek çözüm olmak-
tan çıktı.

III. Takdir, tanıma ve ödül programları, işte bu çalışanlar için 
şirketlerin değerini artırarak fark yaratan başarılı çalışanların 
kazanılmasını sağlıyor.

IV. Çünkü çalışanlar artık, birey olarak kabul görmek, kendilerini 
ifade etme şansına sahip olmak istiyorlar.

V. İş yerlerinin, onlardaki potansiyeli geliştirmeye yardımcı ol-
masını, yaptıkları çalışmalardan dolayı değer görmeyi ve takdir 
edilmeyi, kendilerine yeni fırsatlar verilmesini istiyorlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluştura-
cak sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) II - IV - V - III - I B) III - IV - I - II - V

C) IV - III - II - V - I D) I - III - V - IV - II

      E) II - IV - III - V - I

Çözüm: Numaralanmış cümlelerde, yüksek ücret veya sosyal 
hakların, çalışanların beklentilerini karşılamada ve kuruma bağ-
lılığını artırmada tek çözüm yolu olmaktan çıktığından söz edil-
mektedir. Böyle bir konunun giriş cümlesi olmaya II numaralı 
cümle, sonuç cümlesi olmaya ise I numaralı cümle uygundur. 
Buna göre numaralanmış cümlelerin anlamlı ve kurallı bir pa-
ragraf oluşturacak sıralaması şöyle olmalıdır: II – IV – V – III – I.

2013 DEĞİŞEN KPSS KONULARI!DİKKAT DİKKAT
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YAZIM KURALLARI

I. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI 
YERLER

 ● Özel adlardan önce ya da sonra gelen 
unvan, lakap ve sıfatlar büyük harfl e 
başlar.

  Av. Ali Baş, Ayşe Hanım, Onbaşı Ha-
san Bey toplantı odasında bekliyorlar.

 ● Dağ, ova, deniz, akarsu, göl vb. yer ad-
ları özel adla kullanıldıkları zaman bü-
yük harfl e başlar. 

  Ilgaz Dağı, Aras Nehri, Bafra Ovası, 
Marmara Denizi…

 ● Ülke, şehir, ilçe, köy, sokak, mahalle, 
cadde adları büyük harfl e başlar.

  Türkiye, Çanakkale, Çankaya, Necati-
bey Caddesi, Karanfi l Sokak...

İl, ilçe, bucak, köy, kasaba 
sözcükleri özel adla kullanıl-
sa bile küçük harfl e yazılır. 

  Malatya ili, Kazan ilçesi, Çiçekli 
köyü...

 ● Özel adlara getirilen yer - yön adları, 
bildirdiği addan önce gelirse (yani sıfat 
olursa) büyük harfl e; sonra gelirse küçük 
harfl e başlar.

  Batı Asya &  Asya’nın batısı

  Güney Kore &  Kore’nin güneyi

  Kuzey Amerika &  Amerika’nın kuze-
yi

 ● Tarihi belli gün ve ay adları büyük harfl e 
başlar.

  Toplantı 20 Temmuz 2012 Salı günü 
düzenlendi.

Cümledeki gün ve ay adla-
rının büyük harfl e başlama-
sı, bir sayı ile kullanılmala-

rına bağlıdır. Yani gün ve aylar bir 
sayı ile kullanılıyorsa büyük, kulla-
nılmıyorsa küçük harfl e başlatıla-
rak yazılır.

  Her salı teyzemlere gidiyorum.

 ● Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. 
yapı adlarının bütün sözcükleri büyük 
harfl e başlar. 

  Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, An-
kara Kalesi, Bilge Kağan Anıtı...

II. “DE”NİN YAZILIŞI

 ● Türkçede iki farklı görevde “de” vardır:

  Bağlaç olan “de”

  Hâl eki olan “-de”

A. BAĞLAÇ OLAN “DE”

 ● Cümlede başka şeylerin de olduğu an-
lamını verir.

 ● Cümleden çıkarıldığında cümlenin anla-
mı daralır  ama bozulmaz. Bağlaç olan 
“de” daima ayrı yazılır. (Dahi, ek olarak, 
herkes gibi, bile anlamı da verir.)

  O da bizimle yemeğe gelebilir.

  Sen de bekleme artık, gidebilirsin.

cümlelerinde “de”leri çıkarırsak anlam 
bozulmaz fakat anlamda daralma olur.

 ● Bağlaç olan “de” ünsüz sertleşmesine 
uğramaz. 

  Suat da Ankara’ya gidecekmiş.

  Saat de takmalısın ki aksesuarların 
tam olsun.

B. HÂL EKİ OLAN “-DE”

Sözcüğe; bulunma, kalma anlamı katar. 
Cümlede yer, zaman bildirecek şekilde de 
kullanılır. Cümleden çıkarıldığında cümle-
nin anlamı bozulur. Büyük ünlü uyumuna 
ve sert sessizlerin benzeşmesi kuralına göre 
“-de, -da, -te, -ta” olur.

Hâl eki olan “-de” bitişik 
yazılır.

Örnek:

  Kitapta resim yok.

  Bence sende para çoktur.

  Her yerde bana seni soruyorlar.

cümlelerindeki “-de”leri çıkarırsak 
cümlelerin anlamsız hâle geldiği 
görülür.

Cümledeki “de”yi çıkardı-
ğımızda anlam bozuluyorsa 
“-de” hâl ekidir ve sözcük-

le bitişik yazılır. Ama anlam bo-
zulmuyor sadece daralıyorsa “de” 
bağlaçtır ve sözcükten ayrı yazılır.

III. “Kİ”NİN YAZILIŞI

Türkçede üç tür “ki” vardır:

A. SIFAT YAPAN “-Kİ”

 ● Sıfat yapan “-ki” bitişik yazılır. Eklen-
diği sözcüğe “ait olan” anlamı katarak 
sözcüğün sıfat olmasını sağlar. Cümle-
den çıkarılamaz, çıkarılırsa anlam bo-
zulur. Genellikle “-de” ekiyle kullanılır. 
“-deki” biçiminde kalıplaşmıştır.

  Masadaki kitaplar kimin acaba?

  Kapanın önündeki arabayı çalmışlar.

  Sabahki kazada ölen ya da yaralanan 
yok.

cümlelerinde “-ki” eki eklendiği sözcüğü 
sıfatlaştırmıştır.

B. İLGİ ZAMİRİ OLAN “-Kİ”

 ● İlgi zamiri olan “-ki” bitişik yazılır. Da-
ima bir adın yerine geçer ve cümleden 
çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur. Her 
zaman tamlayan ekiyle kullanılır. “-in, 
-im” eklerinden sonra gelir. 

  Benim defterim güzel ama seninki 
daha güzel. (senin defterin)

  O ağacın erikleri ekşi, bununkilerse 
çok tatlı. (bunun erikleri)

cümlelerinde “-ki” adın yerine geçmiştir.

C. BAĞLAÇ OLAN “Kİ”

 ● Birbiriyle ilgili cümleleri ve cümle değe-
rindeki sözleri bağlayan “ki” ayrı yazılır. 
Cümlede açıklama anlamı verir. Cüm-
leden çıkarıldığında cümlenin anlamı 
çoğunlukla bozulmaz. Çekimli fi illerden, 
yüklemlerden sonra gelen “ki”ler daima 
bağlaçtır.

  Anlıyorum ki artık yoruldun.

  Sen ki onu bu kadar iyi tanıyorsun.

Cümlede, “ki”den sonra 
sözcüğe “-ler” çoğul ekini 
eklediğimizde sözcük an-

lamsızlaşıyorsa “ki” bağlaçtır ve 
sözcükten ayrı yazılır. Eğer anlam-
sızlaşmıyorsa ektir ve sözcüğe biti-
şik yazılır.

“ki” bağlacı “oysaki, 
hâlbuki, belki, mademki, 
sanki, meğerki, çünkü, illa-

ki” sözcüklerinde kalıplaşmış olarak 
bitişik yazılır.
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

IV.  BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK 
SÖZCÜKLER

 ● Tür, anlam ve şekil değişikliğine 
uğrayan birleşik sözcükler bitişik 
yazılır.

  Biçerdöver, buzdolabı, kadınbudu…

 ● Yer adları bitişik yazılır.

  Gaziantep’ten çıktık. İlk önce 
Eskişehir’e oradan da Çanakkale’ye 
geçeceğiz.

 ● Belirsizlik anlamı taşıyan birleşik söz-
cükler bitişik yazılır.

  Hiçbir iş zor değildir.

  Birkaç kişinin sözü birçoğunu üzdü.

  Birdenbire ortaya çıkıverdi.

  Birtakım insanlar bu olaylardan et-
kilenmedi.

Türkçedeki bütün “şey”ler 
ayrı yazılır.

Her şey istediğimiz gibi.

Sana önemli bir şey söyleyecekmiş.

 ● Yardımcı fi ille kurulan birleşik fi illerde 
ses düşmesi ya da türemesi oluyorsa 
sözcükler bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır.

  yardım etti, nazar etti, yolcu etti, sağ 
ol, arz ederim, affetti, hissetti, zan-
netti, sabretti, kayboldu...

 ● Kurallı birleşik fi iller (yeterlik, sürerlik, 
tezlik, yaklaşma fi illeri) daima bitişik 
yazılır.

  yapabilir, bakıverdi, bakakaldı, öle-
yazdı…

V. SAYILARIN YAZILIŞI

 ● Sayılar yazıyla yazılabilir. Bu durumda 
sayı bildiren her sözcük ayrı yazılır.

  Sınıfımızda yirmi iki kişi var.

 ● Banka işlemlerinde, çek ve senet gibi 
belgelerde sözcüklerin hepsi bitişik ya-
zılır.

  # Otuzüçmilyonbeşyüzelli #

 ● Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, 

kesme işaretiyle ayrılır.

  Mesai, 17.30’da bitiyor bu sıralar.

  TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı.

  Ayın 13’ünde onun doğum günü par-
tisi var.

 ● Rakamlardan sonra gelen ekler, raka-
mın okunuşuna uygun olarak yazılır.

  6’ncı   ⇒  altı - ncı

  3’üncü, ⇒  üç - üncü

  7’nci  ⇒  yedi - nci

  “KPSS’de 2’inci olduğuna çok sevin-
di.” cümlesindeki altı çizili söz yanlış 
yazılmıştır. Çünkü rakamlardan son-
ra gelen ekler, rakamın yazıya çevril-
miş biçimine uygun olarak yazılır. Altı 
çizili söz  “2’nci” şeklinde olmalıydı.

VI. İKİLEMELERİN YAZILIŞI

 ●  İkilemeler ayrı yazılır.

  Pırıl pırıl güzel günler geride kaldı.

  Adam karşısındakini baştan ayağa 
süzdü.

  Düğüne konu komşu davet edildi.

  Sıcak sıcak ekmeklerdi.

 ● Pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır, 
bunlar çoğu zaman ikilemelerle karış-

tırılır. 

  Sırılsıklam oldu dünkü yağmurda.

  Sımsıcak sobanın yanında uyuyakal-
mış.

 ● İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına 

hiçbir noktalama işareti getirilmez.

  Olanları bana tek, tek anlattı.

  Onunla görüşmeyeli aşağı - yukarı on 
yıl oldu.

cümlelerin birincisinde virgül, ikincisinde 

kısa çizgi yazım yanlışına neden olmuştur.

I. VİRGÜL ( , )

 ● Metin içerisindeki bağlaçtan önce ve 
sonra virgül konmaz.

  Üzerimizde hep bir şüphe var (,) ve bu 
yerinde bir şüphe. (yanlış)

 ● Metin içerisinde, zarf – fi il ekleriyle 
oluşturulmuş sözcüklerden sonra virgül 
konmaz. Metin içinde art arda gelen 
zarf -fi il ekil almış sözcüklerden sonra 
virgül kullanılır. 

  Toplantıda bir karara varıp, bunların 
uygulanmasını söyleyerek toplantıyı 
bitirdi.

 ● Şart ekinden sonra virgül konmaz. 

  Izdırabın üstüne basarsan (,) yuka-
rı tırmanıp gücüne ulaşmış olursun. 
(yanlış)

 ● İsim ve sıfat tamlamalarında tamla-
yanla tamlanan arasına virgül konmaz.

  Düşmanların (,) eleştirileri gururu-
muz, nefreti onurumuz olsun. (yanlış)

 ● Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra vir-
gül kullanılmaz. 

  Ne yemek yedi ne su içti.

  Adam hem suçlu hem güçlü. 

 ● Pekiştirme ve bağlama görevinde kul-
lanılan “de” bağlacından sonra virgül 
kullanılmaz. 

  Bu konuda Funda da bizim gibi dü-
şünüyor. 

 ● Metin içinde zaman ya da koşul anla-
mını veren “mi”den sonra virgül kul-
lanılmız. 

  Düzenli çalıştı mı her istediğini ger-
çekleştirir. 

II. ÜÇ NOKTA (...)

Ek eylemin geniş zaman 
eki “-dir”, cümlede her za-
man kullanılmayabilir. Bu 

durumlarda cümlenin sonunda 
“-dir” ekini kullanabiliyorsak bu 
cümlelerin sonunda üç nokta kul-
lanılmaz. 

  Ekolojik dengenin bozulmasının tek 
nedeni küresel ısınma(dır).

 ● Üç nokta sorularında devrik cümlelere 
dikkat edilmelidir. Bu cümlelerin yük-
lemleri olduğu için sonunda üç nokta 
kullanılmaz. 

  Yaşlı kadın bıkmıştı hayatın zorlu-
ğundan, insanların vefasızlığından.

BU KONULARDAN

SORU GELME İHTİMALİ YÜKSEK!
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YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

Basit Cümle

Tek yüklemi olan; eylemsi, ki bağlacı, şart eki (-sa, -se) ya da 
doğrudan anlatım cümlesi içermeyen cümlelerdir.

  Bahçede oyunlar oynardık.

Birleşik Cümle

Bir yüklem ve en az bir yan yargıdan oluşur. Yan yargının neyle 
oluşturulduğuna göre adlar alır.

Sıralı Cümle

En az iki yüklemi olan cümlelerdir. 

  Hızlı adımlarla eve geldi, odasına gitti.

Bağlı Cümle

Bağlaçlarla bağlanan cümlelerdir.

  Size kadar geldik ancak sizi evde bulamadık.

DİL BİLGİSİ

I. SIfatlar

Niteleme Sıfatları

 ● İsimleri renk, durum ve biçim yönünden tamamlayıcı 
sıfatlardır.

 ● İsme sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap verir.

 ● Bir ismin, onu diğer varlıklardan ayıran özelliklerini 
ifade eder.

  Karşımıza temiz sokaklar, güzel insanlar çıkmıştı.

Adlaşmış Sıfat

 ● Niteleme sıfatlarının önündeki ismin düşmesiyle sıfatın 
adlaşmasıdır. 

  İyiler, her zaman kötülere karşı kazanır.

II. Zarfl ar

Durum Zarfı

 ● Eyleme, eylemsiye, sıfata sorulan “Nasıl?” soru-
suna cevap verir.

   Olanları kabaca anlattı.

Zaman Zarfı

● Eyleme, eylemsiye ya da yüklem durumun-
daki bir sözcüğe sorulan “Ne zaman?” soru-
suna cevap verir.
  İlkbaharda, her yer çiçek açar.

BU 
KONUYA DİKKAT!

III. Cümle Türleri

YÜKLEMİNE GÖRE (YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE) 

Eylem (Fiil) Cümlesi

Yüklemi çekimli fi il olan cümlelerdir.

  Olayların bu şekilde olduğunu farz et.

  Bunları düşünmeliydin.

  Otobüs durağında bekliyor.

İsim (Ad) Cümlesi

Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş adlardan oluşan cümlelerdir.

  Her yer tertemizdi.

  Bu kitapta her konu varmış.

  Bizi buraya getiren, odur.

YÜKLEMİN YERİNE GÖRE (ÖGE DİZİLİŞİNE GÖRE)

Kurallı (Düz) Cümle

Yüklemi sonda olan cümlelerdir.

  Ödevlerini zamanında bitir.

  Nazım Hikmet, en sevilen yazardır.

  Bugünlerde hava çok soğumuştu.  

Devrik Cümle

Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir.

  Bıkmıştı, hayatın zorluğundan.

  İnsanları anlardı her zaman.

  Yaşlanıyordu her geçen gün.

III. KESME İŞARETİ ( ’ ) 

 ● Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına geti-
rilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 

  Bu sene 6 Temmuz’da sınav var. 

  24 Aralık 1977 Pazartesi’nin dünya için öne-
mi büyüktür. 

 ● Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfl e 
başlar ve bunlara getirilen çekim ekleri kesme 
işaretiyle ayrılır. 

  İlk Çağ’ın, Orta Çağ’da, Tanzimat Dönemi’nde, 
Lale Devri’ne, Servetifünun Dönemi’nden... 

 ● Avrupa Birliği sözüne ek getirildiğinde kesme 
işareti kullanılır.

  Avrupa Birliği’ne üye ülkeler...

 ● Kurum, kuruluş, İş yeri isimlerine getirilen çekim ekleri kes-
me işaretiyle ayrılmaz. 

  Türk Dil Kurumuna, Çankaya Lisesinde, Şen Bakkaliyeye...

 ● Özel adlara getirilen yapım ekleri, çoğul ekleri ve bunlardan sonra 
gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 

  Türkçenin, Türklüğe, Yunus Emrelerin, Müslümanlığın, Orduludan...

 ● Sonunda 3. tekil iyelik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyelik 
eki getirildiğinde kesme işareti kullanılmaz. 

  Muş Ovamızın güzelliği, Ankara Kalemizin manzarası...
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SÖZEL MANTIK

Sözel Mantık, sözel kavramlarla akıl yürütme becerisini ölçmeyi amaç-
layan bir bölümdür.

Genel olarak

 ● Sözcük kümeleri arasındaki ilişkileri,

 ● Sözel problemleri,

 ● Metin kavrama becerisini, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaç-
lamaktadır.

 ● Soruların çözüm yöntemleri arasında en başarılı 
ve uygulanması kolay olan yöntem; BİLGİLERİN BELİRLİ 
SEMBOLLER VEYA TABLOLAR YARDIMIYLA ŞEMATİZE 

EDİLMESİDİR. Aksi takdirde ilişkileri bulmaya çalışırken hafı-
zada bilgi tutmaya çalışmak, soruların bazen çözülememesine, 
bazen de çözümlerin çok zaman almasına neden olmaktadır.

ANLATIM BOZUKLUKLARI

2. Öge Eksiklikleri ve Yanlışlıkları

a.  Özne ile İlgili Yanlışlıklar

Özne eksikliği sıralı - bağlı cümlelerde gö-
rülür. İki ayrı yüklemin ayrı öznesi bulun-
ması gerekirken ortak olmayan öznenin 
ortakmış gibi kullanılması, bir özne ile yetinil-
mesi anlatım bozukluğuna yol açar.

b.  Nesne Eksikliği

Cümlede nesnenin kullanılmamasından kay-
naklanan anlatım bozukluğudur. Sıralı cümle-
lerde ve birleşik cümlelerde görülür.

c.  Dolaylı Tümleç Eksikliği

Birleşik sıralı veya bağlı cümlelerde görü-
lür. Bu cümle dolaylı tümleç alabilen veya 
alamayan eylem ya da eylemsilerin uygun 
olmayan birlikteliğinden doğar.

d. Yüklem Eksikliği ve Yüklemler Arasında 
Uyumsuzluk

Sıralı ya da birleşik cümlelerde birden çok yar-
gı için ortak kullanılan yüklemler aşağıdaki du-
rumlarda anlatım bozukluğuna yol açar.

Ayrı yüklem gerektiren özneler, aynı yükleme 
bağlanamaz.

1. Gereksiz Sözcük Kullanılması

Cümlede gereksiz sözcük kullanıl-
ması, anlatım bozukluğuna yol açar. 
Bir sözcük, cümleden çıkarıldığında 
anlam bozulmuyor ya da daralmı-
yorsa o sözcük o cümlede gereksiz-
dir.

İlgililer bu konuda henüz daha bir 
açıklama yapmadı. 

Bu cümlede gereksiz sözcük kulla-
nımından kaynaklanan anlatım bo-
zukluğu vardır. “henüz” ve “daha” 
sözcükleri aynı anlamı taşımaktadır. 
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 ● Sözel Mantık soruları çözülürken sorulan ilişkiyi 
öncelikli olarak kavramak gerekir. Buna göre belirlenen 
anahtar sözcüklerin yardımıyla bağlantılar kurularak so-
nuca gidilir.

 ● Soru türlerinde sözel olarak verilen ifadelerin tam anlaşılarak 
değerlendirilebilmesi için iki önemli kavrama dikkat edilme-
lidir.

  KAVRAMLAR

1. ÖNERME

2. ÇIKARIM

Tümdengelim (Genelden özele)

(Özelden genele)

(Bire bir çıkarım)

(Önermeler ile
sonuçlandırma)

(Kesin yargı)

Tümevarım

Andırma

Yanda belirtilen tabloda 
da görüldüğü gibi öner-
me, yargı bildirirken çı-
karım, önermelere da-
yanarak sonuca ulaşıl-
ması anlamına gelir. 

Çıkarım yapılırken 

 ● Tümdengelim       

 ● Tümevarım        

 ● Andırma

gibi 3 farklı akıl yürütme yöntemi incelenir ve uygulanır.

Soru tipleri belirli çatılar altında toplanır ve bunlara uygun yön-
temler kullanılarak en kısa yoldan sonuca gidilir.

A, B, C, D, E birer kale olmak üzere bu kaleler arasındaki ge-
çitler için aşağıdakiler bilinmektedir.

 ● A ile D kaleleri arasında çift yönlü geçit vardır.

 ●  A’dan B’ye doğru

E’den A’ya doğru

E’den B’ye doğru

D’den C’ye doğru

C’den A’ya doğru

D’den E’ye doğru

tek yönlü geçit 
vardır.

 ●  Kaleler arası geçitler sadece bir kez kullanılabilir.

Kalelerin konumu yandaki         
A

D C

B

E

şekilde belirtilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisi kesinlikle doğrudur?

A)  D kalesinden B’ye gitmek için A’dan geçmek zorunludur.

B)  C kalesinden B’ye gitmek için 2 alternatif vardır.

C)  B kalesinden C kalesine gitmek mümkündür.

D)  D kalesinden E’ye gitmek için A’dan geçmek zorunludur.

E)  E kalesinden B’ye gitmek için 3 alternatif vardır.

Çözüm: Verilen bilgileri şekil 
üzerine yerleştirdiğimizde, ge-
çitlerin yönlerinin yukarıdaki 
gibi olduğu görülür.

Şekle göre seçenekleri tek tek 
incelediğimizde;

D’den B’ye gitmek için D, E, B 
yolu da kullanılabileceğinden A seçeneği, geçiş yönlerine bakıl-
dığında B’den C’ye gitmenin mümkün olmadığı görüldüğün-
den C seçeneği, D’den E’ye direkt geçiş olduğundan D seçeneği, 
E’den B’ye gitmek için 2 farklı alternatif olduğundan (bunlar 
E, B ya da E, A, B) E seçeneği yanlıştır.

C’den B’ye gitmek için ya C, A, B yolu ya da C, A, D, E, B yolu 
kullanılabileceğinden 2 farklı alternatif vardır.

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere B seçeneğindeki ifade, ke-
sinlikle doğrudur.

A

D C

B
E

2013 DEĞİŞEN
KPSS KONUSU!

DİKKAT
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İhtiyaç ile kazanın!

SEVGİLİ ARKADAŞLAR

2013 KPSS, ÖSYM’nin yaptığı düzenlemeyle birlikte, testlerdeki konu ve soru dağılımlarının güncellendiği, alışılmı-
şın dışında bir sınav olacaktır. Sayısal ve mantıksal muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik soruların da yer alacağı 
bu sınavda hızlı ve dikkatli işlem yapabilen, aynı zamanda da sayısal mantık becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin 
sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyoruz. Şimdi hep birlikte konu analizleri ve beklenen soru tipleri üzerinde duralım. 

RASYONEL SAYILAR

Her yıl rasyonel sayılar konusundan

mutlaka soru gelmektedir.  

Örnek:

1
1 2

1
1

-

-

  işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm: 

.bulunur1

2
2 1

1 1

2
1
1 1 2 1-

-
= - = - =-

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA VE ebob - ekok

Bu konudan bu yıl soru geleceğini tahmin ediyoruz. 

Örnek:

a, b ve c pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı (ekok) 
değerleri ile ilgili olarak aşağıdakiler veriliyor.

ekok(a, b) = 120 ,  ekok(b, c) = 180 , ekok(a, c) = 360

Buna göre a + b + c toplamının alabileceği en büyük değer 
kaçtır?

Çözüm: 

ekok(a, b) = 120

ekok(b, c) = 180

ekok(a, c) = 360 olmak üzere a, b, c değerleri en çok

a = 120, b= 60, c = 180 seçilirse

toplam en fazla a + b + c = 120 + 60 + 180 = 360 olur.

ÜSLÜ  SAYILAR
Bu konu ile ilgili işlem soruları mutlaka karşımıza çı-
kacaktır.  

Örnek:
 2 1 2 1 3 2 3x x x1 1 1: :- + = -- + -_ _i i

eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır?

Çözüm: 

2 1 2 1 3 2 3

2 1 2 1 3 2 1

x x x

x x x

1 1 1

1 1 1

: :

: :

- + = -

- + = -

- + -

- + -

^ ^

^ ^ ^

h h

h h h
2x – 1 – 1 = 0 2x + 1 + 1 = 3
 2x – 1 = 1 2x + 1 = 2
 x – 1 = 0 x + 1 = 1
 x = 1 x = 0
x değerleri toplamı 1 bulunur.

KÖKLÜ  SAYILAR
Bu konudan her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır.  

Örnek:

7 2 10 7 2 10+ - -  işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm: 

7 2 10 5 2+ = +

2 + 5 2 : 5

 ve 7 2 10 5 2- = -  olduğundan 

( )

.bulunur

7 2 10 7 2 10 5 2 5 2

5 2 5 2 2 2

+ - - = + - -

= + - + =

BASİT EŞİTSİZLİK VE MUTLAK DEĞER

Mutlak değerin tanımı ile ilgili ya da mutlak 
değerin eşitsizlik konusu ile birleştirildiği bir 

soru tipi ile karşılaşabiliriz. 

Örnek 1:

        
| |

| |

x

x

2 3 9

4
0<

- -

-
 

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır?

Çözüm: 

| |

| |

x

x

2 3 9

4
0<

- -

-
 eşitsizliğinin sağlanabilmesi için

|x – 4| > 0 olduğundan |2x – 3| – 9 < 0 olmalıdır.

|2x – 3| – 9 < 0
      |2x – 3| < 9
–9 < 2x – 3 < 9
  –6 < 2x < 12
  –3 < x < 6

4 değeri payı “0” yaptığı için eşitsizliği sağlamaz. 

x; – 2, –1, 0, 1, 2, 3 ve 5 değerlerini alır. Eşitsizliği sağlayan 
7 değer vardır.

ÖNEMLİ

TABAN ARİTMETİĞİ
Taban aritmetiğinden bu yıl bir soru bekliyoruz. 

Örnek:

4 tabanında yazılabilecek, rakamları birbirinden farklı, en bü-
yük tam sayının 10 tabanındaki değeri kaçtır?

Çözüm: 

4 tabanında yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en bü-
yük tam sayı 3210 dur. Bu sayının 10 tabanındaki değeri 

( )

.bulunur

3210 3 4 2 4 1 4 0

192 32 4 228

44
3 2 1 0: : : :+ + +

= + + =

=



MATEMATİK

Okuyun başarın
İhtiyaç ile kazanın!

Okuyun başarın
İhtiyaç ile kazanın!

O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
Okuyun başarın

İhtiyaç ile kazanın!

O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
Okuyun başarın

İhtiyaç ile kazanın!

O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
Okuyun başarın

İhtiyaç ile kazanın!

O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

İh
ti
ya

ç 
ile

 k
az

an
ın

!
O
ku

yu
n 

ba
şa

rı
n

İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

İhtiyaç ile kazanın!
Okuyun başarın

Okuyun başarın
İhtiyaç ile kazanın!

Okuyun başarın
İhtiyaç ile kazanın!

İhtiyaç Yayıncılık İhtiyaç Akademi10

ORAN – ORANTI
Örnek 1:

a pozitif tam sayısı için a
2  ve a

8  sayılarının 

aritmetik ortalaması, geometrik ortalama-

sının 
4
5  katına eşittir.

Buna göre a sayısının alabileceği değerlerin 
toplamı  kaçtır?

ÇARPANLARA AYIRMA
Örnek:

:x y x y x y
1 1 1

2 2-
-
+ -

d n

ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: 

:

( ) ( )

( ) ( ) ( )
.

x y x y x y

x y x y

x y x y x y x y
x y x y y bulunur

1 1 1

1 2

( ) ( )x y x y

2 2

:

-
-
+ -

=
- +

+ - - - +
= + - + =

+ -

d n

-

BU KONUDAN 
1 SORU 

GELMEKTEDİR.

BU 
KONUYA DİKKAT!

PROBLEMLER

Bu yıl ağırlıklı olarak yine sayı 
– kesir problemleri ve yüzde, 
kâr – zarar problemlerinin sorulacağını düşündüğümüz sı-
navda problem soruları, mantıksal akıl yürütme tarzında, 
bilgilerin öncüllerle verildiği ya da tablo üzerinden yorum 
yapılması gereken tarzda olabilir. 

Örnek:

Bir üretim tesisinde üretilen zeytinyağının doldurulduğu 6, 
8 ve 10 litrelik üç çeşit teneke bulunmaktadır.

●  Her gün aynı miktarda zeytinyağı üretimi yapılmaktadır.

●  Günlük üretilen zeytinyağının %40 ı 10 litrelik tenekele-
re doldurulmaktadır.

●  Günlük üretilen zeytinyağının %12 si 6 litrelik tenekelere 
doldurulmaktadır.

●  Günlük toplam 60 teneke zeytinyağı üretimi yapılmak-
tadır.

1.  Bu tesiste günlük toplam kaç litre zeytinyağı üretilmek-
tedir?

Çözüm:  

Günlük üretilen zeytinyağı miktarı 100x olsun.

x x6
12 2= ,  

x x8
48 6= ,   

x x10
40 4=Teneke sayısı:

 6 litre 8 litre 10 litre

Ağırlık: 12x 48x 40x

2x + 6x + 4x = 60

 12x = 60  &  x = 5 olur.

Bu durumda tesiste günlük toplam 100 : 5 = 500 litre 
zeytinyağı üretilmektedir.

2.  Günlük kaç teneke 8 litrelik zeytinyağı üretilmektedir?

Çözüm: 

8 litrelik teneke sayısı 6 : x = 6 : 5 = 30 dur.

Matematik sorularının 
yarısı bu konudan gelir.

KOMBİNASYON

Örnek:

8 kişilik bir öğrenci grubundan her takımda 4 kişi olacak 
şekilde iki takım oluşturulmak isteniyor.

Bu takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

Çözüm: 

2
4
8

4
4

2

4 3 2 1

8 7 6 5
1

35

2

:
: : :

: : :
:

= =

d dn n
farklı şekilde oluşturulabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi 2012 KPSS’de karşımıza çıkan 
permütasyon sorusundan sonra bu yıl kombinasyon 
veya olasılık sorusu sorulacağını düşünüyoruz. 

OLASILIK

Örnek:

Bir torbada 3 kırmızı,           
3 mavi ve 1 beyaz bilye 
vardır. 

Torbadan rastgele 5 bilye 
alındığında torbada beyaz 
bilye kalma olasılığı kaçtır? 

Çözüm: 

3K

3M 1B

Torbadan rastgele 5 bilye alınıyor. 

Torbada toplam 

3 + 3 + 1 = 7 bilye vardır. 3 mavi, 3 
kırmızı bilyeden 5 tanesi çekilirse 1 
beyaz bilye kesinlikle torbada kalır. 
Torbada beyaz bilye kalma olasılığı

.bulunur

7
5

6
5

7
2

6
1

2 1

7 6
6

1

6

21
1

7
2

3

2

7

:

:

:

= =

= =

d

d

d

d

n

n

n

n

 

Torbadan top 
çekme tarzındaki 
sorulara özellikle 
dikkat çekiyoruz.

Çözüm: 

a
a a

a

a
a a a

2
2

8

4
5

2
8

4
16

4
5 2 10 16 0

a
a

2
2

8
2

&

: :

:

+

=

+
= - + =

. .

-

-

a = 8,  a = 2 olur. a değerleri toplamı 10 bulunur.
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FONKSİYON
2012 KPSS’de soru geleceğini tahmin ettiğimiz fonksiyon 
konusundan bu yıl da soru geleceğini düşünüyoruz.

Örnek:

f reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon

  f(x + 3) = 4x – 3  

olduğuna göre f(7) kaçtır?

Çözüm: 

f(x + 3) = f(7) olmalı 

x + 3 = 7  ise  x = 4  olmalıdır. 

O hâlde x yerine 4 yazılmalıdır.

f(4 + 3) = 4 • 4 – 3

f(7) = 13  bulunur. (fog)(x) = f(g(x))

(gof)(x) = g(f(x))

KÜMELER

Örnek: 

Bir yabancı dil kursunda İngilizce, Almanca ve Fransız-
ca programından yalnız birine kayıtlı kursiyerler hakkında 
aşağıdakiler bilinmektedir.

●  Almanca programına kayıtlı kursiyer sayısı, İngilizce ve 
Fransızca programlarına kayıtlı kursiyer sayılarının top-

lamının 
3
1

 ünden 10 eksiktir.

●  İngilizce programına kayıtlı kursiyer sayısı, Almanca ve 
Fransızca programına kayıtlı kursiyer sayılarının topla-

mının 
3
1

 ünden 15 fazladır.

●  Fransızca programına kayıtlı kursiyer sayısı, İngilizce ve 
Almanca programlarına kayıtlı kursiyer sayılarının top-

lamının 
3
1

 ünden 30 fazladır.

Buna göre bu yabancı dil kursunda Almanca, İngilizce ve 
Fransızca programlarına kayıtlı toplam kaç kursiyer vardır?

Çözüm: 

Almanca İngilizce Fransızca

    x     y     z

x
y z

y x z

z
x y

3 10

3 15

3 30

=
+
-

=
+
+

=
+
+

.

x y z
x y z

x y z x y z

x y z bulunur

3
2 2 2

35

3 3 3 2 2 2 105

105

+ + =
+ +

+

+ + = + + +

+ + =

+

ÖSYM son yıllarda bu konuya 
dikkat etmektedir. Bu yıl üçlü 
şeklin yorumlanması tarzında 
soru gelebilir. 

NOT

ÜÇGENLER

Örnek

A

C

D
E

3

3

4v2

B

ABC üçgeninde 

[CD] açıortay

[CD] ⊥ [AB|

|DC| = 4 2  cm

|DE| = |AE| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| kaç cm dir?

Çözüm: 

 A

C

D
E

3

3

3

α

α

α

4v2

B

[CD] ⊥ [AB] ve [CD] açıortay olduğundan 

[CD] kenarortay olup |AD| = |DB| dir.

( ) ( )m CAD m CBA a= =
% %

 olsun.

|AE| = |DE| olduğundan ( )m ADE a=
%  olur.

Bu durumda ( ) ( )m EDC m ECD=
% %

 olup 

|DE| = |EC| = 3 cm dir.

ADC üçgeninde Pisagor Bağıntısından 

|AD| = 2 cm bulunur.

Öyleyse |AB| = 2 : |AD| = 4 cm dir.

   ÜÇGENDE ALAN
 ● Bir üçgenin alanı, bir kenarının uzunluğu ile bu ke-
nara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısına 
eşittir. 

                           

A

B C

c b

a

ha

h b hc

                               A(ABC) 2
a h

2
b h

2
c ha b c: : :

= = =
D

BU BİLGİ     
SORU 

ÇÖZDÜRÜR.

Bu konudan her yıl 
ortalama 2 soru 

gelmektedir. 

GEOMETRİ
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DÖRTGENLER

Örnek

D C

M M

A BN

K

L L

5

5

5

5

5

5

9

5
(Şekil - I)

(Şekil - III)

9

D

A N

K5

1313

(Şekil - II)
9

Şekil - I deki gibi kare kartonlar KLMN boyunca düzgün 
bir şekilde kesilerek şekil - II deki parçalar oluşturuluyor. 
Bu parçalardan 8 tanesi kullanılarak şekil - III teki süs-
leme yapılıyor.

Bu süslemenin alanı kaç br2 dir?

Çözüm: 

Şekil III teki süsleme, şekil II deki parçalardan 8 tanesi 
belirli açılarla döndürülüp biraraya getirilerek oluşturul-
muştur.

Şekil II deki parçanın alanı

L 5
3

4
A2

A3

A1

5

5

D

A N

K5

8

5

9

A A A

cm

8 5 9 5 2
3 4

91 

1 2 3

2

: :
:

+ +

= + +

=

Bu durumda süslemenin alanı

Alan = 8 : 91

 = 728 cm2 bulunur.

GEOMETRİ

Örnek               

O

12

6

 

Şekildeki taban yarıçapı 6 birim, için-
deki suyun yüksekliği 12 birim olan si-
lindir biçimindeki kaba, yarıçap uzunlu-
ğu 3 birim olan bir küre atılıyor.

Küre tamamen battığına göre suyun son 
yüksekliği kaç birim olur?

Çözüm: 

Kürenin hacmi 3
4 3 363: :r r= =

Küre tamamen battığı için kendi hacmi kadar su yükselte-
cektir. Dolayısıyla

r : r2 : h = 36r

r : 62 : h = 36r

          h = 1 cm bulunur.

Toplam yükseklik 12 + 1 = 13 cm olur.

Örnek     

A B C D E F

Bir düzgün altıgen prizmanın 
açık hâli şekildeki gibidir. 

Bu prizma kapatılırsa kapalı 
şekilde hangi harf ikilisi kar-
şılıklı yüzlere ait olur? (Tam 
karşısında bulunur.)

                       

A E

C

F

DB

Çözüm:    

Şekil kapatılırsa C – F, A – D 
ve B – E harf ikilileri karşılıklı 
yüzlere ait olur.

KATI CİSİMLER

Katı cisimlerin hacmi

Prizma sınıfına giren cisimlerde

Hacim = Taban alanı • Yükseklik

Piramit sınıfına giren cisimlerde

Hacim = 3
1  • (Taban alanı) • (Yükseklik) 
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Örnek 1:

K(n); n pozitif tam sayısının rakamlarının çarpımı 
şeklinde tanımlanıyor. 

Buna göre
 K(100) + K(101) + K(102) + ... + K(200)

şeklinde oluşturulan toplamın sonucu kaçtır?

Çözüm: 

K(100) + K(101) + K(102) + ... + K(200)

100 ile 109 arasındakilerin çarpımı 0 dır.

= 110 + 111 + 112 + ... + 119

+ 120 + 121 + 122 + ... + 129

+ 190 + 191 + 192 + ... + 199 + 200

= 1 • 45 + 2 • 45 + ... + 9 • 45

= 45 • (1 + 2 + 3 + ... + 9) = 452 bulunur.

45

0   +   1   +   2   + ... + 9 = 1 • 45

0   +   2   +   4   + ...  + 18 = 2 • 45

0   +   9   +  18  + ...  + 81  +   0 = 9 • 45

 Örnek 2: 
K J H G F

A B C D E

10 adet kutu, iki yarım çember ve iki paralel doğru 
parçasından oluşan ve ok yönünde hareket eden bir pa-
let üzerine şekildeki gibi eşit aralıklarla konulmuştur.

A noktasındaki kutu F noktasındaki kutunun yerine gel-
diğinde, H noktasındaki kutu nerede olur?

Çözüm: 

Aralıklar eşit olduğundan A noktasındaki kutu, F nok-
tasındaki kutunun yerine geldiğinde 5 kutu yer değiş-
tirmiş olur.

H noktasındaki kutu 5, kutu yer değiştirdiğinde C nok-
tasında olur.

Örnek 3:

a ve b reel sayı olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangileri 
daima doğrudur?

I.   b
b
a0 0&! $

II.  0 < a < 1 & a2 < a

III. a b a b a b0> &: : :=

IV. a b
b a0 0 1 1

< < < <&

Çözüm: 

I.  a = 1, b = –1 ! 0 seçilirse 
b
a 1 0<=-  olur.  

   (Her koşulda sağlanmaz.)

II.  a2 < a & 0 < a < 1 olmak zorundadır. 

    (Her koşulda sağlanır.)

III. a : b > 0 & a > 0, b > 0 ya da a < 0, b < 0 olur.

a > 0, b > 0 & a b a b: :=

a < 0, b < 0 olmak üzere

a = –1,  

b = –1 seçilirse

1 1 1 1: :!- - - -_ _i i  olur. (Her koşulda sağlanmaz.)

IV. 0 < a < b olmak üzere payları eşit olan iki rasyonel sayı-
dan paydası büyük olan daha küçük olacağından

b a0
1 1

< <  eşitsizliği her koşulda sağlanır.

 II ve IV daima doğrudur.

2013 DEĞİŞEN KPSS KONULARI!

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

DİKKAT DİKKAT

Sayı mantığını öncüllerle ifade eden, farklı ya da yeni sayılar – diziler tanımlayan, şekilsel akıl yürütme veya şekil üzerinde tarif edilenleri 
kullanarak sonuca gitmeyi hedefl eyen soru tiplerinin karşımıza çıkacağını düşünüyoruz, 2013 KPSS’de. Bunun yanı sıra öteleme – dönme 
– yansıma gibi kavramları içeren, tablo verisi olan veya metinden yola çıkarak tahmin ya da permütasyon – kombinasyon hesaplaması 
yaptıran, temel matematik ve geometri bilgilerini kullandıran tekli ya da ikili sorular gelebilir. 

Bu soru tiplerinde belirli bir kurala 
göre tasarlanmış tablo, şema veya 
çizelgeler arasındaki ilişkileri bulma, 
bağıntılar arasında mantıksal akıl 
yürütme yeteneği test edilir. 

UYARI!
    YORUM
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4. – 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir otomotiv fabrikasında üretilen araç çeşitleri aşağıda 
verilmiştir.

● Binek olarak üretilen araçlar benzinli, dizel ve elekt-
riklidir. Ticari olarak üretilen araçlar ise benzinli ve 
dizeldir.

● Bu fabrikada bir günde üretilen toplam araç sayısı 
150 dir.

● Fabrikada bir günde üretilen binek araçların 20 tanesi 
dizel, 12 tanesi elektriklidir.

● Fabrikada bir günde üretilen ticari benzinli araç sayısı, 

binek benzinli araç sayısının 3
1  dür.

● Fabrikada bir günde üretilen toplam benzinli araç sa-
yısı, toplam dizel araç sayısının 2 katıdır.

4.   Bu fabrikada üretilen dizel ticari araç sayısı kaçtır?

Çözüm: 

K(100) + K(101) + K(102) + ... + K(200)

100 ile 109 arasındakilerin çarpımı 0 dır.

Araç (150)

Ticari

Dizel DizelBenzinli BenzinliElektrikli
(A) (20)(x) (3x)(12)

Binek

4x + A + 32 = 150

       4x + A = 118

4x = (20 + A) : 2

yerine yazılırsa

Fabrikada üretilen ticari dizel araç sayısı 

40 + 2A + A = 118

 3A = 78  &   A = 26 bulunur.

5.  Bu fabrikada bir günde üretilen benzinli binek araç 
sayısı kaçtır?

Çözüm: 

Fabrikada bir günde üretilen toplam benzinli araç sayısı, 
toplam dizel araç sayısının 2 katı olduğundan

4x = (20 + A) : 2     (A = 26 bulunmuştu.)

4x = (20 + 26) : 2

4x = 92

  x = 23  & 3x = 69 benzinli binek araç sayısıdır.

6. – 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

En az on basamaklı, 10 doğal sayı A1, A2, ..., A10 şeklinde 
adlandırılıyor.

● A1, A2, ..., A10 doğal sayılarının her birinin rakamları 
toplamı a1, a2, ... a10 sayılarıdır.

● a1, a2 ...., a10 sayıları 9 ile tam bölünebilen birbirinden 
farklı en küçük sayılardır.

● a1, a2 ...., a10  sayılarının 10 ile bölümünden kalanlar k1, 
k2, ..., k10 sayılarıdır.

6.  Verilen bilgilere göre

 a1 + a2 + a3 + ... + a10 

    toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: 

a1 + a2 + a3 + ... + a10 

= 9 + 18 + 27 + ... + 90

= 9 : (1 + 2 + 3 ... + 10)

= 9 : 2
10 11:

= 495 tir.

7.   Verilen bilgilere göre

 k1 + k2 + k3 + ... + k10 

    toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: 

k1 + k2 + k3 + ... + k10 

= 9 + 8 + 7 + ... + 0

= 2
9 10:

= 45 bulunur.

2013 DEĞİŞEN KPSS KONULARI!

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

DİKKAT DİKKAT
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İhtiyaç ile kazanın!

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ                                                                                
BU BİLGİ 

SORU 
ÇÖZDÜRÜR.

1. Federatif devlet yapısı uygulanmıştır. Ülke topraklarındaki yönetim birimlerinin iç işlerinde bağımsız hareket 
ederken dış işlerinde merkezî yönetimle birlikte hareket ettiği görülmektedir. 

2. Türk egemenlik anlayışı olarak “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı benimsenmiştir.  

3. Hatun, hükümdar eşlerine verilen unvandır. Hatunların kurultaya katılma, elçi kabul etme gibi siyasi yetkileri 
vardır. Ayrıca hükümdarın bulunmadığı kurultaylara başkanlık da edebilir. 

     Tigin, hükümdarın erkek çocuklarına verilen unvandır. 

4. Türk devletlerinin birçoğunda “İkili Sistem” adı verilen doğu - batı şeklinde ülkenin iki koldan yönetilmesi uygulaması görülmekte-
dir. Doğu, hükümdar tarafından yönetilirken batı, hanedan üyelerinden “yabgu” unvanı kullanan ve iç işlerinde bağımsız hareket 
eden bir yönetici tarafından idare edilmiştir. 

5. Türk devletlerinde iç işlerinde bağımsız hareket eden “boy” örgütlenmesi görülmüştür. En küçük siyasi birim olan boyları yöneten 
boy beyleri iç işlerinde bağımsız hareket etme hakkına sahip olmuşlardır. Bu durum da federatif yapının varlığına kanıt olarak gös-
terilebilir. 

TÜRK İSLAM TARİHİ
İkta Sistemi ve Ülke Yönetimindeki Etkileri

İkta Sistemi, Türk İslam tarihinde Büyük Selçuklu Devleti’nden itibaren uygulanan toprak sistemidir. 

Bu sistem sosyal, siyasi, ekonomik, askerî alanlarda devletin işleyişini güçlendirmiştir.  

  İkta sahibine arazi, hizmet ve görev karşılığı verilirdi.

  İkta sahibi kendisine verilen arazi ile ilgili şunları yapmakla görevliydi:

1. Bölgenin yönetimi

2. Vergilerin toplanması

3. İç güvenliğin sağlanması

4. Bayındırlık faaliyetlerinin yapılması

5. Üretimin sürekliliğinin sağlanması

6. Savaş döneminde hazır durumda orduya katılacak “cebelü” 
adı verilen atlı asker yetiştirilmesi.

OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ
Osmanlı Toplumunun Yapısı

İkta topraklarından devlet hazinesine 
aktarılan önemli bir gelir yoktur. Topla-
dığı vergilerden kendi giderlerini karşıla-
yan ikta sahibi, vergilerin kalanı ile dev-
lete “cebelü” yetiştirmekle sorumluydu. 

Yönetilenler (Reaya, Tebaa)

  Vergi vermekle yüküm-
lü geniş halk kitlesidir.

  Çiftçi, köylü, esnaf, 
azınlıklar, tüccarlar bu 
sınıfa mensup kişilerdir.

Yönetenler (Beraya)

İlmiye (Ehl-i Şer)

  Din, eğitim ve hukuk alanında 
görev yapan kişilerdir.
  Divanıhümayun üyelerinden 
şeyhülislam ve kazasker bu 
sınıfta yer alır.
  Kadılar, müderrisler, mual-
limler, hocalar, müezzinler bu 
sınıfa mensup olanlar arasın-
dadır. 
  Medrese çıkışlı kişilerdir.

Kalemiye (Ehl-i Kalem)

  Maliye ve yazı işleri ile ilgili 
bürokrasi sınıfıdır.

  Divanıhümayun üyelerinden 
defterdar, nişancı, reisülküt-
tap bu sınıfta yer alır.

  Divan kâtipleri bu sınıfa men-
sup olan görevlilerdendir.

  Genellikle Enderun Mektebi 
çıkışlı kişilerdir. 

Seyfi ye (Ehl-i Kılıç)

  Yönetim, idare ve askerî alanda 
görev yapan kişilerdir.

  Sadrazam, vezirler, kaptanı 
derya, yeniçeri ağası bu sınıfta 
yer alır.

  Beylerbeyi, sancak beyi, suba-
şılar bu sınıfa mensup olanlar 
arasındadır.

  Genellikle Enderun Mektebi 
çıkışlı kişilerdir.

Bu bilgi soru çözdürür.

Boy beyleri hanedan üyesi değildir. Boy beylerine devlet yönetiminde görev verilmesi, benimsenen egemenlik anlayışı ile 
ilgili değildir. Boy beyleri arasında yaşanan kavgalar taht kavgaları olarak alınmamalıdır. Boy beyleri arasındaki mü-
cadelelerde benimsenen veraset anlayışının bir etkisi yoktur.

  Osmanlı Devleti’nde yönetici olarak görev almak için Müslüman olmak şarttır. Müslüman olduktan sonra 
aranan şartlar ise Türkçe bilmek ve medrese ya da enderundan mezun olarak liyakat sahibi duruma 
gelmektir.

  Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı 1856’da yayımlanan Islahat Fermanı ile tanınmıştır. 

BU BİLGİLER

ÇOK 

ÖNEMLİ!
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OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİÇERİ OCAĞINA KARŞI ALTERNATİF ARAYIŞLARI NELERDİR?
XVII. yüzyıldan itibaren bozulmaya yüz tutan Yeniçeri Ocağı askerî alanda ıslahatları zorunlu hâle getirmiş, Osmanlı yöneticileri 
zaman zaman bu ocağı kapatmayı ya da ocağa alternatif ordular kurmayı amaçlamışlardır.

BALKAN SAVAŞLARINDAN SONRA İMZALANAN ANTLAŞMALAR VE ÖZELLİKLERİ
Balkan Savaşları I. ve II. Balkan Savaşı şeklinde 1912 ve 1913 
yıllarında yaşanmıştır. I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı ağır ye-
nilgi alırken II. Balkan Savaşı’nda diğer Balkan ülkelerinin 
Bulgaristan’a saldırmasından yararlanarak kaybettiği yerlerin 
bir kısmını geri almıştır.  Balkan Savaşları sonrasında imzala-
nan antlaşmalar şöyledir:

  1913 Londra Antlaşması: 
I. Balkan Savaşı’ndan sonra imzalanan bu antlaşmada Os-
manlı Devleti; Makedonya, Ege adaları, Batı Trakya ve Doğu 
Trakya’yı kaybetmiştir. Osmanlıya bağlı son azınlık grup olan 
Arnavutların bağımsızlığını da tanımak zorunda kalmıştır. 
Bu antlaşma ile Osmanlı Midye - Enez Hattı’nı sınır olarak 
kabul etmiştir. 

  1913 Bükreş Antlaşması: 
Osmanlının katılmadığı bu antlaşmada Bulgaristan II. Bal-
kan Savaşı’nda Osmanlıdan aldığı toprakları diğer Balkan 
uluslarına bırakmak zorunda kalmıştır. 

  1913 İstanbul Antlaşması: 

II. Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı ve Bulgaristan arasın-
da imzalanan bu antlaşmada yeni sınır Meriç Nehri olarak 
belirlenmiş; Edirne, Kırklareli, Dimetoka Türk toprağı kabul 
edilmiştir. Bulgaristan’da kalan Türklerin vatandaşlık hak-
ları güvence altına alınmıştır. 

  1913’te Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 
Atina Antlaşması ve 1914’te Sırbistan ile Osmanlı Devle-
ti arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda Türk azınlık 
hakları güvence altına alınmıştır.

Türkler ilk kez I. Balkan Savaşı’ndan sonra Balkanlarda azınlık 
durumuna düşmüş, II. Balkan Savaşı’ndan sonra Bulgaristan ile 
imzalanan İstanbul Antlaşması ile de Balkanlardaki Türklerin 
hakları güvence altına alınmıştır. 

Amasya Genelgesi’nde “ulusal egemenlik” anlayışının ortaya konmasının önemi nelerle açıklanabilir?

Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını, milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” kararı ile ilk kez üstü 
kapalı olarak ulusal egemenliğe dayalı yeni bir rejimin kurulacağının sinyalleri verilmiştir. 

Bu karar ile Millî Mücadele halka mal edilmiştir. Bu karar Millî Mücadele’ye ihtilal niteliği kazandırarak ulus ira-
desini ön plana çıkarmıştır. Bu karar tutsak uluslara da örnek olmuş, mücadeleye evrensel nitelik kazandırmıştır.

Koyunhisar (Bafeon) Savaşı 
(1302)
Osman Bey Dönemi’nde Bizans 
ile Osmanlı güçleri arasında ya-
pılan ilk savaştır. 

Maltepe (Palekanon) Savaşı 
(1329)
Orhan Bey Dönemi’nde Bizans 
ile Osmanlı güçleri arasında ya-
pılan savaştır. 

Sırpsındığı Savaşı (1364)
I. Murat Dönemi’nde haçlılar ile 
Osmanlı Devleti arasında yapı-
lan ilk savaştır. 

I. Kosova Savaşı (1389)
I. Murat Dönemi’nde haçlılar ile 
Osmanlı Devleti arasında yapı-
lan savaştır. Osmanlı Devleti ilk 
kez bu savaşta top kullanmıştır. 

Ankara Savaşı (1402) 

Yıldırım Bayezit Dönemi’nde 
Timur Devleti ile Osmanlı Dev-
leti arasında yapılmıştır. Os-
manlı Devleti yenilmiş ve dağıl-
ma tehlikesi geçirmiştir. (Fetret 
Devri)

Edirne – Segedin Antlaşması 
(1444)

II. Murat Dönemi’nde Osmanlı 
Devleti ile Macarlar arasında 
imzalanmıştır. Antlaşma Os-
manlı Devleti’nin Balkanlardaki 
otoritesini sarsmıştır. 

Varna Savaşı (1444) 

II. Murat Dönemi’nde Osmanlı 
Devleti ile haçlılar arasında ya-
pılmıştır. Savaşı Osmanlı Devle-
ti kazanmıştır. 

II. Kosova Savaşı (1448)

II. Murat Dönemi’nde Osmanlı 
Devleti ile haçlılar arasında ya-
pılmıştır. Bu savaş ile Türklerin 
Balkanlardan atılamayacağı 
kesinleşmiştir. 

İstanbul Antlaşması (1533)

Osmanlı Devleti, Avusturya’ya 
siyasi üstünlüğünü kabul ettir-
miştir.

Amasya Antlaşması (1555)

Osmanlı ile İran arasında im-
zalanan ilk resmî antlaşmadır.

Zitvatoruk Antlaşması (1606)

Osmanlı Devleti, Avusturya 
üzerindeki siyasi üstünlüğünü 
kaybetmiştir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)

Bugünkü Türkiye - İran sınırı-
nın temeli atılmıştır.

Karlofça Antlaşması (1699)

Osmanlı Devleti ilk kez Batı’da 
büyük çapta toprak kaybetmiş-
tir.

Pasarofça Antlaşması (1718)

Osmanlı Devleti ilk kez Batı’nın 
üstünlüğünü kabul etmiştir. 
(Lale Devri’nin başlangıcıdır.)

Belgrad Antlaşması (1739)

XVIII. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nin imzaladığı son ka-
zançlı antlaşmadır.

Küçük Kaynarca Antlaşması 
(1774)

Osmanlı Devleti ilk kez savaş 
tazminatı ödemiştir. Rusya, 
Osmanlıdaki Ortodoksların ko-
ruyuculuğunu üstlenmiştir.

Balta Limanı Ticaret Antlaş-
ması (1838)

İngiltere’ye yeni ticari haklar 
tanınmıştır. Osmanlı Devleti, 
Avrupa’nın açık pazarı hâline 
gelmiştir.

Londra Konferansı (1840)

Mısır Sorunu, uluslararası alan-
da çözüme kavuşmuştur.

Londra Boğazlar Sözleşmesi 
(1841)

Boğazlarda uluslararası karar-
lar etkinlik kazanmıştır. 

Paris Antlaşması (1856)

Osmanlı Devleti, bir Avrupa 
devleti sayılmış, toprak bütün-
lüğü Avrupalı devletlerin ga-
rantisi altına girmiştir. Islahat 
Fermanı antlaşma metnine ek-
lenmiştir.

Berlin Antlaşması (1878)

Romanya, Sırbistan ve Karadağ 
bağımsızlığını kazanmıştır. Er-
meni Sorunu ilk kez resmî bir 
antlaşmada yer almıştır.
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BU BİLGİLER

ÇOK ÖNEMLİDİR.

OSMANLI DEVLETİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELER

II. Mahmut 1826’da halkın ve Topçu Oca-
ğının desteği ile Yeniçeri Ocağını kaldırarak 

yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordu-
sunu kurmuştur. Bu ordu Yeniçeri Ocağına al-
ternatif olarak alınmamalıdır. Yeniçeri Ocağının 
yerine kurulmuştur. 

1. III. Selim Dönemi’nde kuru-
lan Nizam-ı Cedit Ordusu 
Yeniçeri Ocağına alternatif 
olarak düşünülmüş ancak 
yeniçeri isyanları sonucu III. 
Selim’in attığı bu adım ba-
şarısız olmuştur.

2. II. Mahmut Dönemi’nde Ye-
niçeri Ocağına alternatif 
olarak kurulan Sekban-ı Ce-
dit ve Eşkinci Ocağı yeniçeri 
isyanları sonucu kaldırılmış-
tır. 
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XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 

I. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Koruma Ça-
baları

1. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)   
Paris Barış Konferansı’nda barış ve gü-
venliğin korunması amacıyla uluslararası 
bir teşkilatın kurulması kararlaştırılmış ve 
Cemiyet-i Akvam oluşturulmuştur.
Kurum temel amacı olan dünya barışını ko-
ruma politikasında başarı sağlayamamıştır.
Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) 
1945’te kurulacak Birleşmiş Milletlerin de 
temelini oluşturmuştur.

2. Briand - Kellog Paktı     
1928’de ABD ile Fransa arasında oluştu-
rulmuştur. Türkiyede 1928’de pakta dâhil 
olmuştur.

3. Litvinov Protokolü     
Sovyet Rusya’nın kendi komşularıyla oluş-
turduğu barış birliğidir.
1929’da Sovyetler Birliği önderliğinde ku-
rulmuştur. Türkiye pakta üyedir.

Basmacı Hareketi 
1918 yılında Sovyet ordusunun Hokand 
Cumhuriyeti’ni yıkmasıyla başlayan ha-
rekettir. Bu hareketin amacı, Türkistan’ı 
Ruslardan kurtararak bağımsızlığına ka-
vuşturmaktır. Hareketin içinde Enver Paşa, 
Zeki Velidi Togan ve İsmail Gaspıralı gibi 
önemli isimler de yer almıştır. 

Avrupa’da Totaliter Rejimlerin Ortaya 
Çıkması

Birinci Dünya Savaşı’ndan beklediğini bu-
lamayan İtalya’da Benito Mussolini liderli-
ğinde faşizm fi kri güçlenmiştir. Bu fi krin en 
önemli destekçileri arasında Kara Gömlek-
liler yer almıştır.
Mussolini iktidarı, dış politikada Akde-
niz hâkimiyetini amaçlamış, eski Roma 
İmparatorluğu’nu yaratmak amacıyla bu 
bölgeye Bizim Deniz (Marenostrum) adını 
koymuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nda alınan mağlubiyet 
ve sonucunda imzalanan ağır şartlı Versay 

Antlaşması Almanya’da Hitler önderliğinde 
Nasyonal Sosyalist Partiyi güçlendirmiş ve 
iktidara getirmiştir.
Gizli polis teşkilatı Gestapo halkın üzerinde 
baskı unsuru olmuştur.
Hitler Almanyası, Almanların yaşamadığı 
bölgelerinde sınırlara dâhil edilmesini savu-
nan Hayat Sahası (Lebensraum) politikasını 
benimsemiştir.
İtalya ve Almaya’daki bu liderler ve politi-
kalar I. Dünya Savaşı’nın başlamasında da 
doğrudan etkili olmuştur.

1931 - 1939 Arası Türk 
Dış Politikası Gelişmeleri

  Türkiye’nin Milletler Cemi-
yetine üye olması (1932)

  Balkan Antantı’nın oluşturulması 
(1934)

  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ nin imza-
lanması (1936)

  Sadâbad Paktı’nın kurulması (1938)
  Hatay’ın ana vatana katılması (1939)

Cumhuriyetçilik   
  Ulusal egemenlik anlayışını esas alır.
  Seçme ve seçilme hakkı bütün vatan-
daşlara eşit olarak sunulur.

  Mustafa Kemal’in “en büyük eserim” 
dediği rejimi koruyan temel ilkedir.

  Mustafa Kemal’in partiler üstü gör-
düğü ilkedir.

Halkçılık    
  Her türlü ayrıcalığa son veren, halkın 
gücüyle oluşan devlet anlayışıdır.

  Halk için halk yararına yapılan 
herşeydir.

  Kanun önünde eşitliği benimser.

Devletçilik    
  Bireylerin kendi imkânları ile yapa-
madığı işleri devletin yapmasıdır.

  Ekonominin devlet eliyle devlet tara-
fından yönlendirilmesidir.

  1931’de resmî ekonomi politikası 
olarak ilan edilmiştir.

Milliyetçilik   
  Ortak geçmiş, ortak yaşam ve ortak 
gelecek ülküsü etrafında birleşebil-
mektedir.

  Irk üstünlüğü ve din birliği anlayışla-
rını reddeder.

  Millî çıkarları korumayı esas alır.

Laiklik    
  Herkesin din ve vicdan özgürlüğüne 
sahip olması ve devletin tüm inançla-
ra eşit mesafede durabilmesidir.

  Din ve devlet işlerini ayırır.
  Akılcılık ve bilimsellik esaslıdır.

İnkılapçılık   
  İşlevini yitirmiş kurumların yerine 
çağdaş kurumlar oluşturulmasıdır.

  Durağanlığı reddeder.
  Çağdaşlaşma ve Batılılaşma esaslıdır.
  Dinamik bir yapıya sahiptir.
  Daimî olarak değişmeyi ve gelişmeyi 
benimsemiştir.

Medeni Kanun’un Kabulü             
(17 Şubat 1926)

  Kişi hak ve özgürlükleri, miras 
paylaşımı, ailenin kuruluşu, şahitlik 
hakkı, boşanma ve velayet hakkı, 
kadınlara ekonomik hakların tanın-
ması ve patrikhanenin yetkileri gibi 
konuları içerir.

  Hukuk birliğinin sağlanmasında 
önemli bir aşamadır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

  Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, 
millileştirilmesi ve laikleştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

  Medreseler kapatılmıştır.

Millet Mektepleri (24 Kasım 1928)     

  Yeni Türk harflerinin halka öğretil-
mesi amaçlanmıştır.

  Millet Mektepleri Talimatnamesi ile 
başöğretmen Mustafa Kemal kabul 
edilmiştir.
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ATATÜRK İLKELERİ

ÖNEMLİ İNKILAPLAR
1924 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler   

1928 $ Milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının ye-
min şekli değiştirilmiştir. (Laiklik)

1930 $ Belediye (seçme)

1933 $ Muhtarlık (seçme)

1934 $ Vekillik (seçme ve seçilme)

Kadınlara siyasi haklar tanınması (Cumhuriyetçilik - 
Halkçılık)

1937 $ Laiklik ilkesi anayasaya dâhil edilmiştir.

1946 $ Tek dereceli seçim sistemi getirilmiştir.

II. DÜNYA SAVAŞI
Çelik Pakt
İtalya’nın Arnavutluk’u işgali Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Balkan Antantı’nı olumsuz etkilemiştir. İngiltere, Romanya ve 
Yunanistan’a garanti vermiştir. Türkiye ise İngiltere ile 1939’da 
bir yardım deklarasyonu imzalamıştır.

Bu gelişmeler üzerine zaten Münih Konferansı’nda bir pakt oluş-
turma fi krini benimseyen Almanya ve İtalya 1939’da Çelik Paktı 
oluşturmuştur.

II. Dünya Savaşı Bloklaşmaları

Mihver Devletler Müttefi k Devletler

  Almanya, İtalya, Japonya

Ayrıca Macaristan, Bulgaris-
tan, Romanya, Hırvatistan

  İngiltere, Fransa, ABD, SSCB

Ayrıca Polonya, Avusturya, Yeni 
Zelanda, Norveç, Hollanda, Belçika, 
Yunanistan, Çin, Arjantin, Türkiye
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Barbarossa Harekâtı
Nazi Almanyasının Rusya’yı işgal planına 
verilen isimdir.

Atlantik Bildirisi
İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD Baş-
kanı Roosevelt’in anlaşmaları ile yayımla-
nan bildiridir.

Bu bildiriye göre

  Savaştan sonra toprak kazanılmayacaktır.

  İlgili halkların onayı alınmadan toprak 
değişimi yapılmayacaktır.

  Uluslar kendi geleceğini kendileri belir-
leyeceklerdir.

  Ham maddeler eşit paylaşılacaktır.

  Savaş sonrası silahsızlanmaya gidilecektir.

Pearl Harlbour Baskını
                                    

DİKKAT!
1941’de Japonya’nın, 
Hawaii’deki Pearl 
Harlbour’da bulunan ABD 
üssünü bombalamasıdır. Bu 
saldırı ile ABD’de savaşa girmiştir.

Tahran Konferansı

  Roosevelt, Churchill ve Stalin’in katılı-
mıyla 28 Kasım - 1 Aralık 1943 tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiştir. Konfe-
ransta, 

  İkinci cephenin açılma tarihi belirlen-
miştir.

  Türkiye’nin de savaşa katılmasına karar 
verilmiştir.

  Savaş bitiminde milletler arası teşkilatın 
kurulmasına karar verilmiştir.

Yalta Konferansı

4 - 11 Şubat 1945 tarihleri arasında Ro-
osevelt, Churchill ve Stalin arasında ger-
çekleştirilmiştir. Konferansta her devlet 
kendi çıkarlarına uygun olarak fi kirlerini 
beyan etmiştir. Konferansta,

  Sovyet Rusya’ya Uzak Doğu’daki savaşa 
katılması karşılığında tavizler verilmiştir.

  Almanya üç işgal bölgesine ayrılmıştır.

  Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili ola-
rak veto ve üyelik hakları tartışılmış-
tır. Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri 
için veto hakkı kabul edilmiştir. Kararın 
Türkiye’yi ilgilendiren kısmı ise üyelikle 
ilgilidir. Rusya savaşa dâhil olmadığı için 
Türkiye’nin teşkilata üye olmasını iste-
memiştir. 1 Mart 1945’e kadar ortak 
düşmana savaş ilan edenlerin teşkila-
ta katılmasına karar verilmiştir. Bunun 
üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Al-
manya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.

  Boğazların statüsünde Sovyet Rusya le-
hinde değişiklikler yapılmasına ve du-
rumun Türkiye’ye bildirilmesine karar 
verilmiştir.    

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na Katılması                                Katılması

BU 
KONUDAN

SORU GELEBİLİR.

             

Türkiye II. Dünya 
Savaşı boyunca ta-
rafsızlık politikası uy-
gulamış, savaşın son 
döneminde ise savaş 
sonrası oluşumlarda 
ve antlaşmalarda yer alabilmek amacıyla 
görünüşte de olsa kazanan taraf olan Müt-
tefi k Devletler Bloku’nda yer almıştır.

Adana Görüşmeleri

  Casablanca Konferansı’nda Roosevelt ve 
Churchill Türkiye’nin savaşa katılması ve 
bir Balkan Cephesi açılması konusunda 
karar vermişlerdi. Bu konuyu Türk li-
derlere açıklamak üzere 30 Ocak - 1 
Şubat 1943 tarihleri arasında Adana’da 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan 
Şükrü Saraçoğlu ile görüşmüşlerdir. Bu 
görüşmelerde Türkiye’nin en geç 1943 
yılı sonunda savaşa katılması istenmiştir. 
Ancak Türkiye Sovyet Rusya’dan emin 
olmadığını ve Türk ordusunun takviye 
edilmesi gerektiğini bildirmiştir.

  Aynı yılın sonlarında Moskova’da bir 
araya gelen Müttefi kler özellikle Sovyet 
Rusya’nın ısrarı ile Türkiye’nin 1943 yılı 
sona ermeden mutlaka savaşa girmesi 
gerektiği konusunda anlaşmışlardır.

  İngiltere Dışişleri Bakanı Eden, durumu 
bildirmek üzere Türkiye Dışişleri Baka-
nı Numan Menemencioğlu ile Kahire’de 
bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmelerde 
Türkiye savaşa katılmayı reddetmiştir.

Kahire Görüşmeleri

Tahran Konferansı’nda Sovyet Rusya, 
Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda ısrar 
etmiştir. ABD ve İngiltere de Türkiye’nin 
savaşa girmesini istediğinden Churchill, 4-6 
Aralık 1943’te Kahire’de Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü ile görüşmüştür. Bu görüşme-
lerde baskılar oldukça ağır olmuş ve İnönü 
prensip olarak savaşa katılmayı kabul et-
miştir. Ancak Türkiye savaş için yeterli si-
lah ve malzeme yardımını almadan savaşa 
girmeyecekti. 1944 yılı başlarında İngiliz ve 
Türk askerî yetkililerinin Türkiye’nin askerî 
ihtiyaçlarının tespiti konusundaki çalışma-
larının sonuçsuz kalması üzerine ilişkiler 
durma noktasına gelmiştir.

Türkiye, Müttefi k Devletler’le münasebet-
lerini düzeltmek için 2 Ağustos 1944’te 
Almanya ile diplomatik münasebetlerini 
kesmiştir. 

Türkiye 23 Şubat 1945’te Birleşmiş Mil-
letler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer 
alabilmek için Almanya’ya savaş ilan et-
miştir. Ancak savaş ilanı yalnızca simgesel 
bir hareket olarak kalmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

Türkiye’nin sanayi yatırım programları 
ertelenmiş, tarımsal üretim olumsuz etki-
lenmiştir.
Fiyat artışları ve karaborsacılık başlamıştır.
18 Ocak 1940’ta Millî Korunma Kanunu 
çıkarılmış, ekonomide devlet kontrolü ar-
tırılmıştır.

  Aşırı kazanç ve yüksek enfl asyon sebe-
biyle 11 Kasım 1942’de Varlık Vergisi 
Kanunu çıkarılmıştır.

  Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu çıka-
rılmıştır.

  II. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanama-
mıştır.

NOT: Savaş şartlarına rağmen eğitim 
yatırımları devam ettirilmeye çalışılmıştır. 
Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel öncülüğünde açılan Köy Enstitüleri 
buna önemli bir örnektir. 

İsmet İnönü Dönemi’nin Önemli Gelişme-
leri

  II. Dünya Savaşı ve Türk dış politikasının 
yönlendirilmesi (Adana Görüşmeleri ve 
Kahire Görüşmeleri)

  Köy Enstitülerinin açılması

  Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması ve 
uygulanması

  Ekmek karnesi uygulaması

  Toprak Reformu Kanunu’nun çıkarılması

  Çok partili hayata geçilmesi

  Tek Dereceli Seçim Sistemi’ne geçilmesi 
ve ilk kez çok partili seçimin gerçekleş-
tirilmesi

Soğuk Savaş Dönemi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın 
siyasi yapısında büyük değişim yaşanmış 
İngiltere ve Fransa güç kaybederken ABD 
ve Sovyet Rusya süper güçler olarak ortaya 
çıkmışlardır.

ABD dünya politikasına hâkim olmayı 
amaçlarken Sovyet Rusya komünizmi tüm 
dünyaya yaymaya çalışmıştır. Bu politika-
lar doğrultusunda iki ülke silahsız, ekono-
mik ve politik bir mücadele dönemi olan 
Soğuk Savaş Dönemi’ni yaşamışlardır. 

Asya ve Afrika’da sömürge halindeki birçok 
ülke bu dönemde bağımsızlığını kazanmış-
tır. Böylece “Üçüncü Dünya Ülkeleri” ya da 
“Bağlantısızlar” adı verilen bir blok daha 
ortaya çıkmıştır. 
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Rusya önderliğindeki Doğu Bloku’nda Ku-
rulan örgütler:

  Cominform

  Comecon

  Varşova Paktı

ABD Önderliğindeki Batı Bloku ve Önemli 
Faaliyetleri

Truman Doktrini
  Sovyet Rusya’nın II. Dünya Savaşı son-
rası Orta Doğu, Boğazlar, Ege Denizi ve 
Doğu Akdeniz gibi bölgelerde hedefl ediği 
yayılmacı politikayı önlemek amacıyla 
yayımlanmıştır. 

  ABD Başkanı Truman tarafından onay-
lanan doktrinde Türkiye, Yunanistan gibi 
devletlere ekonomik yardım gerçekleşti-
rilmesi ve ortak hareket edilmesi konula-
rında uzlaşma sağlanmıştır. 

NATO’nun Kurulması

ÖNEMLİ
  ABD Sovyet yayılma-
cılığını durdurmak için 
tedbir arayışlarına giriş-
miştir. 

  1949’da İngiltere, Fransa, Belçika, 
Hollanda, İtalya, Danimarka, İzlanda, 
Norveç, Portekiz, Lüksemburg, Kanada 
ve ABD Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) 
kurulmuştur. 

  Türkiye bu birliğe 1952’de (Ad-
nan Menderes Dönemi) üye olmuştur. 
Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker gön-
dermesi üyeliğini hızlandırmıştır. Sov-
yet Rusya da bu birliğe karşı Varşova 
Paktı’nı oluşturmuştur.

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Kurul-
ması

  Bu topluluk ilk olarak 1951’de Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla kurul-
muştur. 

  1957’de Roma Antlaşması ile Avru-
pa Ekonomik Topluluğu adını almıştır.     
Ortak Pazar kurmak temel amaç olarak 
benimsenmiştir. 

Balfour Deklarasyonu

  James Balfour’un İngiliz Dışişleri Ba-
kanı olarak Yahudi Siyonist Federas-
yonuna gönderdiği belgedir. Bu belgede 
İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi Devleti 
kurulması fi krini resmen kabul ettiği bil-
dirilmiştir. 

  Günümüze kadar gelen Gazze Sorunu’nun 
başlangıcının da önemli bir aşamasıdır. 

Süveyş Bunalımı

  Mısır Lideri Nasır’ın Süveyş Kanalı’ndaki 
Batılı devletlerin yönetimine son verme-
yi istemesi, kanalı millîleştirdiğini açık-
laması sorun olmuştur. 

Eisenhower Doktrini

  ABD Başkanı Eisenhower’ın Orta 
Doğu’da Sovyet Rusya’nın güçlenmesini 
önlemeye yönelik çalışmasıdır.

  Bu amaçla Orta Doğu ülkelerine ekono-
mik ve askerî yardım yapmayı taahhüt 
etmiş, askerî iş birliğine gidilmesi plan-
lanmıştır. 

Kore Savaşı

  Postdam Konferansı’na göre Kore top-
rakları 38. enlemin kuzeyi ve güneyi ola-
rak ayrılmıştır. Kuzey Kore Rusya’nın, 
Güney Kore ABD’nin hareket sahası ol-
muştur. 

  Kuzey Kore’de 1949’da komünizm 
hâkimiyeti başlamış ve ilişkiler gerilmiş, 
Kuzey Kore, Güney Kore’ye savaş ilân 
etmiştir. Türk askeri de Birleşmiş Mil-
letlere bağlı birlikler içerisinde bölgede 
savaşmıştır.

Mahatma Gandhi

Bu kişi önemli

Mahatma Gandhi, 
Hindistan Bağımsız-
lık Hareketi’nin siyasi 
ve ruhani lideridir. 
Gandhi, Londra’da 
hukuk öğrenimi yap-
mıştır. Hindistan 
Ulusal Kongresi’nin 
liderliğini üstlenmiş-
tir. Hindistan’ın yabancı hâkimiyetinden 
kurtarılması, kast ve dokunulmazlıkların 
kaldırılması, kadın hakları, yoksulluğun 
azaltılması konularında çalışmalar yap-
mıştır. 1948’de öldürülmüştür.

Muhammed Ali Cinnah

Bu kişi önemli

  Muhammed Ali Cin-
nah 1876 yılında 
Pakistan’da doğ-
muştur. Hindistanlı 
bir siyaset adamı 
olan Muhammed Ali 
Cinnah, Pakistan’ın 
kurucusu ve ilk ge-
nel valisidir.

  Hindistan topraklarının Hindistan ve 
Pakistan olarak iki ayrı devlete bölün-
mesi fi krini İngiltere’ye kabul ettirmiştir.

  Cinnah, Müslüman milliyetçiliği hareke-
tini de başlatan kişidir.

  Cinnah’ın çabalarıyla 1947’de bugün-
kü Pakistan devleti kurulmuş ve kendi-
si de ilk devlet başkanı olmuştur. Keş-
mir Sorunu’nda da Hindistan’a karşı 
Pakistan’ın hakları için mücadele etmiş-
tir.

Bağdat Paktı

  Türkiye’nin Orta Doğu’da ittifak arayışı 
sonucunda Irak ile 1955’te imzaladığı 
pakttır. Pakta daha sonra İngiltere, Pa-
kistan ve İran da üye olmuştur. 1958’de 
Irak Pakt’tan çekilmiş ve Bağdat Paktı 
CENTO adını almıştır. 

Dörtlü Takrir

  CHP içerisinde bazı milletvekillerinin 
(Celal Bayar, Refi k Koraltan, Fuat Köp-
rülü, Adnan Menderes) parti progra-
mında ve kanun teklifl eri ile mevcut ka-
nunlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini 
belirttiği belgedir. 

  Bu önergeyi veren vekiller Dörtlü Tak-
rir olarak isimlendirilmiş ve 1946’da 
Demokrat Partiyi kurmuşlardır. Genel 
Başkanlığına da Celal Bayar getirilmiştir. 

Adnan Menderes Dönemi Önemli Ge-
lişmeleri

  Türkiye Kore Savaşı’na asker gönder-
miştir. (BM’ye bağlı)

  Türkiye NATO’ya üye olmuştur. 

  Bağdat Paktı imzalanmıştır. 

  Kıbrıs Sorunu yaşanmıştır. 

  Köy Enstitüleri ve Halkevleri kapatıl-
mıştır. 

  7 Eylül kararları (1947) ile ithalat ko-
laylaştırılmış, bankalar serbest bırakıl-
mıştır. Bu kararlar Türkiye’de liberal 
ekonomiye geçişin ilk adımıdır. 

  1955 yılında bir gazetede Atatürk’ün 
Selanik’teki evinin bombalandığı haberi 
üzerine İstanbul’da başlayan halk tepki-
sine 6-7 Eylül Olayları adı verilmiştir. 

  1958 yılında ekonominin kötüye gitme-
si nedeniyle IMF’den ilk borç alınmıştır. 

  1960 İhtilali ile ordu yönetime el koy-
muş ve Demokrat Parti iktidarı son bul-
muştur. 
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Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küba Buhranı

  Küba’da Fidel Castro’nun sosyalist bir 
idare kurması ABD ile Küba arasında 
gerginliğe sebep olmuş, ABD, Castro yö-
netimini yıkmak amacıyla Küba’ya bir 
çıkarma yapmıştır. Domuzlar Körfezi 
Çıkarması olarak bilinen bu olay, Küba’yı 
Sovyet Rusya’ya yaklaştırmıştır.

  Sovyet Rusya, 1962’den itibaren 
Küba’ya füze yerleştirmiş ve bu durum 
ABD ile Sovyetleri karşı karşıya getir-
miştir. Nükleer savaş tehlikesinin belir-
mesi üzerine Sovyet Rusya Küba’daki 
füzeleri kaldırmış, ABD’den de Türki-
ye’deki Jüpiter füzelerini kaldırmasını 
istemiştir. 

  Bu olaydan sonra 1963’te Kremlin ile 
Beyaz Saray arasında buhran zamanla-
rında yanlış anlamaların önlenmesi için 
“Kırmızı Telefon Hattı” kurulmuştur. 

Vietnam Savaşı

  Vietnam 1954’te kuzey ve güney ola-
rak ikiye ayrılmıştır. Kuzey de Çin des-
tekli komünist yönetim kurulmuş, gü-
neyde kurulan devleti İngiltere ve ABD 
desteklemiştir. 2 Ağustos 1964’te ABD 
donanmasının Tonkin Körfezi’nde Kuzey 
Vietnam’ın saldırısına uğramasıyla savaş 
başlamıştır. 1973’te imzalanan antlaş-
ma ile barış sağlanabilmiştir. 

  Bir süre sonra 1975’te İki devlet bir-
leşmiş ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 
adını almıştır. Bu savaşa çağrılmasına 
rağmen gitmeyen ünlü boksör Muham-
met Ali’nin dünya şampiyonluğu elinden 
alınmış, boks lisansı iptal edilmiştir.

Keşmir Sorunu

  Pakistan, Hindistan, Afganistan ve 
Çin’in kesişme noktasında bulunan Keş-
mir özellikle Hindistan ve Pakistan ara-
sında büyük sorunlara sebep olmuştur. 
Keşmir Sorunu Taşkent Deklarasyonu ile 
çözülmeye çalışılmıştır. Sorun günümüz-
de de devam etmektedir. 

Bağlantısızlar Hareketi BU TANIM 
ÖNEMLİ  Doğu ve Batı blokla-

rından ayrı hareket 
eden ülkelerin baş-
lattığı harekettir. Bu hareketin lider-
leri Hindistan, Yugoslavya ve Mısır’dır. 
1955’te Endonezya (Bandung) da ya-
pılan konferans sonucu Bağlantısız-
lar, ABD ve Sovyet Rusya’nın nükleer 

gücü karşısında bağımsızlıklarını ko-
rumak için aralarında birlik ve daya-
nışma sağlamayı kararlaştırmışlardır. 

Salt - I Antlaşması (1972)

  ABD ve Sovyet Rusya arasında imzala-
nan ve stratejik silahları azaltmaya yö-
nelik olan antlaşmadır. 

Salt - II Antlaşması (1979)

  ABD ve Sovyet Rusya arasında imzalan-
mıştır. Bu antlaşma ile stratejik ve nük-
leer silahlar sınırlandırılmıştır. 

  Sovyet Rusya’nın Afganistan’ı işgali üze-
rine uygulanamamıştır. 

1967 Arap İsrail Savaşı (Altı Gün Savaşı)

  Sebebi, Mısır Lideri Nasır’ın Akabe 
Körfezi’ni kapatmasıdır. İsrail savaşı ka-
zanmış ve tüm Sina’yı ele geçirmiştir. 

1973 Arap – İsrail Savaşı (Yom Kippur 
Savaşı)

  Sebebi, Mısır’ın bir önceki savaşta kay-
bettiği prestijini yeniden kazanmak iste-
mesidir. ABD’nin gerçekleştirdiği “Mekik 
Diplomasisi” sonucu 1974’te İsrail’in 
Sina’nın bir bölümünden çekilmesini 
sağlayan antlaşma imzalanmıştır. 

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)

  1960’ta petrol fi yatlarının tespit edil-
mesi başta olmak üzere petrolle ilgili 
konuların çözümünü sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 

OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri 
Teşkilatı)

  Petrol ihraç eden Arap ülkelerinin pet-
rolü Batı’ya karşı silah olarak kullanma 
eğilimi sonucu kurulmuştur. 

Camp David Antlaşmaları

  Arap – İsrail sorununu çözmek amacıyla 
ABD aracılığıyla imzalanan antlaşma-
lardır. ABD, İsrail ve Mısır arasında im-
zalanmıştır. 

İslam Konferansı Örgütü

  1969’da El – Aksa Camisinin kundak-
lanması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin’in 
önerisiyle toplanan İslam Zirvesi so-
nucu kurulmuştur. Örgütün ilk Türk 
genel sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu’dur. İhsanoğlu 2005’ten itiba-
ren İslam Konferansı Örgütünün genel 
sekreterliği görevini sürdürmektedir.

İran – Irak Savaşı

  1979’da İran’daki rejim değişikliğinden 
yararlanmak isteyen Irak’ın 1980’de 
İran topraklarına girip Basra Körfezi’ne 
kadar ilerlemesiyle başlayan savaştır. 
Savaş Irak’ın düşündüğü gibi olmamış, 
İran direnmiş ve kaybettiği yerleri geri 
almıştır. BM kararıyla 1988’de ateşkes 
ilan edilmiştir. 

Türk – Yunan 
İlişkileri

BU 
KONUDAN

SORU GELEBİLİR.

Kıbrıs Sorunu
  Kıbrıs Rumlarının “Enosis” adı veri-
len Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma ideali 
1950’de önemli bir dönüm noktasına 
gelmiş, kilise bir halk oylaması yaparak 
adayı Yunanistan’a bağlamak istemiştir. 
Ancak halk oylaması ABD, İngiltere ve 
BM tarafından kabul edilmemiştir. Bu-
nun üzerine Kıbrıs Rumları tarafından 
1955’te “EOKA” adlı terör örgütü ku-
rulmuştur. EOKA’nın Türkleri hedef alan 
faaliyetleri karşısında Türkler de “Türk 
Mukavemet Teşkilatı”nı kurmuşlardır. 

  1959’da Kıbrıs için bağımsız bir cum-
huriyet idaresini öngören “Zürih Ant-
laşması”, ardından “Londra Antlaşması” 
imzalanmıştır. Bu antlaşmalarla Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulmuş, Türkiye, Yu-
nanistan ve İngiltere garantör devlet 
olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cum-
hurbaşkanlığına Makarios, yardımcılığı-
na Dr. Fazıl Küçük getirilmiştir. 

  Ancak Rumların Türklere yönelik fa-
aliyetleri bitmemiş, 1963’te “Kanlı 
Noel” olarak bilinen katliamlar başla-
mıştır. Kıbrıs Türkleri 1967’de Kıbrıs 
Geçici Türk Yönetimi’ni kurmuşlardır. 
Adada olayların sürmesi üzerine Tür-
kiye 20 Temmuz 1974’te “Kıbrıs Barış 
Harekatı”nı gerçekleştirmiştir. 

  Toplumlar arası görüşmeler sonunda 13 
Şubat 1975’te Rauf Denktaş liderliğin-
de “Kıbrıs Türk Federe Devleti” kurul-
muştur. 15 Kasım 1983’te de “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” kurulmuştur. 
Ancak KKTC, Yunanistan, Kıbrıs Rum 
Yönetimi, ABD, İngiltere, Fransa, Sov-
yet Rusya ve birçok devlet tarafından 
tanınmamaktadır. 

Ege Adaları Meselesi

  Yunanistan’ın Ege adalarını Lozan 
Antlaşması’na aykırı olarak gizlice si-
lahlandırmaya başlaması üzerine ortaya 
çıkan sorundur. 
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Kıta Sahanlığı Sorunu

  Yunanistan’ın petrol arama ruhsat ala-
nını Doğu Ege’yi kapsayacak şekilde ge-
nişletmesi üzerine başlayan sorundur. 

Kara Sularının 12 Mile Çıkarılması

  Yunanistan 1974’te kara sularını 12 
mile çıkarmak istemesi sonucu ortaya 
çıkan sorundur. 

Ege Hava Sahası (FIR HATTI) Sorunu

  Yunanistan’ın hava kontrol sahasını 10 
mile çıkarması ve Ege Denizi üzerindeki 
hava sahasının kontrolünün büyük ölçü-
de Yunanistan’a geçmesiyle ortaya çıkan 
sorundur. 

Ermeni Sorunu         
 

DİKKAT

  Türkiye’den tazminat ve toprak almak 
en sonunda da büyük Ermenistan’ı kur-
mak isteyen Ermeniler, “ASALA” adlı 
terör örgütü kurmuşlar ve yurt dışında-
ki Türk diplomatlara suikastler düzen-
lemişlerdir. 

Türkiye’nin Bunalımlı Yılları

  27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen askerî 
darbe ile anayasa yürürlükten kaldırıl-
mış ve Meclis kapatılmıştır. Cumhur-
başkanı, başbakan ve birçok vekil yar-
gılanmıştır. Başbakan Adnan Menderes, 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam 
edilmiştir. 

Küreselleşen Dünya

SSCB’nin Dağılması.

  Mihail Gorbaçov’un uygulamaya koy-
duğu Glasnost (açıklık) ve Perestroika 
(yeniden yapılanma) politikaları yöne-
timde çözülmelerin başlamasına neden 
olmuştur. Bundan faydalanan SSCB’ye 
bağlı cumhuriyetlerin büyük bir kısmı 
bağımsızlıklarını ilân etmiştir. 

Kadife Devrim

BU BİLGİ

SORU ÇÖZDÜRÜR.

  Çekoslovakya’da 
komünizm boyun-
duruğuna karşı 
başlayan hareketin 
genel adıdır. Kan-
sız bir devrim olduğundan bu devrim 
“Kadife Devrim” adıyla anılmıştır. 

Şanghay Beşlisi

  1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Tacikistan tarafından, Batı’ya 
karşı alternatif ve etkili bir blok oluş-
turmak amacıyla kurulmuştur. 2001’de 

Özbekistan da bu oluşuma katılmış ve 
ismi “Şanghay İş Birliği Örgütü” olmuş-
tur. 

Türk Cumhuriyetleri

  Azerbaycan: Bağımsızlığını 1991’de ilân 
etmiştir. Ebulfeyz Elçibey 1992’de dev-
let başkanı olmuştur. Hâlen Ermenistan 
ile “Dağlık Karabağ” sorununu yaşa-
maktadır. 

  Kazakistan: 1991’de Nursultan Nazarba-
yev liderliğinde bağımsızlık ilân etmiştir. 

  Kırgızistan: 1991’de bağımsız olmuş, 
SSCB’ye karşı bir politika izleyen İslam 
Kerimov cumhurbaşkanlığına getirilmiştir. 

  Türkmenistan: 1991’de bağımsızlık ilân 
etmiştir. Cumhurbaşkanlığına Sapar-
murad Niyazov getirilmiştir. 

Bağımsız Devletler Topluluğu
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ar-
dından 21 Aralık 1991’de “Almatı 
Zirvesi” sonucu kurulmuştur. Topluluk 
Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Ka-
zakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan 
ve Ukrayna’nın katılımıyla kurulmuştur. 
Topluluğa 1993’te üye olan Gürcistan, 
“Güney Osetya Savaşı”ndan sonra 15 
Ağustos 2008’de topluluktan ayrılmıştır. 

Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
  1992’de başta Türk dilinin konuşuldu-
ğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler 
olmak üzere; gelişmekte olan ülkele-
rin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu 
ülkelerle ekonomik, kültürel ve teknik 
alanlarda iş birliği sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 

Kopenhag Kriterleri

  22 Haziran 1993’te Kopenhag 
Zirvesi’nde alınan kararlardır. Zirve-
de AB’nin genişlemesinin merkezî Doğu 
Avrupa devletlerini kapsayacağı, adaylık 
başvurusunda bulunan devletlerin tam 
üyeliğe kabul edilmeden önce hangi kri-
terlere uyacağı kararlaştırılmıştır. 

Türkiye ve Avrupa Birliği

BU 
KONUDAN

SORU GELEBİLİR.

  1957’de AET’nin 
kurulmasından 
sonra Türkiye 
1959’da üyelik için 
başvuruda bulun-
muştur. 

  Avrupalı devletler Türkiye’ye tam üye-
lik şartları gerçekleşinceye kadar geçerli 
olacak bir antlaşma teklif etmişler ve 12 
Eylül 1963’te “Ankara Antlaşması” im-
zalanmıştır. 

  Türkiye, 1987’de AET’ye tam üyelik 
başvurusunu yinelemiştir. 

  1996’da Türkiye ve AB ülkeleri arasın-
da ticarette gümrük duvarlarını sıfırla-
yan “Gümlük Birliği Antlaşması’ imza-
lanmıştır. 

  1998’deki Cardiff Zirvesi’nde tam üye-
lik için hazırlanma durumunda olan ül-
keler arasına Türkiye de dâhil edilmiştir. 

  1999’da Helsinki’de yapılan zirvede 
Türkiye, oy birliğiyle AB’ye  aday ülke 
olarak kabul edilmiştir. 

  2005’te AB ile Türkiye arasında tam 
üyelik müzakereleri başlamıştır. 

Bosna Savaşı

  Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırp-
ların, Bosna - Hersek topraklarını işgal 
etmesi ve burada katliamlar yapmasıyla 
başlayan savaştır. Savaş 1995’te im-
zalanan “Dayton Antlaşması” ile sona 
ermiştir. Savaş sırasında Sırplar öldür-
dükleri Boşnakları gizlemek amacıyla 
oluşturdukları toplu mezarlara metal 
parçaları bırakarak uydu tarafından 
tespit edilmesini önlemişlerdir. Ancak 
uzmanlar toplu mezarlarda yetişen Ar-
temis çiçeği ve bu çiçekle beslenen mavi 
kelebekler sayesinde 300’den fazla toplu 
mezar tespit etmişlerdir. 

Kosova Sorunu

  Bosna Savaşı’ndan sonra Sırpların Ko-
sova’daki Arnavutlara baskı uygula-
masıyla ortaya çıkan sorundur. Bölge 
halkı bu baskı sonucu “Kosova Kurtuluş 
Ordusu”nu kurmuştur. Çatışmalarda 
binlerce Arnavut hayatını kaybetmiş, 
NATO’nun devreye girmesiyle Sırplar 
Kosova’dan çekilmiştir. Kosova 2008’de 
bağımsızlığını ilân etmiştir. 

I. Körfez Savaşı (1990 – 1991)

  İran ile yaptığı savaşlar sonunda borç-
lanan Irak’ın Kuveyt topraklarında hak 
iddia etmesi sonucu başlayan savaştır. 
Irak lideri Saddam Hüseyin, BM’nin 
tüm uyarılarına rağmen bölgeden çekil-
meyince BM Güvenlik Konseyi duruma 
müdahale etmiş ve 1991’de Irak ateşkes 
istemiştir. Türkiye savaşa girmemiş, an-
cak İncirlik Üssü’nün (Çekiç Güç) kulla-
nılmasına izin vermiştir. 

II. Körfez Savaşı (2003 ...)

  ABD’nin Irak’ta kitle imha silahla-
rı bulunduğu gerekçesiyle bölgeye asker 
sevketmesiyle başlamıştır. Mevcut Irak 
yönetimi fazla direnememiş, çok sayı-
da Iraklı devlet adamı idam edilmiştir. 
Saddam Hüseyin 2006’da idam edil-
miştir. 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
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Filistin Sorunu

  Arap ülkelerinin İsrail’e karşı etkisiz 
kalması sonucunda Filistin’i kurtarmak 
amacıyla bazı örgütler kurulmuştur. Bu 
örgütlerin en önemlisi 1964’te kuru-
lan “Filistin Kurtuluş Örgütü”dür. Ör-
güt “Yaser Arafat” liderliğinde Filistin 
Devleti’nin kurulması için çalışmıştır. 

  FKÖ, 1974’te BM, İslam Konferansı Ör-
gütü ve Arap Birliği tarafından fi listin-
lilerin tek temsilcisi olarak tanınmıştır. 
Filistin topraklarında FKÖ’nün çalışma-
ları sonucu “İntifada” adı verilen ayak-
lanmalar başlamıştır. 

  14 Kasım 1988’de Filistin Millî Konseyi 
tarafından “Bağımsız Filistin Devleti”nin 
kurulduğu ilân edilmiş, Yaser Arafat Fi-
listin Devlet Başkanlığına getirilmiştir. 

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 
(KEİ)

  1992’de Türkiye öncülüğünde kurul-
muştur. Amacı; üye ülkelerin potan-
siyellerinden, coğrafi  konumlarından, 
ekonomilerinin birbirlerini tamamlayan 
özelliklerinden faydalanarak ekonomik, 
teknolojik ilişkileri geliştirmelerini sağ-
lamak ve Karadeniz’in bir barış bölgesi 
olmasına çalışmaktır.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

  Türkiye’deki bilim insanları ve araştır-
macıların toplumsal statülerinin ko-
runması, araştırmaların özendirilme-
si, gençlerin bilime yönlendirilmesi gibi 
amaçlarla 1994’te çalışmalarına başla-
mıştır. 

Kyoto Protokolü

  BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne ek olarak hazırlanan pro-
tokol, küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusunda mücadele ve iş birliğini ön-
görmektedir. Protokol 2005’te yürürlü-
ğe girmiş, Türkiye tarafından 2009’da 
imzalanmıştır. 

TÜRK ORDUSUNUN BARIŞA KATKILARI

Görev yeri Görev yılı Aldığı görevler

Somali 1993-1994 BM tarafından oluşturulan barış gücüne 
katkı sağlanmıştır.

Bosna-Hersek 1993-1995 BM’nin emniyetli bölgeler oluşturulma-
sı amacıyla kurduğu Koruma Kuvvetine 
katkı sağlanmıştır.

Bosna-Hersek 1995-1996 NATO’nun oluşturduğu Uygulama / İstik-
rar Kuvvetine katkı sağlamaktadır.

Bosna-Hersek 
(Adriyatik 
Denizi)

1992-1996 Bosna Savaşı’nda NATO’nun oluşturduğu 
görev kuvvetine katkı sağlanmıştır.

Bosna-Hersek 2004 BM tarafından oluşturulan Koruma Kuv-
veti, NATO tarafından oluşturulan Uygu-
lama ve İstikrar Kuvvetleri ile AB lider-
liğinde oluşturulan İstikrar Harekâtı’na 
Saraybosna’da katkı sağlanmaktadır.

Arnavutluk 1997 Arnavutluk’ta insani yardımın güvenle 
dağıtılması için BM kararıyla oluşturulan 
çok uluslu birlikte yer almıştır.

Arnavutluk 1999 Makedonya ve Arnavutluk’taki mülteci-
lere yardım amacıyla oluşturulan İnsani 
Yardım Kuvvetinde yer almıştır.

Kosova 1999 Kosova krizi sırasında NATO tarafından 
başlatılan hava harekâtına katılmıştır.

Kosova 1999- NATO’nun oluşturduğu Çok Uluslu Güney 
Görev Kuvvetine katkısı devam etmekte-
dir.

Afganistan 2002- BM Güvenlik Konseyi tarafından oluştu-
rulan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuv-
vetine katkısı devam etmektedir.

Lübnan 2006- BM Güvenlik Konseyi tarafından oluş-
turulan Lübnan Geçici Güvenlik Gücüne 
katkısı sürmektedir.

KIZILAY’IN YURT DIŞI YARDIM FAALİYETLERİ
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Yıl Yer Gerçekleştirilen faaliyet

2005 Endonezya, 
Tayland ve 
Sri Lanka

2004 sonunda Güney As-
ya’daki tsunami felaketine 
insani yardım gönderilmiş-
tir.

2005 Pakistan 2005’teki depremden he-
men sonra insani yardım 
gönderilmiştir.

2006 Lübnan İsrail’in Lübnan’a yaptığı 
askerî harekâtlar sonrasın-
da insani yardım malzemesi 
gönderilmiştir.

2006 Sudan Kamplardaki insanların ya-
şadıkları ağır koşullar ve 
sağlık hizmetlerindeki yeter-
sizlik nedeniyle insani yar-
dım yapılmıştır.

2008 Gürcistan Gürcistan’a savaş sonrası in-
sani yardım yapılmıştır.

2007 Irak Irak’ın Telafer kentinde 
meydana gelen patlamadan 
sonra bölgeye insani yardım 
yapılmıştır.

2008 Filistin İsrail’in Gazze şeridindeki as-
keri operasyonları sebebiyle 
insani yardım yapılmıştır.

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
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ÖZEL TARİHLER
 ● 21 Haziran 

  En uzun gündüz, en kısa gece

  Yıl içinde güneş ışınları gelebileceği en 
büyük açı

  Yıl içinde gölge boyu en kısa 

  Bu tarihten sonra gündüzler kısal-
maya, geceler uzamaya başlar. 

TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ (FİZİKİ ÖZELLİKLERİ)

  Ülkemiz oluşumunda en büyük pay III. Zaman’a aittir. 

  Dördüncü Zaman başlarında ülkemizde yaygın buzullar görülür. 

  Ülkemiz dağ oluşumunda kıvrımlı yapılar en yaygın olanıdır. 

  Bunlar Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağlarıdır. 

  Ülkemiz ova oluşumunda en yaygın olan tektonik kökenli alan-
lardır. 

  Platolar en yaygın İç Anadolu’da yer alır. 

  Platolarda genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdü-
rülür. 

  Ülkemiz akarsularının çoğu açık havzadır. 

  En büyük kapalı havza Tuz Gölü Havzası’dır. (Etrafı dağlarla 
çevrili olduğu için.)

  Göllerin sularının tatlı olması gidegene bağlıdır. Gidegeni olan 
göller tatlı su gölleridir.

  Heyelan set göller Karadeniz’de yaygın olarak görülür. 

  Ülkemizde Karaman, Mardin Eşiği, Karadeniz kıyı kuşağı, Yıldız 
Dağları ve Antalya çevresinde depremsellik riski azdır. 

  Ülkemizde deprem, can ve mal kaybına neden olan en büyük 
doğal afettir. Sonrasında sel ve taşkın gelir. 

  Heleyan ile erozyonun ortak yönü eğimli yamaçlarda görül-
meleridir. 

  Ülkemizin okyanusa kıyısı olmadığı için haliç, watt kıyı tipleri 
görülmez. Yine kıyısı olmadığı için çok şiddetli kasırga, hortum, 
tornado, tsunami gibi klimatik afetler yaşanmaz. 

  Dış kuvvetler içerisinde akarsular ülkemizde şekillendirici etkisi 
en fazla olanı, buzullar ise en az olanıdır. 

  Ülkemiz dağlarının yüksek kesimlerinde özellikle Toroslar ve 
Kuzey Anadolu Dağlarının yüksek kesimlerinde fosillere rast-
lanması, eskiden deniz seviyesinde olduklarının göstergesidir. 

MATEMATİK KONUM

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de bulunur.
  Bunun sonucunda Türkiye’de güneyden kuzeye 
doğru gidildikçe, güneş ışınlarının geliş açısı dara-
lır. Sıcaklık azalır.

  Gölge boyu uzar. (En uzun Sinop, en kısa Hatay)

  Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. (Tama-
men sıcaklıkla ilgili)

Akdeniz’den Karadeniz’e doğru gidildikçe
  Deniz suyu sıcaklığı azalır. Deniz suyu buharlaşması azalır. 
  Deniz suyu tuzluluğu azalır. Deniz turizmi süresi kısalır.
  Gölge yönü asla güneyi göstermez. Çizgisel hız azalır.
  Şafak (tan) ve gurup süresi uzar.
  Gece gündüz süre farkı artar. Gece gündüz süre farkı en fazla 
Sinop’ta, en az Hatay’da yaşanır.

  Yer çekimi artar.

ÖNEMLİDİR
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Yükseltinin Etkileri:

Yerden yükseldikçe
  Sıcaklık ortalaması azalır.
  Mutlak nem azalır. → kaynağı deniz-
lerdir.

  Sıcaklık farkı artar.
  Karasallık artar (nem azlığı)
  Mekanik ufalanma (fiziksel çözülme) 
artar. → Sıcaklık değişimine bağ-
lı olarak oluşan ufalanmadır. (Doğu 
Anadolu’da en fazladır.)

  Karın yerde kalma süresi uzar.
  Don olayının görüldüğü gün sayısı 
artar.

  Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi 
uzar.

  Tarım ürünlerinin çeşidi azalır.
  Akarsuların akış hızı artar.
  Yüksek olan yerlerin gerçek sıcak-
lığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasın-
daki fark fazladır. (En fazla Doğu 
Anadolu’da görülür.)

  Yüksek, dağlık ve engebeli alanların 
gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasın-
daki fark fazladır.

  Türkiye’de sıcaklıkların güneyden 
kuzeye doğru enlem etkisine bağlı 
olarak düzenli azalmasının önündeki 
en büyük engel yükseltidir.

  Türkiye’deki dağlar genel olarak 
doğu - batı istikametinde uzanır. 

Dolayısıyla,

  Akdeniz ve Karadeniz’de dağlar kıyı-
ya paralel uzanır.

Bunun sonucunda,

  Boyuna kıyılar oluşur. 

  Falezler (dalga aşındırmasıyla oluş-
muş dik kıyılar, uçurumlar) yaygın-
dır.

  Delta oluşumu azdır. 

  Kıta sahanlığı dardır.

  Kıyılarda girinti çıkıntı azdır. Koy ve 
körfez azdır. Doğal liman azdır.

  İç kesimlerle ulaşım doğal geçitlerle 
sağlanabilir. 

  Limanların hinterlandı (art bölgesi) 
dardır. 

Fakat

  İskenderun, Trabzon gibi liman 
kentlerinin iç kesimlere doğal geçit-
lerle bağlantıları olduğu için hinter-
landları olması gerekenden geniştir. 

 ● Nemli hava kütlesi iç kesimlere 
giremez.

 ● Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ya-
maç yağışı alır.

 ● Karasallığın etki alanı genişler.

 ● İç Anadolu Bölgesi’nde yağış az 
düşer. 

 ● Denizel iklimin yayılış alanının 
dar olmasına sebep olur.

 ● 21 Mart – 23 Eylül
  Gece – gündüz süresi eşit
  Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde 
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı 
anda doğar, aynı anda batar. 

  Yerel saat aynıdır.  
  Öğle vakti aynıdır. 
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İKLİM
Sıcaklık Dağılışı

 ● Kışın en sıcak bölge Akdeniz Bölgesi (Enlem, denizellik)

 ● Yazın en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu (Enlem, karasallık, 
sam yeli rüzgârı)

 ● İndirgenmiş haritalarda yükselti sıcaklık üzerinde etkili değildir. 

 ● Bağıl nem en fazla Doğu Karadeniz’de, Rize’de görülür. 

 ● Maksimum nem yazın en fazla Güneydoğu Anadolu’da görülür. 

 ● Etezyen rüzgârı Ege’de sıcaklığı düşürür. 

 ● Ülkemizde en geniş sahada etkili olan rüzgâr batı rüzgârlarıdır. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ

 ● Psödömaki: Karadeniz’de Ormanların tahrip edilmesiyle yer-
lerine çıkan maki benzeri çalılar. (Ör. Fındık)

 ● Maki: Kızılçam ormanının tahrip edilmesiyle ortaya çıkar. 

 ● Garig: Makilerin tahrip edilmesiyle yerlerine çıkan çalılar. 

 ● Antropojen – Bozkır:  Karasal iklimlerde ormanların tah-
rip edilmesiyle yerlerine çıkan ot toplulukları (En fazla İç 
Anadolu’da)

 ● Endemik Tür: Sadece bulunduğu yöreye ait olan tür. Ülke-
mizde 4000 endemik tür bulunur.

  Sığla ağacı

  Kasnak meşesi

  İspir meşesi

  Dadça hurması

  Kazdağı göknarı

TOPRAKLAR

Yerli Topraklar

  Laterit

  Podzol

  Kestane renkli step toprağı

  Kahverengi orman toprağı

  Terra - rossa 

  Çernezyom

Yerli Topraklar

  Alüvyal

  Kalüvyal

  Lös

  Moren

  Ülkemizde nüfus artışı azalmaktadır. 

  Doğurganlık oranı azalmaktadır. 

  Ortalama ömür uzamaktadır.

  Genç nüfus giderek azalmaktadır. 

  Birincil faaliyet kollarında çalışanlar azal-
maktadır. 

  İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyet kolla-
rında çalışanlar artmaktadır. 

  Bağımlı nüfus azalmaktadır. 

  Kentleşme oranı artmaktadır. 

  İç göçler eskiye göre azalmaktadır. 

  Okuma yazma oranı artmaktadır. 

RÜZGÂRLAR

Poyraz
  Kuzeydoğudan eser 

  Soğuk ve ayaz getirir.

  Yazın estiğinde sıcaklık ortalamasının 
düşmesine neden olur.

Sam yeli (Keşişleme)
  Güneydoğudan eser.

  Sıcak ve kurudur.

  Maksimum nemi artırarak yağış 
ihtimalini azaltır. 

  Tarım ürünlerinin zamanından 
önce olgunlaşmasına neden olarak 
verimi düşürür.

Kara yel
  Kuzeybatı yönünden eser. 

  Soğuk ve kar yağışı getirir. 

  Genel olarak kış mevsiminde 
etkilidir. 

Lodos
  Güneybatıdan eser
  Baca zehirlenmelerine neden olur.
  Yüksek yerlere yağış getirir.
  Boğaz trafiğinin aksamasına neden olur. 
  Ani kar erimelerine neden olur ve sellere 
yol açar. 

Etezyen
  Kuzey Ege’den 
güneye doğru esen 
serin rüzgârlardır.

Yıldız
  Kuzeyden eser.

  Karadeniz kıyılarında yamaç ya-
ğışlarına neden olur.

Kıble
  Güneyden eser.

  Kıyılara yamaç yağışı 
getirir. 

(KaYıP SaKaL)

-

BU BİLGİ 
SORU 

ÇÖZDÜRÜR.

%67,5
%25

%7,5

0-14 yaş 15-64 yaş

65+ yaş

%77%23

Kırsal Kentsel

Türkiye nüfusunun üç ana yaş grubuna 
göre dağılımı (TÜİK 2011)

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Aktif nüfus içerisinde çalışanlar; erkekler %65, kadınlar %35 oranındadır. 
Ancak cumhuriyetin ilk yıllarında bu oran %4 iken %35’lere kadar çıkmış 
ve en büyük artış kadınlarda meydana gelmiştir. 
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KALICI (Devamlı)

  Mahalle

  Mezra

  Çiftlik

  Divan

Dalyanlar en fazla Ege’de

Yaylalar en fazla Karadeniz’de

Obalar en fazla Akdeniz’dedir.

NOT

TÜRKİYE’NİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

  Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunlu-
ğu en fazla Marmara, en az Doğu 
Anadolu bölgelerinde görülür. 

2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

  Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla 
uğraşan nüfusun tarım alanlarına 
bölünmesiyle bulunur. 

  Tarım alanlarının dar ve parçalı ol-
duğu (tarım alanlarının yüz ölçü-
münün az olduğu) yerlerde tarımsal 
nüfus yoğunluğu fazladır. 

  Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu 
en fazla Doğu Karadeniz ve Hakkâri 
bölümlerindedir. 

  Tarımsal nüfus yoğunluğu en az İç 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerindedir. Çünkü tarım alanları 
geniştir. 

  Marmara Bölgesi’nde tarımsal nüfus 
yoğunluğunun az olması, tarımda 
çalışan sayısının az olmasıyla ilgilidir. 

3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

  Fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla 
Marmara Bölgesi’nde, en az İç Ana-
dolu Bölgesi’ndedir. 

ÖNEMLİDİR

GEÇİCİ (Süreli)

  Yayla

  Kom

  Oba (çadır yerleşmeleri)

  Ağıl

  Dalyan

KÖY ALTI YERLEŞMELER

Göçün sonuçları         
  Gecekondulaşma, düzensiz kentleşme

  Sanayi tesislerinin kent içinde kalması

  Altyapı sorunları, sosyal sorunlar

  Nüfusun yurt içine dengesiz dağılması

  Devlet yatırımlarının dengesiz dağılması

  İşsizlik

  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması

Kırsal kesimden kentlere yapılan göçü 
azaltmak için
  Sulama, hayvancılığı destekleme,

  Tarım ve hayvancılığa dayanan sanayiyi kır-
sal kesime kaydırma, 

  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin artırılması 
gereklidir.

GÖÇLER

1)  İç Göçler 

a)  Kalıcı Göçler

  Doğal Faktörler

 ● Kuraklık

 ● Erozyon

 ● Doğal afetler

 ● Yer şekilleri ve iklim

  Ekonomik Faktörler

 ● İşsizlik

 ● Tarım alanlarının 
miras yoluyla bölün-
mesi

 ● Tarımda yaşanan 
makineleşme 

  Sosyal nedenler

 ● Terör

 ● Töre

 ● Kan davası

 ● Kız kaçırma

 ● Eğitim ve sağlık 
hizmetlerinden ya-
rarlanma isteği

 ● Şehrin çekiciliği 

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI

Tarımsal Yöntemler

Modern Tarım (İntansif)
  Birim alandan elde edilen üretimin art-
masını amaçlar.

  İklime bağımlılık azdır.

  Üretimde dalgalanma azdır.

  Sulama yaygındır.

  Gübreleme yapılır.

  Tohum ıslahı yapılır. 

  Zirai mücadele (ilaçlama) yapılır. 

  Çiftçinin eğitimi fazladır. 

  Makineleşme yapılır. Makineleşme ile   
temel amaç, ekim ve hasat süresini kı-
saltmaktır.

  Makineleşme düz ve geniş tarım alanı 
ister.

  En fazla Marmara ve Ege’de modern ta-
rım yapılır. 

  Tarım alanları nadasa bırakılmaz, bu 
yerlerde nöbetleşe ekim yapılır.

  Verim, birim alan değişmeden gerçekle-
şen üretim artışıdır.

İlkel Tarım (Ekstansif)
  İklime bağımlılık fazladır.

  Üretimi dalgalanma gösterir.

  Yağışın az olduğu yerlerde nadas tarımı 
yapılır. (En fazla İç Anadolu Bölgesi’nde)

  Tarım alanları genişletilerek üretim ar-
tışı sağlanır. 

  En fazla Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu bölgelerinde yapılır.

  Destekleme alımları (Taban fiyat uygu-
laması)

  Çiftçinin ürettiği ürünlere devletin alma 
garantisi vermesine taban fiyat uygula-
ması denir.

Destekleme Alımlarının Genel Amaçları:

  Çiftçinin ürettiği ürünün elde kalmasını 
engellemek

  Ani fiyat artış ve azalışlarından üreti-
cinin ve tüketicinin etkilenmesini engel-
lemek

  Aynı ürünün tüm yurtta benzer fiyatla 
satılmasını sağlamak

  İhracata yönelik tarım ürünlerini des-
teklemek

  Temel tüketim maddelerinin üretimin-
deki dalgalanmayı engellemek

KPSS’de her yıl ekonomik coğrafyadan 
soru geldiği dikkate alınmalıdır.
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MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI

  Feldspat  $ Muğla, Aydın, Manisa çevresinde çıkarılır. Cam 
boya, seramik yapımında Kullanılır. (Yapıştırıcı özelliği vardır.)

  Antimon $ Balıkesir, Tokat, Kütahya çevresinde çıkarılır. 
Cam, ilaç matbaacılık, akü yapımında kullanılır. (Renk verici 
özelliği vardır.)

  Kalay – Kurşun – Çinko $ Bileşiklerinden dolayı bir arada 
bulunur. En fazla Elazığ Keban’da çıkarılır. 

  Asbest  $ Muş ve Hatay çevresinde çıkarılır. Balata ve Gemi 
yapımında kullanılır. 

TÜRKİYE’DE SANAYİ VE TİCARET

 ● Sanayi kuruluşu için gerekli koşullar

  Ham madde

  Enerji kaynağı

  İş gücü

  Su

  Ulaşım

  Sermaye

  Pazar 

YENİ YAPILAN “HES”LER 

(Hidroelektrik Santral)

  Çoruh Nehri üzerinde $ Muratlı, Tortum, Borçka, 
Deriner ve Yusufeli barajları yapılmaktadır. 

  Bu barajlar içerisinde Deriner Barajı bent yüksekliği 
249 m ile en yüksek baraj unvanına sahiptir. 

 ● Bir nükleer santral 
maliyeti 25 milyar $

 ● Enerji Kaynağı

  Uranyum

  Toryum (Dünya 2. rezervi 
Eskişehir )

 ● Ülkemizde 

 Mersin (Akkuyu) (Rusya 
tarafından kuruluyor. 2017 
sonu teslim)

 ● Yer seçimi 

  Deprem riski az

  Su kaynaklarına yakın

 ● Çevreye zararı 

  Sızıntı olmaması şartıyla 
çevreye zararı “sıfır”dır.

  Sinop (Japonya – Fransa 
ortaklaşa kuracaklar.) 

NÜKLEER 
SANTRALLER

Dünyada en fazla nükleer santral $ ABD $ 110

Avrupa’da en fazla nükleer santral $ Fransa $ 67
NOT
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Doğal ekim alanı geniş olan tarım 
ürünleri
  Buğday, arpa, çavdar, elma, üzüm, 
şeker pancarı, haşhaş, tütün, ayçiçeği

Doğal ekim alanı en dar alan ta-
rım ürünleri
  Muz, çay, turunçgil, incir, pirinç, 
fındık, pamuk, zeytin

Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri
  Buğday, arpa, çavdar, yulaf, pa-
muk, kırmızı mercimek, ayçiçeği, 
susam, tütün

Üretiminde el emeğine duyulan 
ihtiyacın fazla olduğu ürünler
  Pamuk, fındık, pirinç, çay, tütün, 
sebzecilik

Destekleme alımı yapılan tarım 
ürünleri
  Ayçiçeği, kuru incir, kuru kayısı, 
kuru üzüm, fındık, buğday, şeker 
pancarı, pamuk, haşhaş, tütün

İhraç edilen tarım ürünleri
  Kayısı, incir, Antep fıstığı, fındık, 
pamuk, tütün, zeytin, turunçgiller, 
üzüm, elma

İthal Ettiğimiz ürünler
  Çay, pirinç, kakao, muz, hurma, 
mısır

%100’ü tek bölgede üretilen tarım 
ürünü
  Muz, çay

Devlet kontrolüyle üretilen ürün-
ler
  Tütün - Kaliteli üretimin devamı

  Pirinç - Sıtma hastalığı

  Haşhaş - Uyuşturucu ham maddesi

  Kenevir - Uyuşturucu ham maddesi

Soğuğa en dayanıklı tarım ürün-
leri
  Çavdar, yulaf, arpa, buğday

Soğuğa en dayanıklı mevye
  Üzüm, elma, kayısı

2011 yılı yeterlilik oranı en yük-
sek olan tarım ürünü
  Nohut

 ● Kültür balıkçılığı en fazla Ege’de,

 ● Sünger avcılığı: Marmaris ve 
Bodrum çevresinde

 ● İnci kefali: Van Gölü

 ● Akdeniz’de $ çeşitlilik en fazla 
(sıcak deniz)

 ● Karadeniz’de $ miktar en faz-
la (soğuk deniz)

Kültür balıkçılığının Kıyı Ege’de koy ve 
körfezlerde yapılması turizmi olumsuz 
etkilemiş, çiftlikler kıyılardan iç ke-
simlere taşınmıştır. 

NOT
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SANAYİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SANAYİNİN 
YERİ
  Ülkemizde  sanayi tesisleri, bölgelere 
eşit olarak dağılmamıştır.

Nedenleri
  Ulaşım koşulları, ham madde ve enerji 
kaynaklarına yakınlık

  Pazarlara yakınlık
  Nüfusun dengesiz dağılmasıdır.
  Sanayi kuruluşlarının yaklaşık %70’i 
başta İstanbul, İzmit, Sakarya, Anka-
ra, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve 
Kayseri olmak üzere bazı illerde top-
lanmıştır. En yoğun sanayileşme Ça-
talca-Kocaeli Bölümü’nde görülür.

  Ağır  sanayi kollarının  sanayi içindeki 
payı fazla değildir.

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ KOLLARI

BESİN (GIDA) SANAYİSİ

  Şeker endüstrisi 
  Çay endüstrisi 
  Et ürünleri endüstrisi 
  Süt ürünleri endüstrisi 
  Konserve endüstrisi 
  Unlu mamuller endüstrisi 
  Bitkisel yağ endüstrisi

TÜTÜN VE İSPİRTOLU İÇKİLER ENDÜST-
RİSİ

  Sigara fabrikaları tütün tarımının ya-
pıldığı yerlerde yoğunlaşmıştır.

  Alkollü içkiler sanayisi bira, rakı, şa-
rap vb. içki fabrikalarından oluşur. 
Şarap fabrikaları üzüm tarımının ya-
pıldığı yerlerde yoğunlaşmıştır.

  Bira ve rakı fabrikaları ise Ege ve 
Marmara bölgelerinde daha yoğundur.

DOKUMA-DERİ VE GİYİM ENDÜSTRİSİ
Ülkemizde en yaygın ve en gelişmiş  sana-
yi koludur. Pamuklu, yünlü, ipekli, halı, 
kilim dokuma ve deri gibi birçok  sanayi 
kolu vardır.

MADEN ENDÜSTRİSİ
  Demir - Çelik Sanayisi 
  Ferrokrom Sanayisi 
  Alüminyum Sanayisi 
  Kurşun ve Çinko Sanayisi 
  Borasit Tesisleri

ULAŞIM ARAÇLARI ENDÜSTRİSİ

Traktör Fabrikaları; İzmir, Ankara, İz-
mit, İstanbul, Kayseri, Adapazarı ve 
Konya’da bulunur.
Otomobil Fabrikaları; İzmir, İzmit, Bur-
sa, İstanbul, Adana’da bulunur.
Kamyon-Kamyonet-Otobüs Fabrikaları; 
İstanbul, Aksaray, İzmir ve İzmit’te bu-
lunur.
Demir Yolu Taşıtı Fabrikaları; Eskişehir, 
Sivas, Ankara ve Adapazarı’nda bulunur.
Tersaneler (Gemi Yapımı); İstanbul, İzmit 
ve İzmir’de yer alır.
Uçak Fabrikaları; Ankara ve Eskişehir’de 
bulunur.

KİMYA ENDÜSTRİSİ
İlaç Sanayisi: İstanbul, İzmir ve Ankara’da 
yer alır.
Sabun ve Deterjan Sanayisi: İstanbul, İz-
mit ve Ankara’da bulunur.
Petrol Rafinerileri: İzmit (İpraş), İzmir 
(Aliağa), Kırıkkale (Orta Anadolu), Mersin 
(Ataş) ve Batman’da (Batman) yer alır.
Gübre Endüstrisi: Karabük, İzmir, Mer-
sin, İskenderun, İzmit, Kütahya, Adana, 
Bursa ve Samsun’da bulunur.

ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ

Kâğıt Fabrikaları: İzmit, Çaycuma (Zon-
guldak), Aksu (Giresun), Dalaman (Muğ-
la), Çay (Afyon), Balıkesir, Taşköprü (Kas-
tamonu), Taşucu’nda (Mersin) yer alır.

Kereste-Sunta Fabrikaları: Kastamonu, 
Bolu, Düzce ve Ayan cık’ta bulunur.

Mobilya Sanayisi: Ankara, İstanbul, İz-
mir, Kayseri ve Bursa’da yer alır.

ÇİMENTO-CAM VE SERAMİK SANAYİSİ

Çimento ve Cam Sanayisi:
  Ham maddeleri taş ve toprağa bağlı 
olduğundan Türkiye’deki yayılış alanları 
geniştir. Çimento sanayisi ülkenin bü-
tününde dengeli bir dağılıma sahiptir. 

  Cam sanayisi genellikle deniz kıyıla-
rında bulunmaktadır.

Seramik ve Porselen Sanayisi: İstanbul, 
Kütahya, İzmir, İzmit, Çanakkale, Uşak 
ve Bilecik’te yer alır.
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KARA YOLU ULAŞIMI

  Türkiye’de en gelişmiş ulaşım sistemidir.

  Türkiye’nin her kentine ve köyüne kara yolu ulaşımı vardır.

  Dağlık ve engebeli arazilerde yol yapım maliyetleri faz-
ladır.

  Türkiye’de ulaşım genel olarak doğu batı istikametinde 
uzanır. Bu yüzden doğal geçitler ulaşımda önemli yer tu-
tar.

ULAŞIM 

DEMİR YOLU ULAŞIMI

  Demir yolu en fazla maden taşımacılı-
ğında kullanılır. 

  Karadeniz kıyı şeridinde Samsun ve 
Zonguldak dışında demir yolu ulaşımı 
yoktur. 

  Marmara Bölgesi’nde Bursa ve Çanak-
kale kentlerine demir yolu ulaşımı yok-
tur.

  Ege Bölgesi’nde Menteşe Yöresi’ne de-
mir yolu ulaşımı yoktur.

  Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’ya demir 
yolu ulaşımı yoktur.

Yüksek Hızlı Tren:
Aktif  $   Ankara – Eskişehir
  Ankara – Konya
  Eskişehir – Konya
Yapılmakta olanlar  
 ● Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas
 ● Ankara – İzmir – İstanbul

Projeler   
 ● Ankara – Afyon – İzmir
 ● Ankara – Kayseri
 ● İzmit – Bursa
 ● İstanbul – Edirne
 ● Sivas – Kars

 ● Demir yolu komşu ülke bağlantıları

  Suriye – Var

  İran – Var

  Ermenistan – Var

  Bulgaristan – Var

  Irak – Yok

  Nahçivan – Yok

  Gürcistan – Yok

  Yunanistan – Yok

Demir yolu taşımacılığında; inşaat malzemeleri, askerî araçlar, maden, tahıl taşınırken hassas 
ürünler (cam, elektronik) taşınmaz. 

NOT
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ULAŞIM

TURİZM

BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

DENİZ YOLU ULAŞIMI

  Deniz yolu ulaşımı en fazla ticarette kullanılır. Bunu sebebi 
ulaşım maliyetlerinin az olmasıdır. 

  Türkiye’nin en büyük serbest ticaret limanı: Mersin Limanı

  Türkiyenin en büyük ağır sanayi ihracat limanı: İskenderun 
Limanı

  Hinterlandı en dar olan: Sinop Limanı

  Trabzon Limanı, İran’ın transit limanı konumundadır. 

  2012 yılında ülkemiz 32 milyon civarında turist çekmiştir. 

  Turizm gelirlerinin ve gelen turist sayısının en fazla olduğu 
bölge Marmara Bölgesi’dir. 

  2012 yılında Antalya 10.2 milyon turist sayısına ulaşmış ve 
İstanbul’un 9.3 milyon olan turist sayısının üzerine çıkmıştır. 

  Ülkemizde en fazla turist Almanya’dan gelmektedir. 

1. Doğu Anadolu Projesi (DAP)      

Doğu Anadolu Bölgesi’nin, tarım ve hayvancılığa dayanan 16 
ili kapsayan projedir. Türkiye’nin uygulama alanı en geniş pro-
jesidir. Amaçları;

  Meraların ıslahı
  Hayvan soylarının ıslahı
  İç ticarette hayvancılığın öneminin artırılması
  Tarımsal verimliliğin artırılması
  Bölge dışına göçün önlenmesi 

2. Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi     

Projenin amacı verimliliği düşük olan kömür işletmeciliği ile de-
mir – çelik sanayisinin verimliliğini yükseltmek, zarar etmekten 
kurtarmak, tarım, ticaret ve hayvancılığı geliştirmektir. 

3.  Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)      

Proje sosyoekonomik açıdan az gelişmiş Doğu Karadeniz Bölü-
mü’ndeki Artvin, Bayburt, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve 
Trabzon illerini kapsar. 

  Turizm faaliyetlerini geliştirme

  Bölge kaynaklarına bağlı sanayi geliştirme

  Hayvancılığı geliştirme

  Ulaşım ve iletişim hizmetlerini geliştirme. 

HAVA YOLU ULAŞIMI

  En pahalı ve hızlı ulaşım şeklidir.

  En çok turizm amacıyla kullanılır.

  Son yıllarda özel sektör yatırımlarına bağlı olarak havacılık 
sektörü gelişmektedir. 

TİCARET
DIŞ TİCARET

İhracat (Dış Satım)      5 milyar $

+ İthalat (Dış Alım)        10 milyar $

Dış ticaret hacmi      (15 milyar $)

  İhracat ve ithalat toplamı dış ticaret 
hacmini verir (15 milyar $).

  İhracatın ithalattan az olması duru-
munda dış ticaret açığı yaşanır (–5 
milyar $).

  İhracatın ithalattan fazla olması duru-
munda dış ticaret fazlası yaşanır.

  İhracat rakamlarının ithalat rakamla-
rına yakın olması durumunda ihracatın 
ithalatı karşılama oranı fazladır. 

Türkiye’nin Dış Ticaret Açığını Kapatmak 
İçin

  Sanayi yatırım ve ihracatı artırılmalı

  Teknoloji yatırımı ve ihracatı artırılmalı

  Dış piyasanın ihtiyaçları tespit edilmeli

  Yeni pazarlar bulunmalı

  Pazarlama ve reklam çalışmaları artmalı

İthalat____________________________________________

  Sanayi: Otomobil, silah, kâğıt, optik aletler, gübre, ilaç

  Madenler: Taş kömürü, fosfat, volfram

  Tarım ürünü: Pirinç, muz, tropikal meyveler, kauçuk, 
kakao, kahve, mısır

  Enerji kaynakları: Petrol, doğal gaz

2012 Yılı İhracat ve İthalat rakamları

  152 milyar $ $ İhracat

  230 milyar $ $ İthalat

  En fazla ihracat $ Almanya

  En fazla ithalat $ Rusya

  Dış ticaret hacmi $ Almanya

TÜRKİYEDE BÖLGE SINIFLANDIRMASI
Serbest Ticaret Bölgesi      

  Mersin, İstanbul, Kayseri, Antalya, İzmir

Tarım – Sanayi ve Turizm bölgesi     

  Adana, Mersin, Bursa, Balıkesir, İzmir, 
Aydın çevresi

Ticaret – Turizm – Tarım Bölgesi     

  İzmir, Manisa, Kayseri, Nevşehir, 
Antalya

UNUTMA! UNUTMA! UNUTMA!

Bu proje kapsamında Türkiye’nin en uzun motorlu 
taşıt tüneli olan Nefi se Akçelik Tüneli açılmıştır. NOT

ÖNEMLİ

Bu konu 
ÖNEMLİ

İhracat___________________________________________________________________

  Sanayi: Otomobil, tekstil, beyaz eşya, mobilya, çimento, si-
lah, deri

  Tarım ürünü: K. üzüm, kiraz, k. kayısı, haşhaş, incir, pa-
muk, fındık, bal, çiçek, tavuk, zeytinyağı, balık

  Madenler: Demir, bakır, Oltu taşı, krom, bor, manganez
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HAKKIN TÜRLERİ
  Kamu Hakları: Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan haklardır. Kamu hakları; kişisel 
haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere üçe ayrılır.

  Özel Haklar: Kişilerle kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan haklardır.

Nitelikleri Bakımından Özel Haklar
  Mutlak Haklar: Sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri 
sürülebilen haklardır. Mülkiyet hakkı buna örnektir.

  Nispi Haklar: Sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı buna örnektir. 

Konuları Bakımından Özel Haklar
  Mal Varlığı Hakları: Kişinin para ile ölçülebilen yani mal varlığı içinde yer alan haklardır.

  Kişilik Hakları: Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklardır.

Devredilebilmeleri Bakımından Özel Haklar
  Devredilebilen Haklar: Sahibi tarafından başkalarına devredilebilen, miras yoluyla da mirasçılara geçen haklardır.
  Devredilemeyen Haklar: Kural olarak kişiye bağlı haklar, özellikle kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır ve bunlar miras yoluyla 
da mirasçılara geçemez.

Hukuki Etkileri Bakımından Özel Haklar
  Yenilik Doğuran Haklar (İnşai Haklar): Sahibine tek taraflı irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkarma veya 
var olan hukuki durumu değiştirme ya da sona erdirme yetkisi veren haklardır. Üçe ayrılır.

 ● Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan 
haklardır. 

 ● Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Var olan bir hukuki durumun tek tarafl ı irade açıklaması ile değiştirilmesini 
sağlayan haklardır.

 ● Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklardır. 
  Alelade Haklar: Bu hakların kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik olmaz.

Kişilik

Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler

Dar Anlamda 
Kişilik

Tam ve sağ
doğumla

Fiil ehliyeti 
ile

Geniş Anlamda 
Kişilik

Şartları

• Reşit olmak
• Mümeyyiz olmak
  (Temyiz kudretine 
  sahip olmak)
• Kısıtlı olmamak

Özel Hukuk
Tüzel Kişileri

Kişi
topluluğu

Mal 
topluluğu

• Dernek
• Şirket

• Vakıf

Kamu Tüzel Kişileri

Kişi Topluluğu Şeklindeki
Kamu Tüzel Kişileri

Mal Topluluğu Şeklindeki
Kamu Tüzel Kişileri

Kamu Kurumları (Hizmet Kuruluşları)
• İdari Kamu Kurumları
(ör. TCMB, Orman GM, Vakıflar GM)

• İktisadi Kamu Kurumları 
(ör. TCDD, DHMİ, MKEK)

• Sosyal Kamu Kurumları (ör. SGK)

• Bilimsel, Teknik, Kültürel Kamu 
Kurumları (ör. TRT, Üniversiteler, 
TÜBİTAK, TODAİE, TÜBA)

• Düzenleyici Kamu Kurumları 
(ör. SPK, RTÜK, BDDK, EPDK)

• Meslek Kuruluşları (Barolar, Odalar)

Kamu İdareleri

• Devlet • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Köyler

Merkezî İdare Mahallî İdareler

TBMM’nin Seçim Dönemi
  TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.

  TBMM, bu süre dolmadan seçimin yenilenme-
sine karar verebileceği gibi anayasada belirtilen 
şartlar altında cumhurbaşkanı da seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir.

  Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

  Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, 
yeni Meclisin seçilmesine kadar devam eder.

  Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına 

imkân görülmezse, TBMM, seçimlerin 1 yıl 

geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bı-

rakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme 

kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

NOT: İki milletvekili genel seçimi arasında TBMM 

üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yalnızca bo-

şalan üyelikler için yapılan seçime ara seçim denir.
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ÖSYM son yıllarda bu 
tabloya ilişkin sorular 
sormaktadır. 

  

Bu bilgi soru 
çözdürür.
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Milletvekilliğinin Düşürülmesi
Oylama ile düştüğü hâller:

 ● Milletvekilliğinden istifa

 ● Meclis çalışmalarına özür-
süz veya izinsiz olarak 1 ay 
içerisinde toplam 5 birleşim 
günü katılmamak

 ● Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sür-
dürmekte ısrar etmek

Doğrudan düştüğü hâller:

 ● Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hâli

 ● Milletvekilinin cumhurbaşkanı seçilmesi

 ● Ölüm

TBMM’nin Toplanması ve Tatile Girmesi
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl ekim ayı-
nın ilk günü kendiliğinden toplanır.

  Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil 
yapabilir.

  Meclisin tatil dışında çalışmalarına ara verme-
si 15 günü geçemez.

  Meclis, ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya 
veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, cumhurbaşkanınca 
toplantıya çağrılır.

  Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte bi-
rinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri 
arasından seçilen ;

  Meclis başkanı,

  Başkan vekilleri,

  Katip üyeler ve

  İdare amirlerinden oluşur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama 

döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl, 

ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin 

sonuna kadar devam eder.

  Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve 

yükseköğrenim yapmış, TBMM üyeleri veya 

bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeter-

liliğine sahip Türk vatandaşları arasından, 

halk tarafından seçilir.

  Görev süresi 5 yıldır.

  Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.

  Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden veya dışından aday 
gösterilebilmesi için 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.

  En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar 
toplamı birlikte hesaplandığında %10’u geçen siyasi partiler 
cumhurbaşkanlığına ortak aday gösterebilir. 

  Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, partisi ile ilişiği kesilir ve 
TBMM üyeliği sona erer.

Bakanlar Kurulunun görevi şu durumlarda son bulur:
  Bakanlar Kurulunun istifa etmesi

  Başbakanın görevinin sona ermesi

  Bakanlar Kurulunun TBMM’de güvenoyu alamaması

  Bakanlar Kurulunun gensoru sonucu düşürülmesi

  Bakanlar Kurulunun görev süresinin dolması

NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce,

  Adalet bakanı

  İçişleri bakanı

  Ulaştırma bakanı görevlerinden çekilir

Bakanlar Kurulu, bakanlar ve başbakandan oluşur. Başbakan; cum-
hurbaşkanınca, TBMM üyeleri arasından atanır. Bakanlar; TBMM 
üyeleri veya Meclis üyeleri dışından milletvekili seçilme yeterliliğine 
sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca 
atanır; gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine cumhurbaşkanınca 
görevlerine son verilir.

Bakanlar Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

  Ülkenin genel siyasetini yürütmek

  KHK ve tüzük çıkarmak

  Kanun tasarısı hazırlamak

  Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak

  Cumhurbaşkanı başkanlığında olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan 
etmek

  Millî güvenliği sağlamak

  Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak

  Genelkurmay başkanını seçmek

  Merkez Bankası başkanını seçmek

NOT: Bakanlar Kurulunun göreve başlaması güvenoyu almasıyla 
değil, daha öncesinde cumhurbaşkanınca bakanların atanmasıyla 
gerçekleşir. Güvenoyu göreve başlamanın değil, görevde kalmanın 
şartıdır.     

Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

  Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri 
ve teşkilatı kanunla düzenlenir.

  Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir baka-
na, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir 
bakan birden fazla bakana vekillik edemez.

  Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün 
içinde atama yapılır.

BU BİLGİ     
SORU 

ÇÖZDÜRÜR.

DİKKAT

SORU 
ÇIKABİLİR.

BU BİLGİLER

ÇOK ÖNEMLİDİR.

! !! !!
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Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir baş-
kan ve iki başkan vekili seçilir. Mahkeme üyeleri 12 yıl için seçilirler. Bir kimse 2 defa Anayasa Mahkemesi 
üyesi seçilemez. 

İDARİ YAPILANMA

MERKEZİ YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM
Başkent Teşkilatı Taşra Teşkilatı Yerel Yerinden Yönetim Hizmet Yerinden Yönetim

Cumhurbaşkanı
  Devlet Denetleme 
Kurulu

  Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği

  Cumhurbaşkanı 
Danışmanlığı

  Başyaverlik
  Cumhurbaşkanlığı 
Özel Kalemi

Başbakan

Bakanlar Kurulu

Bakanlıklar

Başkentteki Yardımcı 
Kuruluşlar
  Danıştay
  Sayıştay
  Millî Güvenlik Kurulu

İl Genel İdaresi
  Vali
  İl İdare Şube 
Başkanları

  İl İdare Kurulu

İlçe İdaresi
  Kaymakam
  İlçe İdare Şube 
Başkanları

  İlçe İdare Ku-
rulu

Bucak İdaresi
  Bucak Müdürü
  Bucak Meclisi
  Bucak Komis-
yonu

İl Özel İdaresi
  Vali
  İl Genel Meclisi
  İl Encümeni

Belediye
  Belediye Başkanı
  Belediye Meclisi
  Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediyesi
  Büyükşehir Belediye 
Başkanı

  Büyükşehir Belediye 
Meclisi

  Büyükşehir Belediye 
Encümeni

Köy İdaresi
  Köy Muhtarı
  Köy Derneği
  Köy İhtiyar Heyeti

İdari Kamu Kurumları
  Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü vb...

İktisadi Kamu Kurumları (KİT)
  İDT, KİK, Bağlı Ortaklıklar, Kamu İştirakleri, Müesseseler: Türkiye 
İhracat Kredi Bankası, ÇAYKUR, Eti Maden İşletmeleri, DMO, 
MKEK, Türkiye Şeker Fabrikaları, BOTAŞ, Türkiye Kömür İş-
letmeleri, TMO, TPAO, TİGEM, TCDD, Posta İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, DHMİ... 

Sasyal Kamu Kurumları
  SGK, Türkiye İş Kurumu, OYAK

Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları
  Üniversiteler, TODAİE, TÜBİTAK; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu, TSE, TRT, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi...

Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşları
  Barolar, Odalar

Bağımsız İdari Otoriteler
  RTÜK, SPK, BTK, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Rekabet 
Kurumu, Şeker Kurumu, TAPDK, TMSF...

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

  Kurulun başkanı adalet bakanıdır. 

  Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun tabii üyesidir. 

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl ve 12 yedek 
üyeden oluşur; üç daire hâlinde çalışır.

Üyeler 4 yıl için seçilir. Üyelerini; cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet akademisi genel kurulları ile 
adli ve idari yargı hâkim ve savcıları seçer. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul, adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme 
ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin 
cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı 
çevresinin değiştirilmesi konusundaki teklifl erini karara bağlar ayrıca anayasa ve kanunlarla verilen diğ er görevleri 
yerine getirir.

ANAYASA MAHKEMESİ
Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. Bu üyelerden 3’ünü TBMM, 14’ünü cumhurbaşkanı seçer. 

Mahkeme 2 bölüm ve genel kurul hâlinde çalışır.

BU 
KONUDAN

SORU
ÇIKABİLİR.

BU KONUDAN SORU GELİR. BU KONUDAN SORU GELİR.

Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri

  Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakar.

  Siyasi partilerin mali denetimini yapar.

  Milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iptal istemlerini karara bağlar.

  Bireysel başvuruları karara bağlar.

  Anayasada belirtilen kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

  Anayasa değişikliklerini sadece şeklen

Kanunları, hem şeklen hem esasen

Kanun hükmünde kararnameleri, hem şeklen hem esasen

TBMM İçtüzüğü’nü, hem şeklen hem esasen denetler.
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  TÜZÜK

  Kanunun uygulanmasını göstermek veya emret-
tiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı olma-
mak ve Danıştay incelemesinden geçmek şartıyla 
yalnızca Bakanlar Kurulu, tüzük çıkarabilir.

  Tüzükler, cumhurbaşkanı tarafından imzalanır 
ve kanunlar gibi Resmî Gazete’de yayımlanır. 

  Başka bir tarih belirtilmemişse Resmî Gazete’de 
yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.

  Tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay tarafın-
dan yapılır.

  YÖNETMELİK

  Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını il-
gilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. (Anayasada düzen-
lenmemiş olsa da Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarabilir.)

  Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir.
  Yayımlandıkları gün (aksine bir hüküm yoksa) yürürlüğe girer.
  Ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay 
tarafından yapılırken diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi idare mahke-
meleri tarafından yapılır. (Başbakanlık, bakanlıklar ve Bakanlar Kurulunun 
çıkardığı yönetmelikler ülke çapında uygulanacak olmasa da Danıştay tara-
fından denetlenir.)

  2013, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ta-
rafından “Birleşmiş Milletler Uluslararası Su 
Dayanışma Yılı” olarak ilan edilmiştir.

  2013 yılı UNESCO tarafından Pirî Reis 
Haritası’nın 500. Yılı olarak kutlama prog-
ramına alınmıştır.

  Birleşmiş Milletler 2013 yılını Kinoa yılı ilan 
etmiştir.

  Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafın-
dan İstanbul ile birlikte Tokyo ve Madrid’in 
2020 Olimpiyat Oyunları için adaylık baş-
vurusu kabul edildi.

  İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları’na ve Pa-
ralimpik Yaz Oyunları’na adaylığı kapsa-
mında İstanbul 2020’nin sloganı, “Birlikte 
Köprüler Kuralım.” olarak belirlenmiştir.

  Türkiye’nin ilk kamu başdenetçisi olarak 
Mehmet Nihat Ömeroğlu seçildi.

  The Banker dergisi, 2012 için Avrupa’da 
ve Dünyada Yılın Merkez Bankası Başkanı 
olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanı Erdem Başçı’yı seçti.

  Yunanistan, işsizlik oranının %26,8’e yük-
selmesiyle İspanya’yı geçerek işsizlikte Av-
rupa birincisi oldu.

  Avrasya Askerî Statü Kolluk Kuvvetle-
ri (TAKM) Teşkilatı; Türkiye, Azerbaycan, 
Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla res-
men kuruldu.

  Medeniyetler İttifakı 5. Toplantısı Şubat 
2013’te Viyana’da yapıldı.

  12. İslam İş Birliği Teşkilatı Zirvesi 2013’te 
Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirildi.

  Katolik dünyasının yeni ruhani lideri, seçil-
dikten sonra I. Francis adını alan Arjantinli 
kardinal Jorge Mario Bergoglio’dur.

  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard & Poor’s Mart 2013’te Türki-
ye ekonomisinin güçlü mali performansını 
tehlikeye atmadan yavaşça toparlandığını 
belirterek Türkiye’nin uzun vadeli kredi no-
tunu BB’den BB+’ya yükseltti.

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 
Nisan 2013’te Borsa İstanbul (BIST) olarak 
faaliyete başladı.

  8. Türk-Arap Ekonomi Forumu; Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle, 
Nisan 2013’te İstanbul’da gerçekleştirildi.

  İran ile 5+1 grubu arasındaki yeni tur mü-
zakereler Nisan 2013’te Kazakistan’ın Al-
matı kentinde gerçekleştirildi.

  26. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Ni-
san 2013’te Brüksel’de yapıldı.

  Birleşmiş Milletler 10. Orman Forumu Ni-
san 2013’te İstanbul’da gerçekleştirildi.

  8. Türk - Afrika Kongresi Nisan 2013’te 
Gana’da yapıldı.

  Afganistan’da güvenlik ve istikrarı amaç-
layan “İstanbul Süreci” toplantısı Nisan 
2013’te Kazakistan’da yapıldı.

  2. Dünya Türk Forumu Nisan 2013’te 
İstanbul’da yapıldı.

  3. Ulusal Bilişim Kongresi Nisan 2013’te 
Kayseri’de gerçekleştirildi.

  Mersin Akkuyu’nun ardından Sinop’ta ya-
pılacak Türkiye’nin ikinci nükleer santrali 
ile ilgili nihai imzalar Türkiye ve Japonya 
başbakanlarının katılımı ile Mayıs 2013’te 
atıldı.

  Türkiye, Mayıs 2013’te IMF’ye olan 412 
milyon dolarlık borcun ödenmesiyle Fona 
olan borcunu 19 yıllık aranın ardından ilk 
kez sıfırladı.

  6.Uluslararası Balkan Forumu Mayıs 
2013’te Edirne’de gerçekleştirildi.

   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, Mayıs 2013’te Türkiye’nin uzun 
vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi 
notunu bir basamak artırarak, “Ba1”den, 
“Baa3”e yükseltti, görünümünü “durağan” 
olarak teyit etti.

  Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japon 
Credit Rating Agency (JCR), Mayıs 2013’te 
Türkiye’nin kredi notunu “BB”den, “BBB-
“ye, “yatırım yapılabilir” ülke seviyesine 
yükseltti.

  Kanadalı kredi derecelendirme kurulu-
şu Dominion Bond Rating Services, Mayıs 
2013’te ilk kez derecelendirdiği Türkiye’ye 
“yatırım yapılabilir” notu verdi.

  İran’da 14 Haziran’da yapılan ve altı ada-
yın yarıştığı 11. dönem cumhurbaşkanlığı 
seçimini, reformcuların desteklediği ılımlı 
muhafazakar aday Hasan Ruhani kazandı.

  KKTC’nin ilk kadın başbakanı Sibel Siber 
Haziran 2013’te göreve başladı.

  2013 Akdeniz Oyunları Mersin’de düzenle-
necekdir. 2013 Akdeniz Oyunları’nın mas-
kotu “KARETTA KARETTA” kaplumbağası 
olan “KARETTA”dır. 

  2013 U20 (20 Yaş Altı) FIFA Dünya Ku-
pası Türkiye’de yapılacaktır. Maskotu Kan-
gal Köpeği “Kanki” olan U20 FIFA Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirler: An-
talya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, 
Rize ve Trabzon’dur.

  2013 Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları 
İtalya’da düzenlenecektir.

  2013 Üniversitelerarası Yaz Olimpiyatları 
Rusya’da (Kazan) yapılacaktır.

  Avrupa Basketbol Şampiyonası Slovenya’da 
düzenlenecektir.

  Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip 
olan ülke Venezuela’dır.

  Dünyada en fazla döviz rezervine sahip ülke 
Çin’dir.

  Dünyanın en büyük mozaik müzesi 
Gaziantep’te yer alan Zeugma Müzesi’dir.

  Türkiye’nin ilk bilim merkezi Konya’dadır.

  2012 yılı TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri 
verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya bi-
rinci sırada yer alırken Türkiye’nin en çok 
ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Rusya 
Federasyonu birinci sıradadır. 

  Avrupa Birliği Komisyonu, Hırvatistan’ın 
Avrupa Birliği’ne üyelik tarihi olarak 1 
Temmuz 2013’ü verdi.

  G - 20’nin 2013 dönem başkanı Rusya’dır.

  G - 20 Ekonomi Bakanları Zirvesi Şubat 
2013’te Rusya’nın başkenti Moskova’da 
gerçekleştirildi.

  G - 20 Liderler Zirvesi 5 - 9 Eylül tarih-
leri arasında Rusya’nın Petersburg şehrinde 
gerçekleştirilecektir.

  G - 8 2013 dönem başkanı İngiltere’dir.

  “G - 8 Dışişleri Bakanları Zirvesi” Nisan 
2013’te İngiltere’nin başkenti Londra’da 
yapıldı.

  G - 8 Devlet Başkanları Zirvesi 17 - 18 
Haziran tarihlerinde Kuzey İrlanda’da ya-
pıldı.

  Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü kap-
samındaki proje olan Karadeniz İpek Oto 
Yolu Projesi’ne imza atan devletler; Türkiye, 
Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Gür-
cistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, 
Arnavutluk, Sırbistan ve Ermenistan’dır.
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