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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgülden 

önceki bölüm altı çizili sözün anlamını içer-
mektedir? 
 
A) Yakup Kadri, “Yaban” romanında öznellikten 

kurtulamamış, nesnel bir biçeme ulaşama-
mıştır. 

B) Obeziteden korunmak için abur cubur yeme-
meli, rejim yapmalıdır. 

C) Evrensel nitelikte eserler vermek sanatçıyı 
ölümsüz kılar, çağına sesini duyurmasını 
sağlar. 

D) Kimi aileler çocuklarının çok beğenilmelerini 
ister, yanlışlarını görmezden gelir. 

E) Yazın sıcak günlerinde yiyecekler sıcak or-
tamlarda bırakılmamalı, buzdolabında ko-
runmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dostoyevski, Çarlık Rusyası’nda yoksulluk içinde 

kıvranan insanların dramlarını yazabildiği için 
dünya edebiyatının doruklarına yerleşebildi. Ül-
kemizde de Orhan Kemal böyle insanların hayat-
larını yazarlığının büyüteci altına aldı. 

Bu parçadaki “yazarlığın büyüteci altına almak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Yaşananları abartarak anlatmak 
B) Yapıtlarını sanatsal bir tat sindirmek 
C) Yazdıklarında gözlemlerine çokça yer vermek 
D) Gerçekleri tüm çıplaklığıyla göz önüne ser-

mek 
E) Romanlarında estetik değerlere yer verme-

mek 

3. Oya, genellikle iğne, tığ ve mekikle, daha çok 
ipek ibrişim kullanılarak yapılan el işidir. Oyalar 
ya kumaş üstüne sonradan eklenir ya da oyanın 
örüldüğü ibrişimle yapılmış bir zincir örgü üstüne, 
ilmik atma tekniğiyle eklenir. Bu teknikle tüm bitki 
motifleri, çiçekler, yapraklar zaman zaman hiç 
değiştirilmeden, kimi zaman da üsluplaştırılarak 
işlenir. 

Bu parçada koyu yazılmış sözcükle oyaların 
hangi niteliği anlatılmak istenmektedir? 
 
A) Yapan kişiye özgü nitelikler taşıma 
B) Estetik bakımdan albenili olma 
C) Bölgesel kültürün değerlerini yansıtma 
D) Geleneksel değerlerle örülmüş olma 
E) Yapıldığı yörenin motiflerini taşıma 

 
 
 
 
 

 
4. (I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici 

ölçüde azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da, özel-
likle Marmaris ve Fethiye çevresinde ormanlık 
alanlar oluşturan sığla ağaçlarının bölge ekono-
misinde önemli bir yeri var. (III) 1949 yılında ya-
pılan bir araştırmaya göre 6 bin 212 hektar sığla 
ormanı vardı, bu sayı 1982’de 5 bin hektara düş-
tü. (IV) Günümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı 
kaldı. (V) Sığla ormanlarının azalmasının en 
önemli nedeniyse, buraların narenciye bahçeleri-
ne dönüştürülmesidir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. cümlede, kaygı verici bir durum dile getirili-

yor. 
B) II. cümlede, sığla ağaçlarının bölge ekonomi-

sindeki önemi vurgulanıyor. 
C) III. cümlede, sığla ağaçlarıyla ilgili sayısal bil-

giler veriliyor. 
D) IV. cümlede, sığla ağaçlarının neslinin tü-

kenmek üzere olduğu belirtiliyor. 
E) V. cümlede, sığla ağaçlarının azalma nedeni 

açıklanıyor. 
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5. (I) Otuz yıl süren araştırmalar sonucunda, çocuk-
ların, yaz tatilinde, bir önceki eğitim yılına göre 
zihinsel yeterlilik bakımından bir ay geriledikleri 
saptandı. (II) Yine başka bir araştırmaya göre, 
çocuklar tatil boyunca zekâ derecelerinden bir 
puan kaybediyor. (III) Uzmanlara göre çocuklar 
boş zamanlarında çok fazla kitap okumuyor. (IV) 
Yeni öğretim yılı başladığında, yaz tatillerini öğ-
retici faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların, 
ötekilere göre geri kaldığı da yapılan araştırma-
larla tespit edildi. (V) Bu fark kısa sürede kapatıl-
sa da çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması 
için anne ve babalara büyük görev düşüyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. cümlede, bir karşılaştırma yapılmaktadır. 
B) II. cümlede, tatilin çocuklar üzerindeki olum-

suz etkisi belirtilmektedir. 
C) III. cümlede, çocuklara yönelik olumsuz bir 

eleştiri dile getirilmektedir. 
D) IV. cümlede, bir saptama yapılmaktadır. 
E) V. cümlede, anne ve babaların duyarsız ol-

dukları vurgulanmaktadır. 
 

 
6. Sokrates idama götürülürken karısı: “Seni haksız 

yere asacaklar.” diye ağlayıp söylenince karısı-
na: “Haklı yere assalar daha mı iyiydi?” demiş. 

Sokrates’ın bu sözlerle vurgulamak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Hakka ve adalete uygun davranmaya her 

zaman özen gösterilmelidir. 
B) Adalet, her zaman, haklı olarak ortaya çık-

maz. 
C) Haklı olmak, haksız yere cezalandırılmaktan 

yeğdir. 
D) İnsan, ölüme rağmen haksızlığa direnmelidir. 
E) Ölüm korkusu, kişinin doğrularla çelişmesine 

yol açabilir. 
 

 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

söz, cümleye “kesinlik” anlamı katmaktadır? 
 
A) Büyük bir olasılıkla bu yaz Antalya’ya taşına-

cağız. 
B) Bu yaşıma kadar Ankara’yı hiç mi hiç görme-

dim. 
C) En sonunda benim haklı olduğumu anladı. 
D) El ele verirsek ikimiz bu sorunun üstesinden 

geliriz. 
E) Bu tip ilaçları ancak on sekiz yaşından bü-

yükler kullanabilir. 

8. I. Gözlerin, ipek yoludur gönlümün 
Akasya yüklü kervanlar geçer 

II. Süzülüp mavi göklerden yere doğru  
Omzuma bir beyaz güvercin kondu  

III. Sen orada dalından koparılmış bir zerdali gibi 
dur 
Ben burada zerdalisiz bir dal gibi durayım 

IV. Bak şu bebelerin güzelliğine  
Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde 

V. Hani, kurşun sıksan geçmez geceden 
Anlatamam nasıl ıssız, karanlık 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde 
benzetme yapılmıştır? 

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

 
 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin 

duygularını içermektedir? 
 
A) Köyümüzde herkes onu sever, sayardı. 
B) Okuldaki öğrencilerin hepsi müdürümüzden 

çekinirdi. 
C) Toplumun önemli bir kesimi arabesk müziği 

beğeniyor. 
D) Bencil olduğu için onu kimse sevmiyordu. 
E) Bu canım doğayı ağır ağır öldürüyoruz. 

 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kar-

şılıklı olarak yapılması söz konusudur? 
 
A) Kış aylarında buraların dereleri daha da coş-

kun akar. 
B) Sokak ortasında bir grup öğrenci tartışıyordu. 
C) Tüfek patlar patlamaz onlarca kuş uçuştu. 
D) Gelmeyeceğimi öğrenince birdenbire hüzün-

lendi. 
E) Ne zaman güneşe baksam gözlerim hep su-

lanır. 
 
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme 

yüklemin anlamını etkileyen bir görevde kul-
lanılmamıştır? 
 
A) Yorgun olduğu için horul horul uyuyordu ba-

bam. 
B) Sel suları, sokaklardan gürül gürül akıyordu. 
C) O kadar üzülmüştü ki hüngür hüngür ağladı. 
D) Elektrikli semaver, suyu fokur fokur kaynata-

madı bir türlü. 
E) Şırıl şırıl bir dere, pikniğimize ayrı bir tat kat-

mıştı. 
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 
 
A) Okullar, haziran ayının son cuması yaz tatili-

ne girdi. 
B) İzlediği filmin etkisiyle günlerce uyuyamadı-

ğını söylüyordu. 
C) Kısa bir antrenmandan sonra bütün sporcular 

tesislere girdi. 
D) Baharın gelişiyle köyümüzdeki kooperatif de 

hareketlendi. 
E) Sokaktaki insanlardan da anlaşılıyorki yeni 

vali çok seviliyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Odaları çepeçevre saran raflarda beyaz kanaviçe 

örtüler ( ) üzerlerinde de sıra sıra çanaklar ( ) 
tencereler ( ) kalaylı taslar ( ) Yine odanın bir kö-
şesinde duran asılı mendiller ( ) 

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere 
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 
 
A) (.) (,) (,) (…) (.)  
B) (:) (,) (,) (.) (…) 
C) (,) (;) (,) (…) (…) 
D) (,) (,) (,) (…) (…) 
E) (:) (,) (,) (…) (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Kuşadası’nın küçük çarşısındaki dükkânların 

çocukluğumdaki adları değişmemiş: Kalaycı Ah-

met Usta, Berber Mustafa, Balıkçı Osman; Terzi 

Dündar… 

Yukarıda numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

15. (I) Türkiye’de her sene, kamu personelini seç-
mek ve yerleştirmek amacıyla Kamu Personeli 
Seçme Sınavı yapılmaktadır. (II) Türkiye’deki tüm 
kamu kuruluşları, personel ihtiyacını KPSS’ye gi-
ren adaylar içinden seçmektedir. (III) Bu gerek-
çeyle, devlet memuru olmak isteyen herkes bu 
sınava girmek zorundadır. (IV) İstatistiklere göre, 
KPSS’ye giren aday sayısı her yıl katlanarak 
artmaktadır. (V) Buna karşılık, atama yapılacak 
kadro sayılarında giderek kısıtlama yapıldığı gö-
rülmektedir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Yanmaya başlayan tarihi evin önce tavanı 

çökmüş. 
B) Terk edilmiş bu dağ köyünde eskiden Rumlar 

yaşıyormuş. 
C) Trafik kazası geçiren ünlü türkücüye hasta-

nede boyunduruk takılmış. 
D) Bir fincan kahve ya da bir bardak süt, yorgun-

luğu alıyormuş. 
E) Bu konuyla ilgili açıklama yetkililerce yapıla-

cakmış. 
 
 
 
 
 
 
 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcük ya da söz çıkarıldığında cümlenin an-
lamında bir daralma olur? 
 
A) Okulumuzun düzenlediği pikniğe sınıfımızda-

ki öğrencilerin aşağı yukarı hepsi katıldı. 
B) Düzensiz beslenme, saç sağlığını olumsuz 

yönde etkiliyormuş. 
C) Başbakan yardımcısının evi dün gece hırsız-

lar tarafından soyulmuş. 
D) Bilgi yarışmasında on iki sorunun cevabını 

doğru bilen yarışmacı 200 bin lira kazandı. 
E) Gözleri iyi görmediği için küçük yaştan beri 

gözlük kullanıyor kardeşim. 

II III 

I 

V 

IV 
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18. (I) Ozon tabakasındaki delik, küresel ısınmayı 
tetikliyor. (II) Küresel ısınma da pek çok canlı tü-
rünün yok olmasına neden oluyor. (III) İstatistik-
lere göre küresel ısınma giderek artıyor. (IV) Bu 
hızlanma göllerdeki su seviyesinin düşmesine yol 
açıyor. (V) Göllerdeki su seviyesinin çok düşmesi 
ve ısınması nedeniyle de balık ölümleri artıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 

 
19. Her kitap, okuru değişik açılardan etkiler. Birinin 

yüreğinde titreşimler yaratan, kan dolaşımını hız-
landıran bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır, 
ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, renkli ya-
şantılar sunan bir kitap, bir başkasına bayağı, sı-
radan gelebilir. … 

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonu-
na aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uy-
gundur? 
 
A) Bu farklılık, sanatsal değer taşıyan tüm yapıt-

larda görülür.   
B) Bu nedenle bir kitabın herkes üzerinde aynı 

etkiyi bıraktığı söylenemez. 
C) Böylece okur, eline aldığı kitabı yarım bırakır. 
D) Okurların kişilikleri farklı farklı olduğu için bu 

durum da son derece doğaldır. 
E) Her kitabın değiştirilemez yazgısıdır bu.

   
 
 

 

 
20. (I) Denizde ilerleyen gemilerin arkasında bıraktığı 

derin girdaplar gibi, havada da uçaklar arkaların-
da ciddi türbülanslar oluşturuyor. (II) Radardan 
tespit edilemeyen, meteorolojik şartlara göre etki-
leri birkaç dakika süren bu tür türbülanslara “kuy-
ruk rüzgârı türbülansı” deniyor. (III) Boeing 747 
gibi büyük uçaklarda kuyruk rüzgârı türbülansı 
daha büyük oluyor. (IV) Bu türbülans havacılıkta 
“Vorteks” olarak da adlandırılıyor. (V) İnişte ve 
kalkışta uçakları etkileyen bu olayda arkada ka-
lan hava anaforunun sürati saniyede 100 metre 
gibi inanılmaz hızlara çıkıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

21. … Bu gelişmeyle, kullanılan maddeler dışında, ilk 
kez, çok farklı materyallerden biyoyakıt elde edi-
lebileceği ortaya çıktı. Brezilya’da şeker kamışı, 
ABD’de soya fasulyesi ve mısır, Avrupa’da ke-
tentohumu, Asya’da hurma yağı en sık kullanılan 
biyoyakıt hammaddelerinden. 

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın başına 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 
A) Biyoyakıtlar organizmalar ya da onların 

metabolik çıktılarından elde edilen ve yenile-
nebilen enerji kaynaklarıdır. 

B) Araştırmalar, biyoyakıtların içindeki karbonun 
atmosferdeki karbondioksit artışına neden 
olmadığını kanıtladı. 

C) Bilim adamları, çevre kirliliğini önlemek için 
fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanılma-
sını öneriyor. 

D) Bilim adamları, bozulmuş sütü ve çürümüş 
denizanasını biyoyakıta dönüştürmeyi başar-
dı. 

E) Biyoyakıtların; biyo çeşitliliğe ve tarım alanla-
rına verdiği zararların, çevre kirliliğinin verdiği 
zarardan çok olduğu anlaşıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Bazı kimseler Arapça, Farsça sözcüklerin dilimizi 

zenginleştirdiğini sanıyor. Ben öyle düşünmüyo-
rum. Bir zorunluluk söz konusu olursa yabancı 
sözcükleri de kullanırız elbette. Ama durup du-
rurken, Türkçesi varken yabancı sözcükleri ne 
diye kullanalım? Zenginliğin böylesine hiç aklım 
ermiyor benim. “Sağlamak” sözcüğünü de “temin 
etme”yi de kullanalım diyenlere “Neden aynı 
sözcüğün İngilizcesini, Almancasını, Fransızca-
sını da almıyoruz; o zaman dilimiz daha da zen-
ginleşir.” demek geliyor içimden. 

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çı-
karılabilir? 
 
A) Türkçe, hem Doğu hem de Batı dillerinden 

beslenmelidir. 
B) Bir dil, başka dillerden alınmış sözcüklerle 

zenginleşemez. 
C) Diller, başka dillerden etkilendiği oranda geli-

şir. 
D) Özleşme çabaları, dilin anlatım olanaklarını 

sınırlar. 
E) Yabancı sözcükler, bir dilin niteliğini zedele-

mez. 
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23. Sanat eseri oluşturmak için reçeteler olsaydı 
dünyada sanattan ve eleştiriden daha kolay bir 
şey olmazdı. O zaman sanat, reçeteye uymak-
tan, eleştiri de eserin reçeteye uygun olup olma-
dığını göstermekten ileri gidemezdi. Gerçi, reçete 
düzenleyenler, edebiyat dünyasında görülmemiş 
değildir. Fakat bu düzenlemelere göre yazılan-
lardan ne kaldı? Sanat eserini değerlendirenler 
çoğu zaman dini, ahlakı, toplumu veya gerçeğe 
uygunluğu değer ölçüsü olarak alıyorlar. Oysa 
sanat eserlerini ancak sanat görüşüyle değerlen-
dirmek gerekir. Ölçü ile değil, görüş ile… 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Belli bir ölçüte göre oluşturulan sanat yapıtla-

rı, sanat dünyasındaki yerlerini sağlamlaştı-
ramaz. 

B) Herkesin belirlenmiş ölçütlere bağlı kalması 
aynı tarzda eserlerin oluşmasına neden olur. 

C) Bir sanat eserini oluştururken de değerlendi-
rirken de tek ölçüt, sanatsal beğeni olmalıdır. 

D) Sanatta sınırlayıcı ögelerin olması, sanatçıla-
rın ve eleştirmenlerin işini kolaylaştırır. 

E) Pek çok sanat adamı, yaratma sürecinde bel-
li sınırların dışına çıkamamıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Edebiyatımızın, nitelikli birkaç yazarından biridir 

Tarık Dursun. Okuru avlayacak hiçbir söz ya da 
tema tuzağını kullanmamıştır. Konusunun elver-
diği ucuzluklardan özellikle kaçınmıştır. Bunun 
içindir ki Tarık Dursun’u okurken parlak biçem 
oyunları bulamazsınız, yer yer sizi büyüleyen, 
çekip götüren yazarlık gösterilerine rastlayamaz-
sınız. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakile-
rin hangisiyle nitelendirilebilir? 
 
A) Okurun ilgisini çekecek konulara yönelme 
B) Yapıtlarında, iç dünyasını yansıtma 
C) Alçakgönüllü olma 
D) Okuru etkileme gücüne sahip olma 
E) Süsten uzak, yalın bir söyleyişe sahip olma 

25. Derler ki bir sanatçının verdiği ilk yapıt, yaratıcısı 
için bir tür kanat alıştırmasıdır. Bu nedenle konu 
yönünden de –genellikle- özyaşamöyküsel nitelik 
içerir. “Günaydın Gül Yaprağı” adlı bu yapıt, bu 
genel ve yerleşik kanının dışında kalıyor, onunla 
bağdaşmıyor. 

Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerin 
hangisiyle nitelendirilebilir? 
 
A) Usta işi olma 
B) Yazın dünyasına bir yenilik getirme 
C) Yaygın beğeniye ters düşme 
D) Yaratıcısının yaşantısını yansıtma 
E) Deneme türünü çağrıştırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Yazın yapıtlarının kendi başlarına birer yaşamları 

yoktur. Sayfalarına okur gözünün değmediği bir 
yapıt, kâğıttan, mürekkepten, kartondan başka 
bir şey değildir. Böyle bir yapıtın değeri, güzelliği 
ve yaşama şansı yoktur. Ancak okunduğunda; 
okuyucunun belleğinde, kafasında yaşam kaza-
nır yapıt. 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
A) Estetik nitelikten yoksun bir yapıt, unutulma-

ya mahkûmdur. 
B) Sanatçı, eserini yaratırken okurun beklentile-

rini göz ardı ederse kalıcı olamaz. 
C) Edebiyat eserlerine anlam kazandıran da on-

ları yaşatan da okurdur. 
D) Sanat yapıtları, okuyucuların belleğinde yer 

edebilecek konuları işlemelidir. 
E) Okurun duygu dünyasına seslenen her eser 

ölümsüzlük kazanır. 
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27. Kitap, yaşamı genişleten ögelerin başında gelir. 
60 yaşına kadar bin kitap okumuş biri, aynı yaşa 
kadar 100 kitap okumuş birinden, çok daha enine 
boyuna, çok daha genişliğine algılamış olur dün-
yayı. Okumadığımız için az yaşayan insanlarız. 
Her hafta bir roman okuyan kişi her hafta, yaşa-
mına değişik bir yaşam daha katıyor demektir. 
Değişik aile tiplerinin, başka boyutlardaki aşkla-
rın, acıların, düşünce ve serüvenlerin içinde bu-
luverir kendini. Kendi özyaşamına yeni yaşamlar 
katar. Bir de bunun tiryakisi oldu mu ne işyerin-
deki zırıltıların uzantısı kafasında vın vın eder, ne 
günlük sıkıntıların cenderesi bunaltır yüreğini. 

Bu parçada, kitap okumanın sağladığı yarar-
ların hangisinden söz edilmemiştir? 
 

A) İnsanların yaşantılarına zenginlik katması  
B) Kişinin yaşama bakış açısını genişletmesi 
C) Bireye; farklı yaşamları, düşünceleri ve serü-

venleri yaşatması 
D) Duygularla değil, akılla hareket etmeyi öğ-

retmesi 
E) Bireyin sırtındaki gündelik sıkıntıları hafiflet-

mesi 

 
28. Bilim insanları Brezilya’daki şekerkamışı tarlala-

rında ilginç bir gözlem yaptılar. Burada yaşayan 
F.P. türü karıncalar, yer altındaki yuvalarına girip 
yuvanın üzerini kumla örttüklerinde bazı karınca-
lar dışarıda kalarak geriye kalan tüm boşlukları 
dolduruyor ve bu şekilde dışarıda kalıyor. Araş-
tırmacılar, ertesi gün dışarıda kalan karıncaların 
ortadan kaybolduklarını görünce daha sonraki 
akşamlar dışarıda kalanları plastik bir kutuya 
koymuşlar. Bu şekilde toplanan 23 karıncadan 
sadece altısı sabaha kadar yaşamış, diğerleri 
bitkinlik yüzünden ölmüş. Bu durum, karıncaların 
kolonilerini korumak için hayatlarını feda ettikleri 
anlamına geliyor. Ölümle sonuçlanan bu görevi, 
üreme yetisi olmayan karıncalar yerine getiriyor. 
Kendileri üremese de davranışlarıyla annelerinin 
daha fazla üremelerine yardımcı oluyorlar. Araş-
tırmacılar yuvayı kapatanların genelde yaşlı veya 
hasta yani yaşama şansı fazla olmayan karınca-
lar olduğunu tahmin ediyor. Yuvanın, diğer karın-
calardan veya yağmurdan korunmak amacıyla 
örtüldüğü düşünülüyor. 

Bu parçada, karıncalar ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Yuvalarını çoğunlukla şekerkamışı tarlaların-
da yaptıklarına 

B) Kendini yuvası için feda eden karıncaların 
özelliklerine  

C) Yuvalarını örtmelerinin amacına  
D) Yuva dışında genellikle yaşlı ve hasta karın-

caların kaldığına 
E) Koloni hâlinde yaşadıklarına 

29. İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda, Göksu 
Deresi’nin denize döküldüğü yerde yükselen 
Anadolu Hisarı’nı 1395’te Yıldırım Beyazıt yap-
tırdı. Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Beya-
zıt’ın oğlu Süleyman Çelebi burada saklanmış, 
1444’te Varna Savaşı için sefere çıkan ordu bu-
radan karşıya geçmişti. İstanbul’un fethinden ön-
ce askeri üs olarak kullanılan hisar, o tarihe ka-
dar eski biçimini korudu. Fatih Sultan Mehmet 
Rumeli Hisarı’nı yaptırırken bu kaleye de dış sur-
ları ekletip hisarı genişletmişti. 

Bu parçada “Anadolu Hisarı” ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Deniz kıyısında olduğuna 
B) Askeri amaçlarla kullanıldığına 
C) Zamanla genişletildiğine  
D) Kim tarafından yaptırıldığına 
E) Rumeli Hisarı’yla karşı karşıya olduğuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
30. Yeryüzündeki her canlı, yalnızca kendi türünden 

canlılar üretebilir. Bir canlının, kendi türünün bü-
tün özelliklerini gelecek kuşaklara aktarmasını ve 
yavruların ana-babalarına benzemesini sağlayan 
bu biyolojik süreç “kalıtım” ya da “soyaçekim”dir. 
Kuşkusuz, bütün çocuklar ana-babalarına; kız 
kardeşler, erkek kardeşlere tıpatıp benzemez. 
Aralarında çoğu kez saç, ten ya da göz rengi, ye-
tenek ya da zekâ düzeyi gibi farklılıklar vardır. 
Kalıtsal özelliklere ve farklılıklara ilişkin bilgileri 
taşıyan genlerin üreme yoluyla kuşaktan kuşağa 
nasıl aktarıldığını incelemek de genetik biliminin 
konusudur. Saç rengi, uzunluk ya da kısalık, 
şişmanlık ya da zayıflık gibi bireysel özellikler ka-
lıtımsaldır. 

Bu parçada “kalıtım”  ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerin hangisine değinilmemiştir? 

 
A) Biyolojik bir süreç olduğuna 
B) Bir türün özelliklerini gelecek kuşaklara akta-

rabilmesini sağladığına 
C) Tür özelliklerinin taşıyıcısı olduğuna 
D) Zekâ düzeyini belirlediğine 
E) Bireyin fiziksel özelliklerini biçimlendirdiğine 
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31. ( )
( )

( )
( )

n 3 ! n 2 !

3 n ! n 1 !

− +
+

− −
 

işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 45        B) 48         C) 60         D) 61        E) 70 

 

 

 

 

 
 

32. a, b, c birer rakam olmak üzere, 

c = b2 koşuluna uyan kaç farklı (abc) üç ba-
samaklı sayısı yazılabilir? 
 

A) 3          B) 9          C) 15         D) 27         E) 36 

 

 

 

 
 

 

33. 8 ile 328 sayıları arasında hem 4 hem de 6 ile 
tam bölünebilen kaç doğal sayı vardır? 
 

A) 13         B) 18         C) 27        D) 30        E) 32 

 

 

 

 

 
 

34. 12 x + 2 . 4x 

sayısının (1) sayısı hariç 146 tane pozitif bö-
leni olduğuna göre, x kaçtır? 
 

A) 4           B) 5           C) 6            D) 7          E) 8 

 

 

 

 

 

 
 

35. =
+

0,29 4,a
0,6 0,3 15

 

olduğuna göre, a kaçtır? 
 

A) 9          B) 12        C) 15         D) 27         E) 45 

36. a2 + 2 = 4a 

olduğuna göre, 
4

2

a 4
a
+  ifadesinin değeri kaç-

tır? 
 

A) 4         B) 8          C) 12         D) 16          E) 20 

 

 

 

 

 

 

 

37. a5 . c4 . b2 < 0 

     b2 – c3 < 0 

       c7 . b > 0 

olduğuna göre, sırasıyla a, b ve c nin işaretle-
ri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-
tir? 
 
A) – , + , –               B) +, +, –                C) –, +, + 

               D) –, –, +              E) –, –, – 

 

 

 

 

 

 

38. 3 2 2 3 6 2 3− + − − −  

işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 2 3−        B) –2        C) 1        D) 3        E) 2 

 

 

 

 

 

 

39. a
3

b
=  

olduğuna göre, 1
2

1

b
a

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ifadesinin sonucu kaç-

tır? 
 

A) 
3

6
       B) 

3
3

        C) 3        D) 2        E) 3 
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40. a ve b tamsayılar olmak üzere, 

ab = 64 

olduğuna göre, a’nın alabileceği değerler top-
lamı kaçtır? 
 

A) 14         B) 24        C) 68         D) 74         E) 78 

 

 

 

 

 

 
 

41. 4

2 2 3 1
:

2 6 8 36

+ +
+ +

 

işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 
3

6
      B) 2      C) 3     D) 6      E) 2 2  

 

 

 

 

 

 
 

42. 60 lt sütten 50 lt yoğurt, 35 lt yoğurttan 50 lt 
ayran elde edilmektedir. 

Buna göre, 600 lt ayran elde edebilmek için 
kaç lt süt gereklidir? 
 

A) 490      B) 504      C) 512      D) 520      E) 550 

 

 

 

 

 

 
 

43. İki iskele arası Engin’in kulaçlarıyla 15, Musta-
fa’nın kulaçlarıyla 20, Adem’in kulaçlarıyla 25 ku-
laç gelmektedir. 

Engin iskelenin birinden diğerine doğru 6 ku-
laç, Mustafa, Engin’in kaldığı yerden başlaya-
rak 4 kulaç atıyor. Adem, Mustafa’nın kaldığı 
yerden kulaç atmaya devam ederse diğer is-
keleye kaç kulaçta varır? 
 

A) 2           B) 4          C) 6           D) 8          E) 10 

44. Bir torbada 9 elma, 8 portakal ve 6 mandalina 
vardır. 

Torbaya geri atılmamak şartıyla torbadan     
en az kaç meyve alınırsa kesinlikle aynı mey-
veden 3 tane alınmış olur? 
 

A) 6          B) 7          C) 9          D) 17          E) 20 

 

 

 

 

 

 
45. Bir kişi bir mağazadan taksitle aldığı televizyonun 

borcunu, önce ayda 45 TL ödeyerek 8 ay, kalan 
kısmını ise ayda 35 TL ödeyerek toplam 1 yılda 
tamamlamıştır. 

Buna göre, televizyonun fiyatı kaç TL’dir? 
 

A) 420      B) 460      C) 475      D) 500      E) 575 

 

 

 

 

 
46. Bir okulda düzenlenen geziye gidecek öğrencile-

rin 
2
5

i erkektir. 7 kız öğrenci geziye gitmekten 

vazgeçince kız öğrencilerin sayısı erkek öğrenci-

lerin sayısının 
4
5

i oluyor. 

Buna göre, geziye giden öğrenci sayısı kaç-
tır? 
 

A) 18        B) 20        C) 22         D) 23         E) 25 

 

 

 

 

 
47. Bir annenin yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Kızı 

annenin yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 
70 olacaktır. 

Buna göre, kızı doğduğunda anne kaç yaşın-
daydı? 
 

A) 20        B) 22        C) 25         D) 26         E) 27 
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48. Bir satıcı birim maliyetleri x ve y TL olan iki mal-
dan, birincisini %20 karla diğerini %40 zararla 
satıyor. 

Satıcı bu mallardan eşit sayıda sattığı zaman 
zarar ettiğine göre, x ile y arasındaki bağıntı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 
2x

y
3

<                  B) 
x

y
2

>                 C) 
x

y
3

<  

              D) 
3x

y
2

>    E) 
x

y
2

<  

 

 

 

 
49. Didem bir işi yalnız başına 70 günde, Ali aynı işi 

yalnız başına 40 günde bitirebilmektedir. 

Didem çalışma hızını %40 arttırır, Ali çalışma 
hızını %20 azaltırsa ikisi birlikte bu işi kaç 
günde bitirebilirler? 
 

A) 
96
5

      B) 20      C) 
112

5
     D) 25       E) 

132
5

 

 

 

 

 
50. Aylık geliri A TL olan bir kişi her ay gelirinin 

1
4

ünü  x bankasına, 
1
k

 sını da y bankasına faiz-

siz olarak yatırmaktadır. 

Bir sene sonunda her iki bankada biriken pa-
ralar toplamı 5 aylık gelirine eşit olduğuna gö-
re, k kaçtır? 
 

A) 2           B) 3           C) 4           D) 5           E) 6 

 

 

 

 
51. Bir araç gideceği yolun 

3
5

 ini saatte 60 km, geri 

kalan yolu saatte 10 km hızla gidiyor. 

Buna göre, aracın yol boyunca ortalama hızı 
saatte kaç km’dir? 
 

A) 20        B) 25        C) 30         D) 35         E) 50 

52. Tamsayılar kümesinde ∆ işlemi 

(a – 2) ∆  (b + 3) = 5a – 3b – 8  

şeklinde tanımlanıyor. 

Buna göre, (2∆ - 1) işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 4          B) 9         C) 16         D) 18          E) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Bir A torbasında 1 den 6 ya kadar numaralandı-
rılmış altı top, B torbasında 1 den 5 e kadar nu-
maralandırılmış 5 top vardır. 

Torbalardan birer tane top çekildiğinde çeki-
len topların üzerinde yazan sayılar toplamının 
asal sayı olma olasılığı kaçtır? 
 

A) 
1
2

        B) 
13
30

       C) 
2
5

       D) 
13
36

       E) 
1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  

 

 

 

 

 
 

 

Yukarıdaki verilere göre, x . y çarpımı kaçtır? 
 

A) 20        B) 28        C) 42         D) 48         E) 56 

A

• 

• 

B C 

D

E

5
12

x3

1

y

ABC bir üçgen 

m(BDE) m(ACB)=  
|AD| = 1 cm 
|BD| = 5 cm 
|BE| = 3 cm 
|AC| = 12 cm 
|ED| = y 
|EC| = x 
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55.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeni-
nin alanı kaç cm2 dir? 
 

A) 28        B) 36        C) 48         D) 64         E) 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  

 

 

 

 

 

 

ABCD dik yamuğunun [ ]BC  etrafında 360o 

döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacmi kaç 
3cmπ  olur? 

 

A) 175      B) 205      C) 225      D) 375      E) 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 2x – 5y + 10 = 0 doğrusunun eksenlerle oluş-
turduğu üçgensel bölgenin alanı kaç br2 dir? 
 

A) 5         B) 8         C) 10          D) 15          E) 16 

58. - 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki çizgi grafik yıllara göre, A, B ve C 
dershanelerinin öğrenci sayısını göstermektedir. 

 

 

 

 

 
58. Dershanelerde 2004 yılında bulunan toplam 

öğrenci sayısı daire grafiği ile gösterildiğinde 
B dershanesine ait dilimin merkez açısı kaç 
derece olur? 

 
A) 100      B) 120      C) 150      D) 180      E) 210 

 
 
 
 

 
59. A dershanesinde 2002 yılındaki öğrenci sayı-

sı, 2001 yılındaki öğrenci sayısından yüzde 
kaç daha fazladır? 
 

A) 10        B) 15        C) 20         D) 25         E) 30 

 

 

 

 

 
60. B ve C dershanelerinin öğrenci sayısının eşit 

olduğu yıllar arasında A dershanesinin öğ-
renci sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
 

A) 310      B) 327      C) 333      D) 345       E) 355 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

500 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 Yıllar 

Öğrenci Sayısı 

A 

B 

C 

D C

A B

Kısa kenarı 6 cm olan
ABCD dikdörtgeni birbiri-
ne eş olan dört dikdört-
gene ayrılmıştır. 

6 

ABCD dik yamuk 

[ ] [ ]
[ ] [ ]⊥

=

=

=

AB // DC

BC AB

BC 3 cm

AB 5 cm

DC 10 cm

 

A B 

C D 

• 

5 

10 

3 
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1. I. Anav 

II. Pazırık 

III. Karasuk 

yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünün ilk 
dönemlerini yansıtan çevrelerdendir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 
2. Büyük Selçuklular’da Türk kökenli kişiler; 

I. Ordu 

II. Yönetim 

III. Hukuk 

hangilerinde etkili olmuşlardır? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

3. I. Camii 

II. Kervansaray 

III. Kümbet 

Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri İsla-
miyet öncesi Türk geleneklerinin ürünü olarak 
söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

4. Osmanlı Devleti’nde taşra yönetiminin en 
büyük askeri ve idari yöneticisi aşağıdakiler-
den hangisidir? 

 
A) Beyler Beyi 

B) Sancak Beyi 

C) Serasker 

D) Kadı 

E) Alay Beyi 

 

 

 
5. Osmanlı Devleti’nde zanaatkarlığı gerileten 

nedenler arasında 
I. Gedik Usulü 

II. Rekabet Yasağı 

III. Avrupa’daki gelişmeler 

yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 
6. Osmanlı şehzadelerinin tahta geçmelerinde; 

I. Seyfiye 

II. Kalemiye 

II. İlmiye 

Sınıflarından hangileri daha çok etkili olmuş-
tur? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve III 

E) I, II ve III 

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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7. Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’un 
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 

 
A) Klasik özelliklerini devletin sonuna kadar ko-

rumuştur 

B) Uzun süre Topkapı Sarayında toplanmıştır 

C) Yürütme ve Yargı işlerine bakmıştır 

D) Padişaha danışmanlık yapmıştır 

E) Fatih’e kadar başkanlığını padişah yapmıştır 

 
 

8. Osmanlı Devleti’nde vakıflar hangisinin dö-
neminde bakanlık düzeyinde devlet denetimi-
ne alınmıştır? 

 
A) III.Ahmet 

B) III.Selim 

C) II.Mahmut 

D) Abdulmecid 

E) II.Abdulhamid 

 
 

9. I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaş-
malarda değişmelerin meydana gelmesinin 
nedeni olarak, 
I. Rusya’da rejim değişikliği olması 

II. Yunanistan’ın itilaf devletleri yanında yeral-
ması 

III. Wilson ilkelerinin yayınlanması 

yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetlerin 
özelliklerinden biri değildir? 

 
A) Siyasi partilerle ilişki içinde olmaları 

B) Bölgesel kurtuluşa öncelik vermeleri 

C) Mondros Mütarekesinden sonra ortaya çık-
maları 

D) Wilson ilkelerinden medet ummaları 

E) Bağımsızlık için milliyetçilik duygusu ile hare-
ket etmeleri 

11. Erzurum Kongresi’nin önemi için, 
I. Kurtuluş savaşının temel çizgisi belirlenmiştir 

II. Mücadelenin yürütme gücü oluşturulmuştur 

III. Sivas Kongresi için olumlu bir ortam hazır-
lanmıştır 

yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
12. Amasya Görüşmeleri’nin gizli protokollerinde 

yer alan kararlardan bazıları şunlardır: 
• Kıyım yapmış Ermenilerin yargılanması 

• Askeri mahkemelere verilen Subaylar ile ilgili 
ortaya çıkan padişah buyruklarının düzeltil-
mesi 

• Suç işleyen kişilerin Mebusan Meclisi’ne seç-
tirilmemesi 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gös-
tergesi olduğu savunulamaz? 
 

A) Padişahın hatalı buyruklar verdiğinin 

B) Mebusan Meclisi seçimlerine bütün vatan-
daşların katılmasının istendiğinin 

C) Vatansever insanların mağdur edildiğinin 

D) Yargı gücünün çalıştırılması gerektiğinin 

E) Suçlu – suçsuz ayırımı yapılması gerektiğinin 

 

 

 

 

 
13. Misak-ı Milli’nin aşağıdakilerden hangisini 

vatanın sınırları dışında bıraktığı söylenebilir? 
 

A) Arap Ülkelerini 

B) Ardahan’ı 

C) Batum’u 

D) Kars’ı 

E) Batı Trakya’yı 
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14. I.TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakiler-
den hangisinin bulunduğu söylenemez? 

 
A) Meclis Hükümeti sistemine göre çalışması 

B) Temel amacın devrim yapmak olması 

C) Ceride-i Resmi adlı resmi gazetesi olması 

D) Üyelerinin istiklal mahkemelerinde görev al-
ması 

E) Askerliği ve milletvekilliğini birlikte yürüten 
üyelerinde bulunması 

 

 
15. Milli Mücadele sırasında çıkan iç isyanların 

sonuçları arasında 
I. Milli Mücadelenin uzaması 

II. İşgalcilere ilerleme fırsatı vermesi 

III. Anadolu’da yeni devletlerin kurulmasına or-
tam hazırlaması 

hangileri söylenebilir? 
 
A)  Yalnız I         B)  Yalnız II 

C)  Yalnız III         D)  I ve II 

          E)  I, II ve III 

 

 
16. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın 

kapsamı içinde değildir? 
 

A) Yabancı okulların serbestçe faaliyetlerini sür-
dürmesi 

B) Mecburi askerlik hizmetinin olması 

C) Kapitülasyonlardan tüm müttefik devletlerin 
yararlanması 

D) Azınlıkların askerlik yapmamaları 

E) Doğuda Ermeni Devleti’nin kurulması 

 

 
17. 1921 Anayasa’sının temel esasları arasında, 

I. Egemenliğin kaynağını belirlemesi 

II. Laik esasların belirlenmesi 

III. Yürütme gücünün kaynağını belirtmesi 

yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

18. TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan 
Moskova Antlaşmasının kapsamında, 
I. Sovyet Rusya’nın Misak-ı Milliyi tanıması 

II. Boğazlar konusunda işbirliği yapılması 

III. Sovyet Rusya’nın Milli Mücadeleye destek 
vermesi 

yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 
19. Başkomutanlık Yasası’yla Mustafa Kemal 

Paşa’nın; 
I. Yasama 

II. Yargı 

III. Yürütme 

alanlarından hangilerinde yetkili kılındığı söy-
lenebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 
20. Atatürk sömürgeleşmiş bir devleti şöyle ta-

nımlıyor: 
“Bir devlet ki vatandaşına koyduğu vergiyi ya-
bancılara koyamaz; bir devlet ki gümrüklerini tan-
zim hakkından menedilir; bir devlet ki yabancılar 
üzerinde yargılama hakkını uygulamaktan mah-
rumdur. O devlete bağımsız denemez.” 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden 
çıkarabilecek bir yargı değildir? 
 
A) Kurtuluş Savaşı’nın temel hedefi ortaya ko-

nulmuştur. 

B) Tam bağımsız bir devlet kurmak istenmiştir. 

C) Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. 

D) Toplumsal refahın şartları ortaya konulmuş-
tur. 

E) Osmanlı Devleti’nin durumu belirtilmiştir. 
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21. 1934’te kabul edilen yasaya göre, 
I. Memuriyet 

II. Rütbe 

III. Irk 

belirtilen sözcüklerden hangileri soyadı ola-
rak kullanılamaz? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 
22. Siyasal devrimlerin amaçları arasında, 

I. Toplumsal eşitliği sağlamak 

II. Kişi egemenliğini sonlandırmak 

III. Ulusal egemenliği sağlamak 

yukarıdakilerden hangilerinin bulunduğu sa-
vunulabilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 
23. Demokrasinin temel koşulu kişilerin siyasal görüş 

özgürlüğüne sahip olması ve kendi görüşü doğ-
rultusunda siyasal örgütlenmeler için de yer ala-
bilmesidir. 

Buna göre; 
I. Terakki Perver Fırkası’nın kurulması 

II. Serbest fırkasının kendini feshetmesi 

III. TBMM’e sadece Halk Fırkası milletvekillerinin 
bulunması 

gibi gelişmelerden hangilerinin yukarıdaki gö-
rüşe aykırı olduğu söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

24. I. Medeni Yasa 

II. Merkez Bankası 

III. Latin harflerine geçiş 

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dö-
neminde belli hazırlıklardan sonra ortaya 
çıkmış gelişmelerdendir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
 

25. I. Kapitülasyonların kaldırılması 

II. Yabancı okulların devlet denetimi altına alın-
ması 

III. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 

yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi 
gelişmeleri arasında gösterilebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
 

26. Lozan Antlaşması’nın doğrudan sonuçları 
arasında, 
I. İstanbul’un işgalden kurtulması 

II. Doğu Trakya’nın Türkiye’ye bırakılması 

III. Halifeliğin ortadan kaldırılması 

yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 
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27. Türkiye 1936’dan itibaren, 
I. Gökçeada ve Bozcaada’da 

II. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda 

III. Rodos ve 12 Ada’da 

hangilerinde egemenliğini kesin olarak sağ-
lamıştır? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 

 
28. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi ve Doğu 

Akdeniz’de faaliyete geçmesi üzerine, 
I. Kellog – Briand paktı 

II. Sadabad paktı 

III. Balkan paktı 

hangileri oluşturulmuştur? 
 
A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
29. I. Saltanatın kaldırılması 

II. Soyadı yasasının çıkarılması 

III. Demiryolu idaresinin kurulması 

gelişmelerin ilke ilişkisi hangisinde doğru ve-
rilmiştir? 
 

 I II III 

A) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik 

B) Cumhuriyetçilik Halkçılık Devletçilik 

C) Milliyetçilik Laiklik İnkılapçılık 

D) Halkçılık Devletçilik Laiklik 

E) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Laiklik 

30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Halkçılık 
ilkesinin bir özelliği değildir? 

 
A) Halkın siyasal partilerde örgütlenmesini teş-

vik eder. 

B) Halkı mesleklere ayırır. 

C) Sınıf ayırımını reddeder. 

D) Sosyal devlet anlayışını içerir. 

E) Toplumsal eşitliği amaçlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. Türkiye’de 21 Aralık’ta; 

I. Güneş ışınları en küçük açı ile gelmektedir. 

II. En kısa gündüz, en uzun gece yaşanmakta-
dır. 

IIl. Kuzeye gidildikçe gündüzler uzamakta, gece-
ler kısalmaktadır. 

IV. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaktadır. 

yukarıdakilerden hangileri gözlenmez? 
 
A) Yalnız I             B) I ve II            C) II ve III 

          D) Yalnız III  E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de toprak 

erozyonunun ortaya çıkardığı sonuçlardan bi-
ri değildir? 

 
A) Tarım topraklarının miras yolu ile parçalana-

rak küçülmesi 

B) Barajlardan yararlanma süresinin kısalması 

C) Göçlerin artması 

D) Tarım topraklarında verimin azalması 

E) Bitki ve hayvan soylarının azalması 
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33. Türkiye’de etkin olan yerel rüzgarlardan han-
gisinin esiş yönü doğru verilmiştir? 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
34. Türkiye’nin 1985 yılında ‰24 olan nüfus artış 

hızı, 2007 yılında ‰15’in altına düşmüştür. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişim üze-
rindeki etkisi daha azdır? 

 
A) Yurtdışından yaşanan göçlerin azalması 

B) Kentleşme oranının artması 

C) Doğum oranının azalması 

D) Eğitim düzeyinin yükselmesi 

E) Evlenme yaşının yükselmesi 

 

 

 

 

 

 

 
35.  

 

 

 
 

 

 

Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında yu-
karıdaki haritada numaralandırılmış bölüm-
lerden hangisinin tarımsal nüfus yoğunluğu 
daha fazladır? 

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

36. Aşağıdaki grafikte 1995 – 2000 yılları arasında 
dört ilin aldığı ve verdiği göç miktarları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak; 
I. Hangi kentte nüfus artışının daha fazla oldu-

ğu 

II. Hangi kentin verdiği göç miktarının daha az 
olduğu 

III. Hangi kentte nüfus yoğunluğunun daha fazla 
olduğu 

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? 
 

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) ) I ve II 

              D) II ve III  E) I, II ve III 

 

 
37. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımda 

verimi artırmak için alınması gereken önlem-
lerden biri değildir? 

 
A) Makine kullanımının arttırılması 

B) Verimsiz alanların tarıma kazandırılması 

C) Ürüne uygun sulama yapılması 

D) Kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması 

E) Toprağın özelliğine göre gübre kullanılması 

 

 
38. Aşağıdaki kentlerin hangisinde karşısında 

belirtilen tarım ürünü yetişmez? 
 

A) Sakarya – Fındık 

B) Ankara – Şekerpancarı 

C) Adıyaman – Tütün 

D) Edirne – Pirinç 

E) Diyarbakır – Portakal 

 Rüzgar Adı Esiş Yönü 

A) Lodos Güney 

B) Poyraz Kuzeybatı 

C) Yıldız Kuzey 

D) Karayel Güneybatı 

E) Kesişleme Kuzeydoğu 

I 

II 

III 

IV 

V 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

  5 

  0 
Artvin Çankırı Erzincan Bitlis 

(bin kişi) Aldığı göç 

Verdiği göç 
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39.  
 

 

 

 

 

 

Haritada gösterilen üç yörede yoğun olarak 
yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
 

 I II III 

A) Ayçiçeği Tütün Portakal 

B) Buğday Üzüm Pamuk 

C) Pamuk Haşhaş Kayısı 

D) Ayçiçeği İncir Kayısı 

E) Tütün Mısır İncir 

 

 

 

40. I. Yağış rejimi 
II. Nüfus miktarı 

III. Doğal bitki örtüsü 

IV. Pazarlama koşulları 

Yukarıdakilerden hangileri Erzurum – Kars 
Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığın yapıl-
masında etkili olmuştur? 

 
A) Yalnız I         B) I ve III         C) ) II ve IV 

          D) Yalnız III           E) III ve IV 

 
 
 

41. Aşağıdaki haritada beş yer altı kaynağının çıka-
rıldığı merkezler verilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

Numaralandırılmış merkezlerden hangilerin-
den çıkarılan yer altı kaynağı enerji üretimin-
de kullanılmaktadır? 
 
A) Yalnız I           B) I ve III          C) ) II ve III 

             D) II ve IV            E) IV ve V 

42. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan aşağıdaki en-
düstri tesislerinden hangisinin hammaddesi 
bölge dışından sağlanmaktadır? 

 
A) Taşucu – Kağıt Fabrikası 

B) Mersin – Petrol Rafinerisi 

C) Antalya – Ferro-Krom İşletmesi 

D) Adana – Pamuklu Dokuma Sanayi 

E) Seydişehir – Alüminyum İşletmesi 

 

 

 
43. Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Trab-

zon Limanının Giresun, Rize ve Hopa Liman-
larına göre daha fazla gelişmesi aşağıdakiler-
den hangisi ile açıklanabilir? 

 
A) Doğal liman olması ile 

B) Yer şekillerinin sadeleşmesi ile 

C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması 
ile 

D) Zigana ve Kop Geçitleri ile iç kesimlerle ula-
şımının gelişmiş olması ile 

E) İç bölgelerle demiryolu bağlantısının bulun-
ması ile 

 

 

 
44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin geliş-

mekte olduğuna kanıt olarak gösterilemez? 
 

A) Enerji tüketiminin artması 

B) Nüfus miktarının artması 

C) Kentsel nüfus oranının artması 

D) Okur – yazar oranının artması 

E) Nüfus artış hızının azalması 

 

 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölge-

si’nin özelliklerinden biri değildir? 
 

A) Tarımda sulama gereksiniminin fazla olması 

B) Nadasa ayrılan toprakların fazla olması 

C) Kapalı havzaların bulunması 

D) En yağışlı mevsimin ilkbahar olması 

E) Orman alanı en az olan bölge olması 

II 

I 

III 

IV.Divriği 

II. Zonguldak 

III.Batman 

• 

• 
I.Seydişehir 

• 

V.Murgul 
• 

• 
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46. Ege Bölgesi dağları denize paralel olarak 
uzanmış olsaydı bölgenin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi değişmezdi? 

 
A) Koy ve körfezlerin sayısı 

B) Yıllık yağış miktarı 

C) İç kesimlerle ulaşım 

D) Doğal bitki örtüsünün türü 

E) Doğal limanların sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47. Çukurova’yla Bafra Ovası arasında yapılan 

aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlış-
tır? 

 
A) Her iki ovada da alüvyal topraklar yaygındır. 

B) Aynı dönemde ekilen bir ürün Çukurova’da 
daha önce hasat edilir. 

C) Bafra Ovası’nda sulama ihtiyacı Çukuro-
va’dan daha azdır. 

D) Çukurova’da mısır üretimi Bafra Ovası’ndan 
fazladır. 

E) Her iki ovada da pamuk tarımı yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bölümlerden 

hangileri fiziki özellikleri bakımından birbirine 
en çok benzer? 

 
A) Yukarı Kızılırmak – Ergene 

B) Çatalca Kocaeli – Kıyı Ege 

C) Konya – Orta Fırat 

D) Adana – İç Batı Anadolu 

E) Doğu Karadeniz – Güney Marmara 

49. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşul-
ları arasında yer almaz? 

 
A) Ayırt etme gücüne sahip olmak  
B) Mümeyyiz olmak  
C) Tutuklu olmamak  
D) Kısıtlı olmamak 
E) Reşit olmak  
 
 
 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona 
erdiren hallerden biridir? 

 
A) Akıl hastalığı  
B) Akıl zayıflığı 
C) Engelli olma  
D) Gaiplik  
E) Mahcur olma  
 
 
 
 
 
 
 

51. Aşağıdakilerden hangisi mevzuat kapsamında 
yer almaz? 

 
A) Öğreti 
B) Tüzük  
C) Yönetmelik  
D) Kanun Hükmünde Kararname  
E) Genelge  
 
 
 
 
 
 
 

52. Seçme ve seçilme hakkında cinsiyet ayrımını 
ortadan kaldıran düzenleme hangi yılda ger-
çekleşmiştir? 

 
A) 1928 
B) 1934 
C) 1937 
D) 1946 
E) 1950 
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53. I. Başbakan  
II.  TBMM Başkanı  
III.  Bakanlar Kurulu Üyeleri  
IV.  Cumhurbaşkanı  

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin 
TBMM üyeleri içinden seçilerek göreve gel-
mesi zorunludur? 

 
A) I ve III  
B) II, III ve IV 
C) Yalnız I  
D) I ve II 
E) Yalnız IV  
 
 

 
54. Gensoru önergesi aşağıdakilerden hangisi 

için verilebilir? 
 

A) Bakanlar  
B) Cumhurbaşkanı  
C) Milletvekilleri  
D) TBMM Başkanı  
E) TBMM Başkan Vekilleri  

 
 

 
55. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi Başbakanın görevlerindendir? 
 

A) Kanunları yayımlamak  
B) TBMM Başkanını seçmek  
C) Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak  
D) Bakanları seçmek  
E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak  
 
 

 
56. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına 

göre, Olağanüstü hal ilan etmeye yetkilidir? 
 

A) Başbakan  
B) Milli Savunma Bakanı  
C) Bakanlar Kurulu  
D) Milli Güvenlik Kurulu  
E) TBMM  
 
 

 
57. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? 
 

A) 3           B) 4           C) 5           D) 6           E) 7 

58. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görev-
lileri arasında yer almaz? 

 
A) Belediye Başkanı  
B) Köy Muhtarı  
C) İl Genel Meclis Üyeleri  
D) İl Encümen Üyeleri  
E) Kaymakam  
 
 
 
 
 
 

59. Türkiye ile “Medeniyetler ittifakı” projesini 
sürdüren ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Almanya  
B) İspanya  
C) İtalya  
D) Fransa  
E) Rusya  
 
 
 
 
 

60. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğine üye 
olan ülkelerden biri değildir? 

 
A) İsveç  
B) İrlanda  
C) Romanya  
D) Finlandiya  
E) İsviçre  
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