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1.  Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. 

Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluştur-
maya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma 
dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylem-
leri de şiirlerinde ağırlamış, onlara ev sahipliği 
yapmıştır. 

 Bu parçada geçen “konuşma dilinin toprağına 
henüz kök salmamış” sözüyle ozanın üslubuyla 
ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Yabancı dillerden sözcük kullanmamak 
B) Günlük konuşma dilinde yaşanırlık kazanma-

mak 
C)  Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak 
D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak 
E)  Okuyucu tarafından benimsenmemek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dilimizde “el” sözcüğü, birçok deyimde kullanıl-

maktadır. Örneğin bir kimseye saygı, sevgi ve ya-

kınlık göstermek anlamında el üstünde tutmak, bir 

işte ustalık kazanmak anlamında eli alışmak, on-

dan başka yardım edeni olmamak, yalnız ona 

muhtaç olmak anlamında eline kalmak, bir şey 

yapmaya vakit ve fırsat bulmak anlamında  

eli değmek, bağlanmak, kapılmak anlamında ise 

eline eteğine sarılmak deyimleri kullanılmaktadır. 

 Bu parçada numaralandırılmış deyimlerin han-
gisi yanlış açıklanmıştır? 

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

3. Roman, ne bir      kitabı ne de şiir, bir      
topluluğudur. Bunu böyle kabul etmek, sanatın var-
lığını, özünü görmemektir. Böyle olsaydı yaşanan-
ları anlatan sayfalar, birer tarih belgesi sayılmaz 
mıydı? 

 Bu cümledeki boşlukları anlamca tamamlayan 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?  

A) kurgu – gözlemler  
B)  toplum bilim – doğrular 
C)  ders – duygular  
D) tarih – felsefe 
E)  kaynakça – yanılsamalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 1923 yılından sonra izlenen ekonomik politika, 
Türkiye’nin kalkınması konusunda yeterince başa-
rılı olamadı ve bunun üzerine 1931 yılından sonra 
yeni bir ekonomik politikaya yönelme zorunluluğu 
doğdu. 

 Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargıyı 
bulunuz. 

A)  1931 yılından sonra kabul edilen ekonomik po-
litika, ülkenin kalkınmasında önemli bir işleve 
sahiptir. 

B) 1920’lerde uygulanan farklı ekonomik politika-
lar, ülkeyi istenilen seviyeye ulaştıramamıştır. 

C)  Türkiye, yapılanma sürecinde farklı ekonomik 
politika arayışlarına girmiştir. 

D) 1931’den önce uygulanan ekonomik politikalar, 
iç ve dış borçlanmaya neden olmuştur. 

E)  Bir ülkenin kalkınması, ekonomik politikaların 
doğru belirlenmesiyle orantılıdır. 
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2 

 
5. Pergamon Müzesi, Almanya’nın en çok ziyaret 

edilen müzesi olmakla birlikte Avrupa’da en çok zi-
yaret edilen müzeler sıralamasında ilk onda yer 
almaktadır.  

 Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargıyı 
bulunuz. 

A)  Pergamon Müzesi, başta Almanya olmak üzere 
Avrupa’nın en çok ilgi gören müzelerindendir. 

B) Pergamon Müzesi, Avrupa’nın müzecilik anla-
yışının en önemli örneklerinden biri durumun-
dadır. 

C)  Almanya’nın en önemli müzesi olan Pergamon, 
Avrupa’da adını yeni yeni duyurmaya başla-
mıştır. 

D)  Avrupa, müzeler açısından oldukça zengin bir 
kültüre ve yapılanmaya sahiptir. 

E)  Pergamon Müzesi, Almanya’nın tanıtımında 
çok önemli bir işleve sahip olduğu için en çok 
ziyaret edilen müzelerdendir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. (I) Ünlü yönetmen Derviş Zaim’in, Altın Portakallı 
yeni filmi “Nokta”, hem hat sanatıyla sıkı sıkıya iliş-
kili derin bir hikâye anlatıyor hem de şahane bir ge-
rilim – macera tadı taşıyor. (II) Mazlum Çimen’in 
müzikleri de filmi taçlandırıyor. (III) Konya’da 10 yıl 
önce el yazması bir Kur’an’ın çalınması “Nokta”nın 
esin kaynaklarından biridir. (IV) Filmde ahlakî so-
rumluluk, vicdan ve affetmek kavramları ele alını-
yor. (V) Filmde dinginlik, sessizlik ve huzur var 
ama aksiyon; tam da bu dinginlikle kontrast oluştu-
ruyor bu da filmi ilginç kılıyor.  

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A)  I. cümlede, ele alınan filmle ilgili olumlu yargıla-
ra yer verilmiştir. 

B)  II. cümle, kişisel görüşlere yer verilmiştir. 
C)  III. cümlede, filmin içeriğini oluşturan ögelerden 

birine değinilmiştir. 
D) IV. cümle, değerlendirme içermektedir.  
E)  V. cümlede, filmdeki karşıtlıkların filme olan 

katkısı ele alınmıştır. 

7. (I) Soğuklardan yakınacak değilim, ne yalan söyle-
yeyim. (II) Öyle çok üşümedim ömrümde, serinlik-
ler basınca sırtımı pekleştirmenin, oturduğum yeri 
ısıtmanın bir çaresini bulurum. (III) Üşümenin, şöy-
le böyle üşümenin de bir tadı vardır doğrusu, kar 
altında beş on dakika, yarım saat yürüdükten son-
ra sıcak bir odaya girip parmaklarınızı hohlamanın 
zevkine doyulur mu? (IV) Gözlerinizin içi parlar, 
“Üşüdüm!” diyerek mangala, sobaya yaklaşırken 
gülümsememek, gülmemek elinizde midir? (V) Ke-
yifle hatırlarsınız üşüdüğünüzü. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden başlanarak “olumsuz bir durumun doğur-
duğu olumlu bir yargıya” yer verilmiştir? 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

8. (I) Plansız ve sağlıksız yapılaşmanın sıkıntılarını 
en çok gelişmekte olan ülkelerin çektiği belirlen-
miştir. (II) Ülkemizde de hızlı şehirleşme ve şehirle-
re olan göçler göz önüne alındığında özellikle İs-
tanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz olmak 
üzere hemen hemen tüm büyük yerleşim merkez-
lerinde sağlıksız bir şehirleşmenin olduğunu gör-
mekteyiz. (III) Sanayi tesislerinin yerlerinin ve tiple-
rinin yanlış seçilmesi nedeniyle zaman zaman ka-
saba ve köyler gibi daha küçük sayılabilecek yerle-
şim alanlarında da sağlıksız yaşam ortamlarının 
sıkıntılarını yazılı ve görsel medyadan takip etmek-
teyiz. (IV) En tipik örnek ise Yatağan Termik Sant-
rali’nin ilçe üzerinde sık sık yarattığı olumsuzluklar 
olarak gösterilebilir. (V) Tüm bunlar bilimsel verile-
re uygun olmayan düzensiz yapılaşmaya, alt yapı 
eksikliği gibi bir dizi sorunlara, telafisi mümkün ol-
mayan can kayıplarına ve maddi hasarlara neden 
olmaktadır. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

A)  I. cümlede, bir saptama yapılmıştır. 
B) II. cümlede, genelleme söz konusudur. 
C)  III. cümlede, yaşanılan bir durum dile getirilmiş-

tir. 
D) IV. cümlede, konuyla ilgili bir uyarı da bulunul-

muştur. 
E)  V. cümlede, çeşitli durumların ortaya çıkardığı 

sonuçlar belirtilmiştir. 
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A)  Bundan sonra ne hayal kırıklığına uğrayacağız 
ne de yersiz korkulara. 

B) Denilebilir ki geçmiş zaman, kişinin eylemleri-
nin ve ahlakının aynasıdır. 

C)  Güpegündüz kocaman çukura düşmek de tam 
sana göre bir şey. 

D) Okuduğunuz bu romanlar, belli bir dil birikimi-
nin ürünüdür. 

E)  Burada -özellikle yaz aylarında- bir Avustural-
yalıya rastlamak mümkün. 

 

 

 

 

 

10. Gecenin ortasında ne işin var 

 Yıldızlara dokunma yanarsın  

 Bak birazdan ay da batacak 

 Karanlık bulaşmasın ellerine 

 Tersin döner yolunu bulamazsın 

 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?   

A)  Eylemler farklı kiplerle çekimlenmiştir. 
B) Ad tamlaması örneklendirilmiştir. 
C)  Zaman zarfı vardır. 
D) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. 
E) Basit yapılı adlar kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 

 

11. (I) Polemik için; kalem tartışması, münakaşası, 
hatta kavgası denilmektedir. (II) Polemiği, eleştiri-
nin içinde sayan, eleştirinin bir türü olarak kabul 
eden kişiler de vardır. (III) Polemiğin amacı hatala-
rın belirlenmesi ve doğruların anlatılmasıdır. (IV) 
Polemiğe giren kişide geniş kültür ve deneyim ara-
nır. (V) Polemik, gösteriş için değil; doğruyu bul-
mak, yanlışı düzeltmek için yapılmalıdır.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

A)  I. cümle, yüklemi eylem olan birleşik cümle ör-
neğidir.  

B) II. cümle, birleşik yapılı ad cümlesidir. 
C)  III. cümlede, çatı özelliği aranmaz. 
D) IV. cümle, kurallı bir eylem cümlesidir.  
E)  V. cümle, edilgen çatılıdır. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
zamirle sağlanmıştır? 

A)  Kaç yıldır bu işte çalışıyorsunuz? 
B) Raporu ne zaman tamamlamış olursun? 
C)  Bu haberi kimden duymuş, biliyor musun? 
D) Bu sebzeleri nereye koyalım? 
E)  Onunla niçin görüşmüyorsun? 
 
 
 
 

13. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde renk 
bildiren sözcük, belirtisiz ad tamlamasında yer 
almıştır? 

A)  Kırmızının canlılığı herkesi cezbediyor. 
B) Anadolu’yu sarı bir bozkır kaplamıştı. 
C)  Küf yeşili, bu senenin modasıymış. 
D) Simsiyah bulutlar kaplamıştı gökyüzünü. 
E) Renklerden beyaz, saflığın simgesidir. 
 

 

 

 

14. Yazmak, kendi sesini aramanın serüvenidir.  

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?  

A)  İki ögelidir. 
B) Dönüşlülük – kişi zamiri kullanılmıştır. 
C)  Özne, isim – fiil eki almıştır. 
D) Yüklem, çekimli fiildir. 
E)  İsim tamlaması vardır. 
 

 

 

 

15. Tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri üze-

rinde bulunan uygarlıklar kavşağı Diyarbakır, eski 

hanlarıyla ünlü. Anadolu’nun en eski yapılarından 

olan Meryem Ana Kilisesi’ni bir oya gibi çevre-  

leyen Eski Çarşı’nın mimarisi de mükemmel. Bura-

da zamana direnen Osmanlı hanlarından biri de  

Hasan Paşa hanıdır. 

 Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden 
hangisinin yazımı yanlıştır?   

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

I 
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III 
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16. Her şeyin zamanla tükendiğini, eskidiğini gö-

ren
I

; ellerinin sabaha
II

,  yalnızlığa
III

; dünyaya
IV

,  

ölüme bulaştığına bakıp zamanı durdurmaya çalı-

şan bir ozandı o
V

.  

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretle-
rinin hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V  
 
 
 
17. I. Bu güzelliği görmek isteyenler için merdivenler, 

inerken sorun olmasa da çıkışta oldukça zorlu-
yor turistleri. 

 II. Ihlara Vadisi, Aksaray’a 40 km uzaklıkta Ha-
sandağı’ndan püsküren lavları, akarsuyun 
aşındırması sonucunda oluşmuştur. 

 III. 14 km uzunluğunda ve yer yer 150 metre yük-
sekliğinde geniş bir vadidir. 

 IV. Turistik gezilere açılmış olan bu geniş vadiye 
yaklaşık 300 merdivenle inilmektedir. 

 V. Gezilere açılmasında doğal olarak oluşmuş bir 
güzelliğinin olmasının yanı sıra kayaların içine 
oyulmuş yapıları da etkilidir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan üçüncü olur? 

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

18. I. Çikolata, Asya’da MÖ 4. yüzyılda bilinen ama 
elit kesimin daha çok tanıdığı bir içecektir. 

 II. Avrupalıların çikolata ile tanışması ise Kristof 
Kolomb’un keşif çalışmaları sırasında olmuştur. 

 III. Kolomb’un İspanya Kralı Ferdinand’a sunmak 
üzere yanına aldığı bu çekirdekleri kralın huzu-
runa çıkaran kişi, 1521 yılında Hernando Cor-
tes olmuştur. 

 IV. Kolomb’un ele geçirdiği ticaret gemileriyle 
yaptığı bu keşif çalışmalarında para yerine kul-
lanılan kakao çekirdeklerinin önemini anlama-
sıyla, Avrupalılar da bu büyülü bitkinin değeri-
nin farkına varmıştır. 

 V. Cortes’in birçok alanda yaşadığı olumsuzluk, 
1521’de bu sunumla son bulmuştur. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı 
bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer de-
ğiştirmelidir? 

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

19. Louvre Müzesi, yedi bölümden meydana gelmek-
tedir. Her bölümün başında yetkili ve sorumlu kişi-
ler vardır ve bunlar müze müdürüne bağlıdır. Doğu 
sanatları bölümünde heykeller ve Akat uygarlığın-
dan eserler mevcuttur. Mısır sanatları kısmı ise 
Mısır’dan getirilen ve Kahire Fransız Enstitüsü ta-
rafından yapılan araştırmalarla ortaya çıkan uygar-
lık örneklerinin tanınması bakımından önemlidir. 
Sanat eserleri bölümünde, Orta Çağ’dan günümü-
ze kadar gelen süsleme sanatı örnekleri; resim bö-
lümünde Fransız ve Avrupa resim koleksiyonları 
vardır. Ayrıca heykel bölümünde 19. yüzyıl Fransız 
sanatının zamanımıza kadarki önemli eserleri de 
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Louvre’de arkeo-
lojik, mimari ve tarihsel temaları olan sergilere de 
yer verilmektedir.  

 Bu parçada “Louvre Müzesi”yle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir? 

A)  Farklı bölümlerden oluştuğuna  
B) Sergilere ev sahipliği yaptığına 
C)  Mısır kültürünün örneklerini barındırdığına  
D) Doğu sanatları bölümünde heykellerin yer aldı-

ğına 
E)  Fransa’nın en önemli müzesi olduğuna  
 

 

 

 

 

 

 

20. (I) Çizgi roman, yirminci yüzyıl sanatı olarak do-
ğan, edebiyat ve resmin birleşiminden daha öteye 
giderek kendi kurgu, anlatım ve görsel biçimini ya-
ratan anlatı sanatıdır. (II) Çizgi romanın ilk örneği 
olarak genellikle Richard Fenton Outcalt’in “The 
Yellow Kid (Sarı Çocuk)” gazete bandı gösterilir. 
(III) Yirminci yüzyıl başlarında Amerikan gazetele-
rine üretilen ve gazete rekabetinin önemli bir ögesi 
haline gelen çizgi – bantlar, daha sonra dergi for-
matında toplanarak yeniden basılmaya ve dağıtıl-
maya başlandı. (IV) Bu çizgi roman dergiciliğinin 
başlangıcıydı. (V) Zamanla gazete için üretilen 
stokların talebi karşılamaması sebebiyle dergiler 
için özgün üretim ve çizgi roman yayımcısı firmala-
rın oluşumu tetiklenmiş oldu. 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinden sonra “Daha önce yazılı basında yer 
alan bazı denemelerden Yellow Kid’i ayıran özelli-
ğin devamlı bir karakter olarak bantta görülen kü-
çük çocuğun etrafında gelişen anlatım olduğu gö-
rülür.” cümlesinin getirilmesi uygun olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V  
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21. Sokrates yaşadığı zaman diliminde hiçbir eser 
bırakmamıştır bizlere, onun eserleri aydınlattığı öğ-
rencileridir. (1) “Sokrates’in Savunması”, Sokrat’ın 
değerini anlamamız açısından çok önemli bir me-
tindir. (2) Platon Sokrat’ın yargılandığı mahkemede 
bulunmuş ve not almıştır, diğer türlü bu metin yazı-
lamazdı. (3) 

 I. Bu eseri Platon’un yazmasına rağmen bu 
kitaba otobiyografi denilebilir çünkü Platon, 
Sokrates’in söylediklerini noktasına virgülüne 
dokunmadan kaleme almıştır. 

 II. Bu öğrencilerin Sokrates’in dehasından etki-
lenmemeleri mümkün değildir, o kitap bırak-
mamıştır ama birçok kitabın yazımında ilham 
kaynağı olmuştur. 

 III. Ölmüş bir insanın, mahkemesinde yaptığı 
savunmayı yazması da beklenemezdi. 

 Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi 
için parçada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere I, II ve 
III numaralı cümleler aşağıdakilerden hangisin-
de verilen sırayla getirilmelidir? 

 1  2  3 

A) II  I  III 

B)  II  III  I 

C)  III  II  I 

D)  I  II  III 

E) III  I  II 

 

 
 
 
 
 
 
 

22. Herkes her yapıtı okumaya imkân ve vakit bula-
maz. Ayrıca amaç, bir yapıtı tanıtmak olunca kitap 
ayrı bir dikkatle okunur. Kitap tanıtmada, dinleyici 
kitabı okumuş gibi onun hakkında bilgi edinmelidir. 
Bunun için kitabın vermek istedikleri, kitapta anlatı-
lanlar, kitabın konusunda getirdiği yenilikler, yeni 
görüşler, öz ve esası kaybolmadan anlatılabilmeli-
dir. Bu       

 Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A)  anlatımın akıcı ve ilginç olmasına bağlıdır. 
B) kitabı iyi ve dikkatli okumakla doğru orantılıdır. 
C)  çok sayıda kitap okumakla varılacak bir nokta-

dır. 
D) üslubun açıklığı ve duruluğuyla ilgili bir yargı-

dır. 
E)  eserde özgünlüğü yakalamaktan geçer. 
 

23. ve 24. soruları aşağıdaki parçaya 

göre cevaplayınız. 

 (I) Ülkemizde biri endemik olan, toplam sekiz ılgın 
türü olup bunlardan beşi başta Ege ve Akdeniz ol-
mak üzere denize kıyısı olan ılıman bölgelerde ya-
yılış gösterir. (II) İlkbaharda salkım şeklinde pembe 
ve beyaz çiçekler açan ılgın, beş metreye kadar 
boylanan bir çalıdır. (III) Tarihte en eski tarihlemesi 
MÖ 2000'li yıllar olarak bilinmekle birlikte Mısırlı-
larda, Yunanlılarda, İoanyalılarda ebedî hayat, si-
yasi güç simgesi ve güzellik göstergesi olarak ka-
bul edilmiştir. (IV) Antik mitolojide büyülerde ve id-
rar artırıcı ilaçlarda kullanıldığı da bilinmektedir.  
(V) Tevrat ve Kur'an'da da ismi sıkça geçen ılgın, 
yine kutsal metinlerde geçen kudret helvasının 
özünü oluşturur. 

 

 
 
 
 
 
 

23.  Bu parçada ılgınla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 

A) İktidar göstergesi olarak kabul edildiğine 
B) Kişilere ölümsüzlük verdiğine inanıldığına 
C) Kutsal kitaplarda adının geçtiğine 
D) Sadece iki renkte çiçek açtığına 
E) Türkiye'de bulunduğu yerlerin özelliklerine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde "yaklaşıklık" anlamı vardır? 

A) I ve II  B) II ve III  C) II ve IV 
 D) III ve V E) IV ve V 
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25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya 

göre cevaplayınız. 

  (I) Osmanlı mimarisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
beylik olarak kurulup imparatorluk olarak yayıldığı 
ve hüküm sürdüğü dönemlerde inşa ettiği veya fikir 
öncülüğü yaptığı mimari üslupları ve eserleri kap-
sar. (II) Osmanlı mimarisi; kendinden önce gelen 
Erken Dönem Anadolu Türk mimarisi, Selçuklu 
mimarisi, İran mimarisi ve Memlük mimarisinden 
etkilenmiştir. (III) Ayrıca Osmanlı mimarisi, Akdeniz 
ile Orta Doğu mimari geleneklerinin sentezidir.  
(IV) Her ne kadar farklı dönemlerdeki ihtiyaca ve 
teknolojiye göre farklı yapı türleri inşa edildiyse de 
genelde Osmanlının hâkim olduğu bölgelerde ca-
miler ve çevresinde yapıların inşa edilmesi sıklıkla 
rastlanan bir olgudur. (V) Camiler, çevrelerine ya-
pılan sosyal yapılarla birlikte bir külliye teşkil edi-
yordu. (VI) Süleymaniye Külliyesi, Eyüp Sultan Kül-
liyesi, Laleli Külliyesi bu anlayışın en güzel örnek-
lerindendir. 

 

 
25. Bu parçada “Osmanlı mimarisi” yle ilgili olarak  

 I. Osmanlı mimarisinin en yaygın yapı türü nedir? 
 II. Osmanlının farklı mimari anlayışlara bakışı 

nasıldır? 
 III. Osmanlı mimarisinin en önemli özelliği nedir? 
 IV. Osmanlı mimarisi nelerden etkilenmiştir? 
 V. Külliyelerin işlevi nedir? 
 sorularının hangilerinin cevabı vardır? 

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

 

 

 

 

26. Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci parag-
raf hangi cümleyle başlar? 

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

 

 

 

27. Bu parçayla ilgili aşağıda verilen yargıların 
hangisi yanlıştır? 

A)  Açıklayıcı anlatım biçimiyle oluşturulmuştur. 
B) Somutlama yoluna gidilmiştir. 
C)  Tartışma paragrafıdır. 
D) Karşılaştırma yapılmıştır. 
E)  Örneklemeden yararlanılmıştır. 

28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

Hikaye 

Mıstık 

Güneşin elleri 

Fıstık ile gül 

Şiir 

Ezel 

Tuz 

Canan 

Fesleğen 

kokulu 

Solgun 

Roman 

İnsanlık 

Aşk 

Farelerle 

insanlar 

 Bir sahafta kitap seçen Kerim, Leman, Mahmut, 
Nimet ve Pelin’in yukarıdaki kitap listesinden seç-
tikleri kitaplarla ilgili şunlar bilinmektedir:  

  Listede yer alanların hepsi en az bir kez seçil-
miştir.  

  Herkes bir hikaye kitabı, bir şiir kitabı ve bir 
roman kitabından farklı bir kitap seçmiştir. 

  Nimet ile aynı kitabı seçen Mahmut şiir kitapla-
rından Solgun’u seçmiştir. 

  Mıstık kitabı isteyen iki kişi Tuz veya Canan  
seçmiştir. 

  Pelin roman kitaplardan Farelerle insanlar, şiir 
kitaplardan Fesleğen kokulu’yu seçmiştir. 

  Roman kitaplarından Aşk’ı yalnız Kerim ve 
Leman seçmiştir. 

 
28. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisi kesin 

olarak doğrudur? 

A) Kerim Mıstık kitabını seçmiştir. 
B) Pelin Fıstık ile gül kitabını seçmiştir. 
C) Mahmut Mıstık kitabını seçmiştir. 
D) Leman Fıstık ile gül kitabını seçmiştir. 
E) Leman Tuz kitabını seçmiştir. 

 

 

29. Aşağıda verilen kitaplardan hangisi Nimet’e ait 
olabilir? 

A) Mıstık – Ezel – Farelerle insanlar 
B) Güneşin elleri – Ezel – Farelerle insanlar 
C) Güneşin elleri – Ezel – Aşk 
D) Fıstık ile gül – Canan – Farelerle insanlar 
E) Fıstık ile gül – Canan – İnsanlık 

 

30. Mahmut’un Fıstık ile gül ve Farelerle insanlar 
istediği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi ke-
sin olarak yanlıştır? 

A) Nimet Fıstık ile gül kitabını seçmiştir. 
B) Pelin Güneşin elleri kitabını seçmiştir. 
C) Nimet İnsanlık kitabını seçmiştir. 
D) Nimet Farelerle insanlar kitabını seçmiştir. 
E) Leman Canan kitabını seçmiştir. 
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31. 
1 2

1 2
1

1 31
2

    
       

 

 

 işleminin sonucu kaçtır?  

A) 
4
9

 B) 
4
3

 C) 
3
2

 D) 
9
4

 E) 
2
3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. x = 
1

1
3

   

 y = 
1

1
3
  

olduğuna göre (x + y) sayısı (x – y) sayısının 
kaç katıdır? 

A) 
2
3

 B) 
1
3

 C) 
2
3

  D) 
1
3

  E) 
3
2

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. KL iki basamaklı sayı olmak üzere  

 

�� �

�
��

�� �

�
�

 

 olduğuna göre K + L toplamı kaçtır? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 31  E) 50 

34. 
1 1 x

7 3 3
1 2 2 3 2 3

   
  

 

olduğuna göre, x kaçtır? 

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

35. 2  22  23  … 223 = (0,25)3a  

 olduğuna göre, a kaçtır? 

A) 46 B) 27  C) 12  D) 27  E) 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. x 2 4 2    eşitliğini sağlayan x değerlerinin 

toplamı kaçtır? 

A) 4 B) 4  C) 8  D) 12 E) 16  
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37. 0 < x < 1 olmak üzere  

3 5

6

6 4

a x

b x

c x







 

 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?  

A) b < a < c  B) a < b < c  C) c < b < a 
D) a < c < b E) c < a < b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Gözde, Görkem ve Gökçe’nin bir miktar bilyeyi 
paylaşmasıyla ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir; 

  Gözde, Görkem’den 10 bilye fazla, Gökçe’den 
ise 12 bilye az almıştır. 

  Gökçe, Görkem’in 3 katı kadar bilye almıştır. 
 Buna göre bu üç kardeşin paylaştığı bilye kaç 

tanedir? 

A) 23 B) 33 C) 65 D) 67 E) 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Ahmet’in bugünkü yaşının, Ali’nin bugünkü yaşına 

oranı 
2
3

’tür. 4 yıl sonra bu oran 
5
7

 olacaktır.  

 Ali’nin 2011 yılındaki yaşı 21 olduğuna göre, 
Ahmet’in doğum yılı aşağıdakilerden hangisi-
dir?  

A) 1998 B) 1999 C) 2000 D) 2001 E) 2002 

40. Aşağıdaki tabloda bir hastanede çalışan kişilerin 
mesleklerine ve cinsiyetlerine göre sayıları göste-
rilmiştir. 

 Doktor Hemşire Sekreter Toplam 

Erkek  52 24 4 80 

Kadın 30 40 6 76 

Toplam 82 64 10 156 

 Bu işyerinden rastgele seçilen bir çalışanın 
hemşire veya erkek olma olasılığı kaçtır? 

A) 
1
3

 B) 
3

13
 C) 

5
8

 D) 
5
11

 E) 
10
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. � � 	
�����
 

 Bir hareketli; A ile B arasını saatte 60 km hızla,  
B ile C arasını saatte 80 km hızla alırsa A’dan C’ye 
t saatte gidiyor. Bu hareketli A ile B arasını saatte 
80 km hızla, B ile C arasını saatte 60 km hızla alır-
sa A’dan C’ye (t + 1) saatte gidiyor. 

 |AB| = x km, |BC| = y km olduğuna göre y – x 
kaç km’dir? 

A) 300 B) 280 C) 260 D) 240 E) 2000  
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42.  44. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

 Aşağıdaki grafik bir trende bulunan yolcuların 
tuttukları takımlara göre dağılımını göstermektedir. 

 

���

�������
���

��
��
��

�������

�
��
��
��
��
�

 
�!
�

�"
#�

�
$

#�
�"
#�

%
&
��
�"
#�

 

 
 

42. Trendeki yolcuların yüzde kaçı Sümersporlu-
dur? 

A) 5 B) 7,5 C) 15 D) 25 E) 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Trenden 3 Afyonsporlu çift iner ve trene 2 Ha-
taysporlu yolcu binerse, Afyonsporlu yolcula-
rın tüm yolculara oranı kaçtır? 

A) 
17
48

 B) 
27
98

 C) 
17
23

 D) 
34
47

 E) 
17
47

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Trende bulunan tüm yolcular dairesel grafikle 
gösterildiğinde Fenerbahçe taraftarlarını göste-
ren daire dilimin merkez açısı, Hatayspor taraf-
tarlarını gösteren daire diliminin merkez açı-
sından kaç derece fazla olur? 

A) 45 B) 90 C) 135 D) 180 E) 270 

45.  47. soruları aşağıdaki bilgilere göre  

ve birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 

 Bir iş yeri numarası KL  MNPR  T biçiminde 7 
rakamdan ve iki  işaretinden oluşan bir numarayla 
tanımlanmıştır. Numaranın ilk iki hanesindeki KL 
sayısı, iş yerinin bulunduğu semti, sonraki dört ha-
nesindeki MNPR sayısı, iş yerinin sırasını ve son 
hanesindeki T rakamı, numaranın doğruluğunu 
kontrol eden sağlama rakamını göstermektedir. Bir 
iş yerinin numarasının doğru olup olmadığı aşağı-
daki biçimde kontrol edilmektedir: 

  Semti belirten sayılarla iş yerinin sıra numarası 
kullanılarak K  M + L  N + P  R işleminin so-
nucu bulunuyor. 

  Bulunan sonucun 7 ye bölünmesinden elde 
edilen kalan bulunuyor. 

  Eğer kalan T’ye eşitse numaranın doğruluğu 
onaylanıyor. 

 
 
 ÖRNEK: 37  2142  0 numarası doğrudur. Çünkü  
 3  2 + 7  1 + 4  2 = 21  0 (mod 7) dir. 
 
45. 25  1342  T biçiminde verilen bir işyerinin 

numarasının doğru olabilmesi için T rakamı kaç 
olmalıdır? 

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. K2  7N62  2 numarası doğru bir iş yeri numa-
rası olduğuna göre N’nin alabileceği değerler 
toplamı kaçtır? 

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. KL  1023  4 ve KL  0419  4 biçiminde doğru 
olarak numaralanmış iki iş yeri aynı semttedir ve 
aynı sağlama rakamına sahiptir. 

Buna göre K + L toplamı kaçtır? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10  E) 11 
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48. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla oluşturulan  

1. 
hane 

2. 
hane 

3. 
hane 

   

 
 3 haneli numara göstergesinin çalışma koşulları 

aşağıda verilmiştir. 

 

  1. hanedeki sayı her 3 saniyede bir sonraki 
sayıya geçmektedir. 

  2. hanedeki sayı her 4 saniyede bir sonraki 
sayıya geçmektedir. 

  3. hanedeki sayı her 5 saniyede bir sonraki 
sayıya geçmektedir. 

  Hanedeki sayılar birbirinden bağımsız ve sıra-
sıyla ilerlemektedir. 

  Her hanedeki sayı 5 e geldikten sonra tekrar  
0 rakamına başa dönmektedir. 

 
 

48. 1 2 3  şeklinde çalışmaya başlayan numara 

göstergesi en az kaç dakika sonra 3 5 3  

şeklini alır? 

A) 0,2 B) 0,4 C) 1 D) 1,5 E) 2 
 
 
 
 
 
 

49. 2 4 5  şeklinde çalışmaya başlayan numa-

ra göstergesinin 2,1 dk sonraki şekli aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

A) 2 5 0   B) 2 1 1  

C) 3 5 1   D) 3 0 1  

 E) 2 1 0   

 
 
 
 

50. 2 3 4  şeklinde çalışmaya başlayan numa-

ra göstergesi 365 sn sonra kaç kez 5 ile tam bö-
lünen bir sayıyı gösterir? 

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 

51. Bir fabrikada çalışanlara yapılan beş soruluk bir 
derecelendirme anketinde 1’den 5’e kadar olan 
puanların verilmesi istenmiştir.  

 Aşağıdaki tabloda Buse, Gizem, Deniz, Ali ve Can 
isimli çalışanların bu anketteki sorulara vermiş ol-
dukları puanlardan bazıları gösterilmiştir. 

 

Çalışma 

Saatleri 

Çalışma 

Koşulları 

Çalışan 

Maaşları 

İşlerine 

Ulaşım 

Güvenlik 

B
us

e 

1 3    

G
iz

em
 

 2 3   

D
en

iz
 

4     

A
li      

C
an

 

 5 2 1  

 Tablo, bu kişilerin verdikleri diğer puanlarla 
tümüyle doldurulduğunda hiçbir satır ve hiçbir 
sütunda rakam tekrarı bulunmadığına göre 
Ali’nin çalışan maaşlarına verdiği puan kaçtır? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Ömer, arkadaşına dijital kol saatinin her 2 saatte  
6 dk geri kaldığını söylüyor ve saatini Salı günü 
13:00’da ayarlıyor.  

 Ömer ve arkadaşı, Perşembe saat 13:00’da 
buluştuklarında Ömer’in saati kaçı gösterir? 

A) 10:00  B) 10:36  C) 13:00 
D) 13:36 E) 14:46 
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53. 42, 56 ve 72 sayılarının harmonik ortalaması 
kaçtır? 

A) 18 B) 36 C) 48 D) 54 E) 60 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. 120 litrelik boş bir havuz 6 litrelik ve 8 litrelik kova-
larla doldurulacaktır. 6 litrelik kovayla saf su ve 8 
litrelik kovayla saf tuz taşınmaktadır. 

 Her kova en az bir kez kullanılmak koşuluyla bu 
havuz dolduğunda tuz oranı en fazla yüzde kaç 
olur? 

A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 

55. Bir tarlada bulunan elma, armut ve portakal ağaç-
larının sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 

  Elma ağaçları portakal ağaçlarının % 40’ı 
kadardır. 

  Elma ağaçlarının % 50’si armut ağaçlarına 
eşittir. 

 Buna göre tarlada bulunan ağaçların sayısının 
dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

��

���
��	



�	�

���
�
�

��

���
��	



�	�

���
�
�

���

��

����

��	



�	�
���
�
�

��

��	



�	����
�
�
����

��

���

��	



�	�
���
�
�

��� ����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. f(x + 1) = 5x + 1 

 g(x – 2) = 2x + 3 

 olduğuna göre (gof)(4)’ün değeri kaçtır? 

A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 40 
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57. Bir binada kapı ve pencere tamiratı yapılacaktır. 

Kapı - pencere sayıları ve tamirat ücretleriyle ilgili 
bilgiler aşağıdaki şekildedir. 

  Binadaki pencerelerin sayısı 6,3 ile kapıların 
sayısı ise 2,8 ile orantılıdır. 

  Her pencere tamiratı 180 kuruş, her kapı tami-
ratı 4,4 ¨ dir.  

  Binadaki pencere ve kapı sayılarının toplamı 
115 ten fazladır. 

 Buna göre, tamirat işi için en az kaç ¨ ödenir? 

A) 204  B) 274,2  C) 294,4 
D) 304,2 E) 314,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. 

���

���

�

�
��

�

	


�

 

|AB|  |BC| 

|AC|  |CD| 

m(BAC) m(CAD) 15
 

  

|AD| = 16 cm 

|AC| = 5 cm  

  
 Yukarıda verilenlere göre |AB| = x kaç cm’dir? 

A) 3 B) 4 C) 4 2  D) 6 E) 12 

59. � 	

�
� �

�  


�

 

ABCD bir kare 

|FB| = |EC| = |AG| 

|FE| = 3 cm 

|GE| = x cm  

  Yukarıda verilenlere göre |GE| = x kaç cm’dir? 

A) 3 B) 3 2  C) 3 3  D) 6 E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. 

��

�� 	�


�


�

	�

�

 

(ABCD, AIBICIDI) bir 
küp  

|DA| = 6 cm 

 Yukarıda verilenlere göre ABIDI üçgeninin alanı 
kaç cm2 dir? 

A) 18  B) 18 3   C) 24  

 D) 24 2  E) 36  
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1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk 

devletleri tarafından kullanılan hükümdar un-
vanları arasında yer almaz? 

A) İlteber  B) Han  C) Gazi 
D) Kağan E) Şanyü 
 
 
 
 
 
 

2. Türk – İslam devletlerinde örfi hukuk uzmanı 
olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kadı   B) Müşrif  C) Pervaneci 
D) Emir-i Dad E) Tuğrai 
 
 
 
 
 
 
 

3. Konya’da bulunan İnce Minareli Medrese ve 
Sırçalı Medrese aşağıdaki devletlerin hangisi 
döneminde inşa edilmiştir? 

A) Osmanlılar   B) Danişmentliler 
C) Anadolu Selçukluları D) Artuklular 
 E) Büyük Selçuklular 
 
 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisinin Orhan Bey Döne-
mi’nde teşkilatlanmaya başlanıldığının göster-
gesi olduğu savunulamaz? 

A)  İlk Osmanlı medresesinin açılması 
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulması 
C)  Bursa’nın başkent haline getirilmesi 
D) Balkan fetihleri sırasında Haçlılarla mücadele 

edilmesi 
E)  Sancaklara subaşı atamasının yapılması 

5. Osmanlı Devleti tarihinde ilk Türk matbaası 
aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur? 

A) Nizam-ı Cedit B) Lale 
C) Meşrutiyet  D) İstibdat 
 E)Tanzimat 

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi Dolmabahçe Sara-
yı’nın özellikleri arasında yer almaz?  

A)  Tanzimat Dönemi’nde inşa edilmiştir. 
B) Barok ve rokoko üslubu kullanılmıştır. 
C)  Mimarı Ermeni Balyan ailesinden Garabet Bal-

yan’dır. 
D) 1984’te müzeye dönüştürülmüştür. 
E)  Devlete en uzun süre hizmet eden saraydır. 
 
 
 
 

7. Osmanlının ilk kanunnamesi olan Kanunname-i 
Al-i Osman’ın içeriğinde aşağıdaki kararlardan 
hangisinin yer aldığı söylenemez?  

A) Cülus bahşişinin yasallaşması 
B) Tahtın, hanedanın en büyük erkek evladına ait 

olması 
C)  Müsadere sisteminin uygulanması 
D) Şehzadelerin sancakta eğitim alması 
E)  Kardeş katlinin yasal hale getirilmesi 
 
 
 
 

8. I. İltizam 
 II. Tımar 
 III. Müsadere 
 Yukarıdaki sistemlerden hangilerinin kaldırıl-

masıyla toplumun devlete bağlılığı güçlendiril-
meye çalışılmıştır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve III  E) II ve III  
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9. Osmanlı Devleti’ndeki ilk modern belediye 

teşkilatı aşağıdaki padişahlardan hangisi dö-
neminde oluşturulmuştur? 

A) II. Mahmut  B) Abdülmecit C) Abdülaziz 
D) II. Abdülhamit E) Vahdettin 
 
 
 
 
 
 
 

10. Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan; 

 I. Mısır 
 II. Girit 
 III. Cezayir 
 bölgelerinden hangilerinin kaybedilmesinde 

Fransız İhtilali’nin etkisinden söz edilebilir? 

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

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. 
Dünya Savaşı’na katılmasından sonra yaşanan 
gelişmeler arasında yer almaz?  

A)  Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılması 
B) Erzurum, Muş ve Bitlis’in Ruslar tarafından iş-

gal edilmesi 
C)  Bazı Arap kabilelerinin İngilizlerle birlikte hare-

ket etmesi 
D) ABD tarafından Wilson İlkelerinin yayımlanması 
E)  Mısır’ın geri alınması için taarruz başlatılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşla-
rı sırasında Osmanlı Devleti ile doğrudan bir 
mücadeleye girişmemiştir? 

A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Karadağ 
D) Arnavutluk E) Sırbistan 

13. Aşağıdaki yayın organlarından hangisi Millî 
Mücadele Dönemi’nde zararlı faaliyet yürüt-
müştür? 

A) Peyam-ı Sabah  
B) Albayrak 
C) İrade-i Milliye  
D) Hakimiyet-i Milliye 
E)  Açıksöz 
 

 
 
 

14.  Düzenli ordunun ilk başarısıdır.  

  İsmet İnönü tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 
 Yukarıda özelliği verilen Kurtuluş Savaşı muha-

rebesi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Gediz Taarruzu B) I. İnönü 
C) II. İnönü   D) Sakarya 
 E) Büyük Taarruz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Lozan Konferansı’nın uzamasında; 

 I. kapitülasyonlar 
 II. savaş tazminatı 
 III. doğu sınırı 
 konularından hangilerinin etkisinin olduğu 

söylenemez? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde 
açılmamıştır? 

A)  Türk Dil Kurumu 
B) Gazi Eğitim Enstitüsü  
C) Resim ve Heykel Müzesi 
D) İş Bankası 
E)  Ankara Gureba Hastanesi 
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17. Yeni Türk devletinde medreseler,  

 I. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 
 II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu  
 III. Millet Mektepleri Talimatnamesi  
 hükümlerinden hangilerine dayanarak kapatıl-

mıştır? 

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

18. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Ka-
nunu’ndan istenilen sonuçların alınamamasının 
nedenleri arasında gösterilemez?  

A)  Özel sermayenin yetersiz olması 
B) Yabancı sermaye baskısının devam etmesi 
C)  1929 Dünya Ekonomik Buhranının yarattığı etki  
D) Kamu İktisadi Teşekküllerinin zarar etmesi 
E)  Gümrük tarifelerinin düşük olması 
 
 
 
 
 
 
 

19. I. Uygulamalardaki ikiliklere son vermek 
 II. Demokrasinin yaygınlaşmasını sağlamak 
 III. Batı’daki gelişmeleri taklit etmek 
 Yukarıdakilerden hangilerinin Türk İnkılabı’nın 

temel amaçları arasında yer aldığı savunula-
maz? 

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

20. Yeni Türk devletinin, 

 I. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
 II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması 
 III. Darrülfünun’un İstanbul Üniversitesine dönüş-

türülmesi 
 inkılaplarından hangileri sosyal alanda ayrıca-

lıkların kaldırılmasına yöneliktir? 

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

21. Yeni Türk Harflerinin kabulü aşağıdaki Atatürk 
ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? 

A) Milliyetçilik B) Laiklik  C) İnkılapçılık 
D) Halkçılık E) Devletçilik 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. İstiklal Mahkemelerinin son kez görev yaptığı 
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Şeyh Sait İsyanı 
B) Menemen Olayı 
C)  İzmir Suikasti 
D) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar 
E)  Tekalif-i Milliye’ye uymayanlar 
 
 
 
 
 
 

23. I. Bozkurt  Lotus Davası 
 II. Yabancı Okullar 
 III. Nüfus Mübadelesi 
 Türk dış politikasının yukarıdaki sorunlarından 

hangilerinde Milletler Cemiyeti görüş bildirmiş-
tir? 

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

24. Balkan Antantı 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yu-
goslavya ve Romanya devletleri tarafından oluştu-
rulan barış ve dostluğa dayalı iş birliği örgütüdür. 

 Balkan Antantının geçerliliğini yitirmesinin 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?  

A) Romanya’nın Mihver Devletleri yanında savaşa 
katılması 

B) Yunanistan ve Yugoslavya devletlerinin Al-
manya tarafından işgal edilmesi 

C)  Türkiye’nin seferberlik ilan etmesi 
D) II. Dünya Savaşı’nın çıkması 
E)  1940 Balkanlar Konseyinin, Balkan Antantı’na 

yönelik değişen koşullar karşısında belirleyici 
kararlar alamaması 
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25. I. NATO 
 II. Bağdat Paktı 
 III. Birleşmiş Milletler 
 Türkiye’nin yukarıdaki uluslararası kuruluşlara 

üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir? 

A) I – II – III  B) III – I – II 
C) III – II – I  D) II – III – I  
 E) I – III – II 
 
 
 
 

26. Atatürk Dönemi sonrası Türkiye’nin Batı’ya 
yönelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etki-
sinden söz edilemez? 

A)  Sovyet Rusya’nın boğazların ortaklaşa savu-
nulması önerisi 

B) ABD’nin Truman Doktrini’ni yayımlaması 
C)  Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması 
D) ABD’nin Kıbrıs konusunda İsmet İnönü’ye 

Johnson Mektubunu göndermesi 
E)  Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi 
 
 
 
 
 

27. I. Filistin bölgesinde İsrail Devleti’nin kurulması 
 II. Balfour Bildirisi’nin yayımlanması 
 III. Camp David anlaşmalarının hazırlanması 
 Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Soğuk 

Savaş Dönemi’nde Arap ülkelerinde sorun 
hâline geldiği savunulabilir? 

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

 

28. Aşağıdaki ifadelerden hangisine bakılarak 
Türkiye’nin matematik konumu hakkında hiçbir 
yorum yapılamaz? 

A) Yerel saatinin Başlangıç Meridyeni’nin yerel sa-
atinden ilerine olmasına 

B) 6. 7. ve 8. aylarda yaz mevsiminin yaşanıyor 
olmasına 

C) 21 Mart tarihinde gündüz ve gece süresinin eşit 
olmasına 

D) En güneyinden geçen paralel dairesinin Ekvator 
çizgisinden 3996 kilometre kuzeyde olmasına 

E) Güneş ışınlarının öğle vakti daima güneyden 
büyük açı ile gelmesine 

 

29. Aşağıdaki Türkiye haritasında Kızılırmak’ın bazı 
bölümleri numaralarla gösterilmiştir. 
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 Kızılırmak’ın harita üzerinde verilen numaralı 

bölümlerden hangisinde daha çok biriktirme 
yaptığı söylenebilir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
 
 
 
 
30.  Los Angeles tipi hava kirliliği, trafik yoğunluğunun 

fazla olduğu yerlerde egzoz gazlarından kaynakla-
nan kirliliktir. 

 Aşağıdaki illerin özellikleri düşünüldüğünde 
hangisinde bu tür bir kirliliğin daha az olduğu 
söylenebilir? 

A) Kocaeli  B) İzmir  C) Antalya 
 D) Trabzon E) Bursa 

 
 

 
 

31.  Toprakların amaç dışı kullanılmasına yanlış arazi 
kullanımı denilmektedir. Ülkemizde yanlış arazi 
kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlar ol-
dukça fazladır. 
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 Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan 

hangisinde yanlış arazi kullanımından kaynak-
lanan çevresel sorunların daha az olduğu söy-
lenebilir? 

A) V B) IV C) III D) II E) I 
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32. “Türkiye’de kış aylarında kıyılar iç kesimlerden 
daha sıcak iken yaz aylarında iç kesimler kıyılar-
dan daha sıcaktır.” ifadesini kullanan bir kişi bu 
durumu aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açık-
layabilir? 

A) Enlem 
B)  Denizellik – karasallık 
C) Okyanus akıntıları 
D)  Bitki örtüsü 
E)  Basınç sistemleri 

 
 
 
 
 
33. Aşağıdaki öncüllerde Türkiye’deki bazı toprak 

tiplerinin özellikleri ve üzerlerinde gerçekleştirilen 
ekonomik faaliyetler parantez içerisinde verilmiştir. 

 I.  Akdeniz’de bulunan Terra Rosa toprakları 
demiroksit bakımından zengindir (Tahıl tarımı)  

 II.  Doğu Karadeniz’deki Laterit toprakları tuz ve 
kireç bakımından oldukça fakirdir (Çay tarımı) 

 III. Erzurum’daki Çernezyom toprakları humus 
bakımından oldukça zengindir (Büyükbaş mera 
hayvancılığı)  

 IV.  Nevşehir’deki volkanik araziler oldukça verimli-
dir (Yumru köklü bitki tarımı) 

 Bu eşleştirmelerden hangisinin doğru olduğu 
söylenemez? 

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

 
 
 
34.  Türkiye IV. Jeolojik dönemde yaşanan buzullaş-

madan matematik konumu nedeniyle deniz seviye-
sinde etkilenmemiştir. Ancak dağların yüksek ke-
simlerinde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine 
rastlanır.  
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 Buna göre, harita üzerindeki alanlardan hangi-

sinde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine 
rastlanılacağı söylenemez? 

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

35.  Aritmetik nüfus yoğunluğu sınırları belirli bir alanda 
belirli bir zamanda yaşayan kişi sayısının o alana 
bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. 

 Buna göre, Türkiye’de aritmetik nüfus yoğun-
luğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-
sinin doğru olduğu söylenemez? 

A)  Yoğunluğun en çok olduğu bölge Marmara, en 
az olduğu bölge Doğu Anadolu’dur. 

B) 2012 yılına göre 2013 yılında yoğunluk daha 
yüksektir. 

C) Eğim ve engebenin arttığı bölgelerin yoğunluğu 
daha fazladır. 

D) Aritmetik yoğunluğa bakılarak ülkenin gelişmiş-
liği hakkında bilgi elde edilemez. 

E) Nüfus sayısı fazla olan bölgelerin yüz ölçümü 
geniş olduğunda yoğunluğu azalır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.  Aşağıda Türkiye’de 1970 ve 2012 yıllarında Tarım, 

Endüstri ve Hizmet sektörlerinde istihdam edilen 
nüfus oranları verilmiştir. 
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 Yalnızca grafiklerdeki bilgilere bakılarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez? 

A)  1970 yılında sanayide çalışan oranı 2012 yılına 
göre daha azdır. 

B) 2012 yılına gelindiğinde hizmet sektöründe ça-
lışanların oranı diğer sektörlerden fazladır. 

C)  Tarım sektöründe çalışanların oranının azal-
masının en büyük nedeni tarımda makineleş-
medir. 

D)  1970 yılında tarım sektöründe çalışanların mik-
tarı diğer sektörlerde çalışanlardan fazladır. 

E)  2012 yılında hizmet sektöründe çalışan kişi sa-
yısı diğer sektörlerden daha fazladır. 
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37.  Kırdan kente olan göçler içerisinde kentlerin çekici-

liği olduğu gibi kırsal kesimin de itici nedenleri bu-
lunmaktadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimdeki itici 
nedenler arasında gösterilemez? 

A) Terör olayları ve kan davaları 
B) Tarım alanlarının veraset yolu ile bölünmesi 
C) Tarım alanlarının erozyon nedeniyle verimsiz-

leşmesi 
D) Kamu hizmetlerinin kırsala yaygınlaştırılama-

ması 
E) Yerleşime uygun alanların kırsalda yetersiz ol-

ması 
 
 

 
 
 
38. Buğday, Türkiye’de karasal iklimin yaygın ve düşük 

kış sıcaklıklarına dayanıklı olmasından dolayı tahıl-
lara ayrılan alanların yaklaşık %70’inde ekilmekte-
dir. Üretiminin en fazla gerçekleştiği bölgeler, İç 
Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’dir. 
Buğday üretim alanlarında yıllar arasında pek de-
ğişim yaşanmadığı halde buğday üretimi 22 ile 18 
milyon ton arasında bir değişim yaşanır. 

 Buğday ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden 
yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

A) İki yılda bir ürün alındığı 
B)  İklim koşullarından doğrudan etkilendiği 
C)  En çok ekilen tahıl olduğu 
D)  Karadeniz’de ekim alanlarının bulunduğu 
E)  Düşük sıcaklıklardan olumsuz etkilenmediği 

 
 
 
 
 
39.  Türkiye’de kalkınmada öncelikli bölge ve yörelere 

ait uygulanan veya planlanan projeler bulunmakta-
dır. 

 Bu projelerin tamamındaki ortak hedef aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)  Madenlerin etkin ve verimli kullanılmasını sağ-
lamak 

B) Turizm değerlerini yörelerin doğallığını bozma-
dan değerlendirmek 

C)  Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak yörelerin 
gelir düzeyini artırmak  

D) Hidroelektrik üretimi artırarak bölgelerin gelir 
düzeyini artırmak 

E)  Ulaşım imkânlarını geliştirerek yöreleri ulaşım 
açısından kavşak noktaları haline getirmek 

40. Türkiye’nin iklim, bitki örtüsü ve yer şekilleri 
özellikleri dikkate alındığında maliyet ve gelir 
açısından aşağıdaki hayvancılık türlerinden 
hangisinin kırsal kesimler için en uygun olduğu 
söylenebilir? 

A) Kümes hayvancılığı 
B) Arıcılık 
C)  Kıyı balıkçılığı 
D)  Büyükbaş besi hayvancılığı 
E)  Tiftik keçisi yetiştiriciliği 

 
 
 
 
 
41. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir mer-

kez çıkarılmayan bir yer altı zenginliği ile birlik-
te verilmiştir? 

A) Elbistan – Linyit 
B)  Çamurlu – Doğal gaz 
C) Mazıdağı – Fosfat 
D)  Aliağa – Petrol 
E)  Seydişehir – Boksit 

 
 
 
 
 
 
42. Aşağıdaki merkezlerden hangisi faaliyetlerini 

durdurması nedeniyle günümüzde petrol arıtım 
tesisi olarak nitelendirilmemektedir? 

A) İpraş  B) Ataş 
C) Aliağa  D) Orta Anadolu 
 E) Batman 

 
 
 
 
 
 
43. İç Anadolu’daki ulaşım özellikleri ile ilgili; 

 I. Ulaşım yer şekillerinin sade olması nedeniyle 
her yöne gelişebilmiştir. 

 II. Merkezleri arasında hızlı tren ulaşımı yapıla-
bilmektedir. 

 III. Türkiye’nin en büyük kargo havalimanı bulun-
maktadır. 

 IV. Kara yolu ulaşımında tünellere gereksinim 
fazladır. 

 İfadelerinden hangilerinin doğru olduğu savu-
nulamaz? 

A) Yalnız I B) I ve II  C) I ve III 
 D) II ve IV E) III ve IV 
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44.  Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı turizm etkinlik-
lerinin yapıldığı yerler gösterilmiştir. 
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 Haritada numaralarla gösterilen etkinliklerden 

hangisinin eşleştirildiği yerde yapıldığı söyle-
nemez? 

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

 
 
 

45.  Türkiye her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşı-
lamak üzere alternatif, yenilebilir ve fosil kaynak-
lardan enerji üretimini artırmaya çalışmaktadır. Ye-
nilebilir enerjilerden üretimde su gücü ön planda-
dır. Su gücü üretiminde biriktirmeli hidroelektrik 
santrallerin (barajlar) payı büyüktür. 

 Bu kapsamda inşa edilen ve Türkiye’nin en 
yüksek sete sahip barajı unvanını elde eden ba-
raj aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Atatürk  B) Aslantaş C) Deriner 
 D) Sındırgı E) Kralkızı 
 

 
 
 

46. Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre 
aşağıdakilerden  hangisi diğerlerine göre daha 
soyut, genel ve bağlayıcıdır? 

A) Kanun hükmünde kararname  
B) Yönetmelik 
C) Anayasa  
D) Milletlerarası anlaşmalar 
E) Kanun  
 
 
 
 

47. Velayet altında olmayan küçüklerle kısıtlıların 
korunması amacıyla mahkeme kararıyla gerçek 
kişilerin bakım ve gözetim altına alınmalarını 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Kayyım 
B) Vesayet  
C)  Soybağı  
D)  Vasi  
E) Yasal danışman  

48. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralının 
uygulama alanında yer almaz? 

A) Hakların kazanılması 
B) Hakların kullanılması 
C)  Borçların yerine getirilmesi 
D)  Sözleşmelerin tamamlanması 
E)  Sözleşmelerin yorumlanması 

 

 

 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
değiştirilemez hükümleri arasında yer almaz? 

A)  Laik olması 
B)  İnsan haklarına dayalı olması 
C)  Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayalı ol-

ması 
D)  Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması 
E)  Başkenti’nin Ankara olması 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi kanun tasarısı sunma-
ya yetkilidir? 

A)  Anayasa Mahkemesi Başkanı 
B) Milletvekilleri 
C)  Cumhurbaşkanı  
D) Bakanlar Kurulu 
E)  Başbakan  
 
 
 
 

51. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağı-
daki yüksek mahkemelerden hangisine üye 
seçmez? 

A)  Anayasa Mahkemesi  
B) Danıştay 
C) Yargıtay 
D) Askeri Yargıtay 
E)  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

 
 

52. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk 
makamları arasında yer almaz? 

A) Bakanlar Kurulu 
B) İçişleri Bakanı 
C)  Kaymakamlar  
D)  İl genel meclisi 
E)  Bucak müdürleri 
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53. 1982  Anayasasına göre büyükşehir belediyele-

ri aşağıdakilerden hangisi ile kurulur? 

A) Kanun  
B) Müşterek Kararname 
C)  İdari karar 
D) Bakanlar Kurulu kararı 
E)  İçişleri Bakanının kararı 

 
 
 
 
54. Aşağıdakilerden hangisi memurların müspet 

ödevleri arasında yer almaz? 

A)  Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat  
B) Mal bildirimi 
C)  Kıyafet yükümlülüğü 
D)  Resmi belge, araç ve gereçleri iade 
E)  Hediye ve çıkar sağlamama 
 
 
 
 
 
 
 

55. Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprağı olan Sü-
leyman Şah'ın türbesinin bulunduğu ve Türk 
askeri tarafından korunan kale aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Akkerman Kalesi 
B) Rumeli Hisarı 
C)  Gence Kalesi 
D) Çimpe Kalesi 
E)  Caber Kalesi 

 
 
 
 
 
 
 
56. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin cumhurbaş-

kanı Türkiye tarafından atlı tören kıtası ile karşı-
lanmıştır?  

A) Letonya 
B) İtalya 
C)  İsviçre 
D)  Romanya 
E)  Libya 

57. Katolik kilisesi tarihinde ilk kez görülen ve aynı 
anda aziz ilan edilen iki papa  aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  II. John Paul ve XXIII. Johannes  
B) Aziz Petrus ve Aziz Sixtus I 
C)  Papa XI. Pius ve Papa VI. Paulus 
D) Papa I. Franciscus ve Papa XVI. Benedictus 
E)  Papa XI. Pius ve Papa XII. Pius 

 
 
 
 
 
58. 27 Nisan 2014’te Spor Toto Süper Lig'de Çay-

kur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardın-
dan şampiyonluğu 19. kez garantileyen takım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Galatasaray 

 B) Beşiktaş  

 C)  Fenerbahçe 

 D)  Bursaspor 

 E) Trabzonspor  

 

 
 
 
 
 

59. Aşağıdakilerden hangisi  UNESCO Dünya Miras 
Merkezince 15 Nisan 2014’te  yapılan değerlen-
dirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesin-
de yer almaz? 

A) Anadolu Selçuklu Medreseleri 
B) Anavarza Antik Kenti  
C) Kaunos Antik Kenti 
D) Titus-Vespasianus Tüneli 
E) Ovit Dağı Tüneli 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Aşağıdakilerden hangisi  işçi ve emekçi-
ler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, 
dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü-
dür? 

A) 1 ocak   B) 1 Şubat  C) 1 Mart 
 D) 1 Nisan  E) 1 Mayıs 


