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1. Kişi ölümsüzlüğün peşinde koştuğu için yaratma 

gereği duyar. Yaratısıyla ölümü yeneceğini düşü-
nür ve yener de. Yalnız yapanı, yaratanı değil; o 
sanatla buluşanı da yüzyıllardan aşırır, ölümsüz 
olanla, kalıcı olanla buluşturur sanat. Okuyucusu-
nu, alıcısını da kendisinin bir parçası yapar. 

 Bu parçadaki altı çizili sözün anlatmak istediği-
ne aşağıdakilerden hangisi örnek gösterile-
mez? 

A) Osman Hamdi Bey’in maddi olarak zerresi 
kalmamıştır ama “Kaplumbağa Terbiyecisi” hiç 
yaşlanmaz.  

B) Dede Efendi çoktan toprak olsa da “Yine bir gül 
nihal aldı bu gönlümü” dendikçe yaşamayı sür-
dürür.  

C) Süleymaniye durdukça Mimar Sinan yaşaya-
caktır. 

D) Yaşar Kemal Çukurova'da çiftliklerde çalıştığı 
için işçinin yaşadığı sıkıntıyı en iyi anlatandır. 

E) Reşat Nuri yaşlanmış ve ölmüştür ama Feride, 
gencecik bir kız, bir “Çalıkuşu” olarak, her oku-
yanla Anadolu’yu dolaşır durur. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ne zaman sokakta biri bana saat sorsa, Sait 
Faik’in bir öyküsünde geçen “saat sorulabilecek in-
sanlar”dan olduğumu düşünürüm. Herkese saat 
soramazsınız. Çevresine dövecek adam arar gibi 
bakan birine yaklaşıp, “Saatiniz kaç acaba?” de-
meyiz. Kişiliğimin dışa yansımasıyla ilgili bu ayrın-
tıya ulaşmamı, bendeki bu yönü keşfetmemi sağ-
layan Sait Faik’tir, daha doğrusu onun, şimdi adını 
anımsayamadığım öyküsü. Kendimizi başkalarında 
tanırız. O başkaları da kendilerini, en çok, sanat, 
edebiyat aracılığıyla apaçık gösterirler bize. Oku-
duğu romanların çoğunda kendisine rastlar insan. 
“Evet,” der. “Ben de böyleyim.” İnsanın kendisiyle 
barışması diye adlandırılan durum da genellikle in-
sanın bu karşılaştırma süreçlerinden geçtikten son-
ra ulaştığı sakin limanın adıdır. Bize sanatsal yara-
tıların kendilerini tümüyle açan sanal kişileri olma-
dan kişiliğimizi bulmakta, nasıl bir insan olduğumu-
za karar vermekte epeyce zorlanırdık herhalde. 

 Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Rahat iletişim kurulabilecek kişilerden olma 
B) Kendinde daha önce fark etmediği bir yönü 

bulmaya yardımcı olma  
C) Başkalarının görüşleri doğrultusunda kişinin 

kendine çekidüzen vermesi 
D) Yazınlarda anlatılanların okura bir ayna tuttuğu 
E) Kurgusal eserlerde yaratılan kahramanların de-

taylı bir şekilde yansıtıldığı 
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3. Anne karnındaki bir çocuğun DNA'sını okuyan ve 

DNA'sında değişiklik yapabilen teknoloji ile dünya-
ya gelecek olan çocuğun müzik yeteneğinden, 
hastalıklara karşı bağışıklıklarına kadar özelliklerini 
belirlemek ve değiştirmek mümkün olabilecek. 

 Bu cümleden yola çıkarak "Anne karnındaki bir 
çocuğun DNA'sında değişikliği yapabilen teknoloji 
ile ----." yargısını aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlarsak, ulaşılabilecek yargı kesin olur?  

A) birden fazla alanda değişiklik yapmak mümkün 
olabilecek 

B) birçok hastalığın yayılması engellenecek 
C) bilim insanlarının çalışmaları daha da gelişecek 
D) çocukların zeka düzeylerinde değişiklik yapıla-

bilecek 
E) ebeveynlerin akıllarına takılan sorular, cevap 

bulabilecek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. X Üniversitesinden bilim insanlarının 6-10 yaşın-
daki çocukların katılımıyla yaptığı araştırma, elma, 
mısır koçanı ve tavuk budunun bütün halde veril-
mesi durumunda çocukların daha huzursuz ve sal-
dırgan olduğunu gösterdi. 

 Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir? 

A) Araştırma sonucuna göre gıdalar dilimlenerek 
verilmelidir. 

B) Kişinin psikolojini yediği besinler de belirleyebi-
liyor. 

C) 6-10 yaşındaki çocuklar normal şartlarda sakin 
ve uyumlu olur. 

D) Yapılan araştırmada sadece hayvansal gıdalar 
kullanılmamıştır. 

E) X Üniversitesi, çocuklarda saldırganlığın yüze 
yansıdığını belirlemiştir. 

5. Endüstri devrimiyle birlikte insan yerküre üzerinde 
köklü ---- girişince özellikle sanayileşmeyle birlikte 
fosil yakıt tüketimi hızla arttı, ulaşımın kolay olması 
nedeniyle deniz kıyısına kurulan ---- atıkları hem 
küresel ısınmaya neden oldu hem de denizlerdeki 
biyolojik çeşitliliği tehdit altında kaldı. 

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 

A) yeniliklere - ticari merkezlerin 
B) değişikliklere - sanayi tesislerinin 
C) yapılanmalara - devletlerin 
D) faaliyetlere - tesislerin 
E) çalışmalara – fabrikaların 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. (I) Bizden yüzlerce, binlerce yıl önce yaşayanların 
gezip dolaştıkları toprakların üzerinde sürdürüyo-
ruz yaşamımızı. (II) Antik kentleri gezerken oralar-
da bizden yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış in-
sanları hayal ettiğimiz olur ama itiraf edelim hadi, o 
yaşamları anlatan resimler, heykeller olduğu için, o 
insanların aşklarını, ihtiraslarını, öfkelerini, öç al-
malarını anlatan tragedyaları, komedyaları okudu-
ğumuz / izlediğimiz için hayal edebiliriz onları.  
(III) O hayal için bile başkalarının yardımı gerek.  
(IV) O tragedyalar, komedyalar yazılmasaydı, o in-
sanların nasıl yaşadıklarıyla ilgili betimlemeler ya-
pılmasaydı bizimle ne kadar ortak noktaları oldu-
ğunu, insanoğlunun yüzyıllardır aynı acılarla kıvra-
nıp aynı olaylara güldüğünü anlamayacaktık.  
(V) Belki garip yaratıklar gibi düşünecektik bizden 
önce yaşamış olanları, hatta, yaşadıklarından bile 
kuşku duyacaktık.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde "tahmin" anlamı söz konusudur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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7. (I) Endüstriyel tarım, tohumları standartlaştırıyor; 
genetik teknolojisindeki yenilikler ise kendini yeni-
leyemeyen çeşitlerin tohum pazarına hâkim olma-
sına yol açıyor. (II) Yaşamın sürekliliği için miras 
tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor ve onları 
gelecek nesillere aktarmak; ekmek, çoğaltmak ve 
takas edip yayılmasını sağlamakla mümkün olabi-
lir. (III) Atalık tohumlar binlerce yıldır değişen ko-
şullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı ba-
şarmış örnekler olduğundan yaşamın sürdürülebi-
lirliği için birer genetik hazine. (IV) Dolayısıyla bu 
hazineler, gıdanın güvencesi olan biyolojik çeşitlili-
ği destekliyor. (V) Tek tip ya da hibrit tohuma mec-
bur kalmak, gıdada bağımlılığı ve açlığı beraberin-
de getirebilir çünkü önceden bilinmeyen bir hasta-
lık ya da öngörülmeyen bir felaket, o çeşidi yok 
edebilir. (VI) Bu nedenle çeşitlilik, yaşamın güven-
cesi ancak bu çeşitlilik, her geçen gün yok oluyor.  

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, çıkarım yapılmıştır. 
B) III. cümlede, gerekçe söz konusudur. 
C) IV. cümle, kendinden önceki cümlenin sonucu-

dur. 
D) V. cümlede, olasılık söz konusudur. 
E) VI. cümlede, aşamalılık anlamı vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (I) Galata Köprüsü’nün üstünden geçerken sağlı 
sollu yerleşmiş balıkçılar görürüz. (II) İstanbul’un 
en güzel resmidir bu. (III) Sabah erken saatlerde 
ellerinde kovaları, asgari gereksinimlerini karşıla-
mak için hazırladıkları küçük çantaları, biraz din-
lenmek için yanlarında gezdirdikleri açılır kapanır 
iskemle, başlarında şapka, saatler süren keyifli bir 
uğraşın içindedirler. (IV) Dışarıdan birinin kavra-
ması hayli güç bir eylemdir bu, artı değer üretme-
yen. (V) İş sahibi olmanın kutsandığı, kâr etmenin 
tek yararlı eylem olarak görüldüğü bir dünyanın 
içinde, belki de salt akşam yiyeceği bir iki lüferi 
tutma gayreti dışında ereği olmayan bu kişiler ena-
yi gibi durur kimileri için.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi 
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı-
dır? 

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

9. I. Avrupa, 18. yüzyılın son çeyreğinde siyasal ve 
ekonomik patlamalara sahne olmuştur.  

 II. İlk büyük patlama Fransa'da ortaya çıkmış, 
1789 Fransız Devrimi'yle krallık rejimi yıkılarak 
kral ve yandaşları sürgüne ya da giyotine gön-
derilmişti.  

 III. Bu genç sanatçı Jacques Louis David'dir.  
 IV. Bu yıllarda çalkantılı Paris'in sanat çevrelerinde 

yeni bir sanatçıya ve onun öncülük ettiği yeni 
bir sanat üslubunun doğuşuna tanık olunur.  

 V. Öncülük ettiği akıma verilen "Neo-Klasisizm", 
klasik sanat ülküsünün yeniden canlandırılması 
anlamına gelir. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin an-
lamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri 
yer değiştirmelidir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. I. Michelle, lokantanın sahibiyle konuşup döndük-
ten sonra Başkan Obama, karısına, adamın 
neden onunla özel olarak konuşmak istediğini 
sorar.  

 II. Bayan Obama'nın bir gazeteye verdiği röpor-
tajda anlattıklarına göre bir gece Başkan Oba-
ma ile karısı Michelle, değişiklik olsun diye, sa-
laş bir lokantada yemek yemeye giderler. 

 III. Bunun üzerine Obama (büyük olasılıkla alaycı 
bir biçimde gülümseyerek): “Eğer onunla ev-
lenseydin, şimdi bu sevimli restoranın sahibi 
olacaktın.” der. 

 IV. Michelle “Hayır,” der. “Eğer onunla evlensey-
dim şimdi Amerikan başkanı o olacaktı. 

 VI. Oturduklarında lokanta sahibi, First Lady ile 
özel olarak konuşmak için başkandan izin ister.  

 VI. Michelle de genç kızlığında adamın kendisine 
âşık olduğunu anlatır.  

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı 
bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan dördüncü cümle olur? 

A) II  B) III  C) IV  D) V  E) VI 
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11. (I) İlk insanlar binlerce yıl önce bakır, tunç ve demi-

ri parlatarak kendilerini görmeye çalışmışlar, gün 
gelmiş metal tasın içine su koyarak ayna yapmış-
lar. (II) Aynanın Şaman’ın dünyayı görmesine, ruh-
ların yerlerini belirlemesine veya insanların gerek-
sinimlerini düşünmesine yaradığı söyleniyor.  
(III) Günümüzde kullanılan haliyle ayna, Anado-
lu’da Neolitik Çağ’da Çatalhöyük’te bir kadın meza-
rında karşımıza çıkıyor. (IV) Bu aynanın bir kadının 
yanında olması bereketle ve ölümle hatta yaşamla 
ilişkisini gösteriyor. (V) Anadolu folklorunda ayna 
saflığın, el değmemişliğin ve aydınlığın simgesi 
olarak kullanılagelmiştir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi 
sıralı cümledir? 

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

 
 
 
 
 
 

12. Aşağıdaki sorulardan hangisinde verilen yanıt, 
zarf tümleci de nesne de değildir? 

A) — Yemekte ne var? 
 — Fasulye. 
B) — En çok neyi özledin? 
 — Yüzmeyi. 
C)  — Bunları nereye bırakalım? 
 — İçeri. 
D) — Burada kimi bekliyorsunuz? 
 — Müdür yardımcısını. 
E) — Babam ne zaman gelir? 
 —  Akşam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özellikleri 
aranmaz? 

A) Taraftar, şimdiden şampiyonluk kutlamalarına 
başladı. 

B) Denemedeki netleri tahmin ettiğimden de yük-
sekti. 

C) Bu yaz, tüm ülke susuzlukla sınanacak.  
D) Et suyu ile pişirilen yemekler daha bir lezzetli 

olur. 
E) Arkadaşlarıyla güzel günler geçirirdi. 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde anlam 
kayması (kip kayması) yoktur? 

A) Yarın sabah hastaneye gidiyoruz. 
B) Kargo iki gün sonra elimize ulaşıyor. 
C) Her akşam, yarım saat koşuyor. 
D) Tren on dakikaya kalkıyor. 
E) Çocuklar odada sessizce oynuyor. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Astım ve alerjik hastalıklar doğal yaşamda çok 

daha az görülüyor. Tarlada, bahçede çalışan, toza 

toprağa karışan, ev yapımı gıdalarla beslenen, 

kimyasallarla bulaşmamış temiz hava teneffüs 

eden, temizliğini doğal sabunla yapabilen, sigara 

kullanmayan kişiler astım ve alerjiden büyük oran-

da korunmuş oluyorlar. Astım ve alerji, modern in-

sanın yaşamını tehdit ediyor.  

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. söz, sıfat tamlamasıdır. 
B) II. sözde,  sıfat-fiil öbeği edat ile oluşmuştur. 
C) III. söz, tezlik birleşik eylemidir. 
D) IV. söz, tamlayanı sıfat almış belirtili isim tam-

lamasıdır. 
E) V. söz, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik ey-

lemdir. 

I 

II 

III 

IV 

V 
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16. Başka türlü bir şey benim istediğim 
Ne ağaca benzer ne de buluta benzer 
Burası gibi değil gideceğim memleket 
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava 

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi-
si vardır? 

A) Ünsüz düşmesi 
B) Ünsüz yumuşaması 
C) Ünlü türemesi 
D) n-m değişimi  
E) Ünsüz düşmesi 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Hierapolis Kastabala, Osmaniye iline 15 km uzak-

lıktaki Kesmeburim ve Bahçe Köyü sınırları içinde-

dir. Antik kent için ne yazık ki bir felaket yolda. 

Osmaniye’nin Güneyi’nden akan Ceyhan Nehri’nin 

kıyısına bir çimento fabrikası inşa edilmesi planla-

nıyor. 

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangile-
rinin yazımı yanlıştır? 

A) I. ve II   B) I. ve III.   C) II. ve VI. 
 D) III. ve V.  E) V. ve VI.  

18. “Zamanın Ruhu”, “Modernizmin İzinde”, “Van 

Gogh’un Peşinde” ... Günümüz Türk resminin 

önemli temsilcilerinden Habip Aydoğdu pek çok 

sergiyle karşımıza çıktı ama bu sergisinde Aydoğ-

du , zamanı vakitten ayırıyor .  Tanımlanan , ölçü-

len boyutlarının ötesindeki derinliklere yolculuklara 

çıkıyor bizi de bu yolculuğa çağırarak ... 

 Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaret-
lerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 

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

19. Bir şehri anlamak, anlatmak için o şehrin tarihine 
ve kültürüne bakmak gerekir. (I) Bir şehrin tarihi, 
geçmişten günümüze gelen değerlerin izlerini gü-
nümüze sunar. (II) Kültürü ise, yüzlerce yıllık gele-
nek ve görenekleri geleceğe taşır. (III) Elazığ’ın ta-
rihi dört bin yıllık kadim bir geçmişe uzanıyor.  
(IV) Urartu mirası olan Harput Kalesi, tarihî Mer-
yem Ana Süryani Kilisesi ve Artuklu mirası olan 
Ulu Cami, bu şehrin tarihine şahitlik ediyor. (V) Be-
reketli topraklarında yetişen onlarca çeşit üzümü, 
efsaneleri, el işleri ise Elazığ’ın kültürel miraslarını 
oluşturuyor. 

 Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf 
hangi cümleden itibaren başlar? 

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

I 

III 

IV 

II 

V VI 

I 

II III IV 

V 
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20. Kentte yürümek, yüzleri ve yerleri gözleyerek kent 

hakkında ipuçları toplamaktır. (I) "İyi de nasıl kent-
leri gezmeli?" sorusu, yanıtı pek zor olmayan bir 
soru. (II) Ama her şeyden önce verilecek cevap: 
Tabii ki yürüyerek. (III) Ama aylak aylak bir yürü-
yüşten bahsediyorum. (IV) Yüzleri ve yerleri gözle-
yerek kent hakkında ipuçları toplar. (V) Fransız 
antropolog ve sosyolog David Le Breton’a göre ay-
lak amatör bir sosyologdur ama aynı zamanda da 
güçlü bir romancı, bir gazeteci, bir siyaset adamı, 
bir anı toplayıcısıdır.  

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra "Çünkü aylak aylak yürüyen insan; 
kentte, ormanda yürür gibi yürür, keşiflere açıktır." 
cümlesinin getirilmesi uygundur? 

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

21. Zeugma Antik Kenti, MÖ 300'de Makedonya Kralı 
Büyük İskender tarafından ''Selevkia Euphrates'' 
adıyla kuruldu. Roma İmparatorluğu'na bağlandı-
ğında ''köprü'', ''geçit'' anlamına gelen ''Zeugma'' 
adını aldı. Roma döneminde büyük bir zenginlik ve 
ihtişam yaşayan Zeugma, MS 256'da Sasani Kralı 
1. Şapur tarafından ele geçirilerek yakılıp yıkıldı. 
GAP kapsamında inşa edilen Birecik Barajı'nda su 
tutulmaya başlanmasıyla birlikte Türk ve yabancı-
lardan oluşan ekipler tarafından antik kentin sular 
altında kalacak bölümlerinde yoğun kurtarma kazı-
ları yapıldı. Kurtarma kazılarında gün ışığına çıka-
rılan ve her birinin eşsiz bir şaheser olduğu ifade 
edilen mozaikler, duvar resimleri, Mars Heykeli ve 
Kil Mühür Baskı Koleksiyonu Gaziantep Arkeoloji 
Müzesine taşındı ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.  

 Bu parçada "Zeugma Antik Kenti" ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) Baraj çalışmasında bazı bölümlerinin tehlike 
yaşadığına 

B) Su altında kalan yerlerin vapurla gezilebilece-
ğine 

C) Adının farklı devletlerde değişkenlik gösterdiği-
ne 

D) Benzeri olmayan eserlerin kurtarılıp halka su-
nulduğuna 

E) Tarih boyunca birden fazla devletin bünyesinde 
olduğuna 

22. ve 23. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız: 

 (I) Popülerliği her gün giderek artan ve sokakta, 
pazarda, manavda, giyimde, kozmetikte, deterjan-
da; neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor organik 
kavramı. (II) Organik tarım, tüm canlılara ve çevre-
ye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte, in-
sana ve çevreye zararlı sentetik kimyasal ilaç, 
hormon ve gübrenin kullanılmadığı bir tarım yön-
temi' olarak tanımlanıyor. (III) Tohumdan hasata, 
hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar bütün 
aşamalarda, insana ve ekosisteme zararlı kimyasal 
girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan 
üretilen, kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik 
ürün” olarak adlandırılıyor. (IV) İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra başlayan süreçte üretim de verim de 
arttı. (V) Ancak verim, sadece birim alandan alınan 
miktar ve azalan iş gücü üzerinden değerlendirildi. 
(VI) Oysa bugün görüldü ki resmin tamamına ba-
kıldığında durum çok farklıymış. (VII) Son 10 yılda 
dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık ve sel felaket-
lerinin artması, gıda fiyatlarındaki istikrarsızlığı da 
artırdı. (VIII) Ekonomik büyüme adına ve açlığa ça-
re senaryolarıyla sunulan modern/endüstriyel ta-
rımda kullanılan sentetik gübreler, kimyasal ilaçlar 
ve monokültür tarım yöntemleri doğayı tahrip edi-
yor. 

 
 
 
 

22. Bu parçada organik ürün-tarım ile ilgili olarak 

 I. Gıda fiyatlarındaki değişkenliğin nedenleri 
 II. Kapsam olarak neleri içerdiği 
 III. Organik tarımda neden sentetik gübre kulla-

nılmadığı 
 IV. Hangi tarihte organik tarıma başlandığı 
 özelliklerinden hangilerine değinilmiştir? 

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

 
 
 
 
 
 

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde "aksi zannedilen" bir durum söz konusu-
dur? 

A) III B) IV C) V D) VI E) VII 
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24. ve 25. soruları aşağıdaki parçaya  
göre cevaplayınız. 

 ----Televizyon dizilerinin çoğunda silahlar konuşu-
yor, kan gövdeyi götürüyor. O akıtılan şeyin boya 
olduğunu içten içe biliyoruz ama kan diye algıla-
mamızı istiyorlar onu; biz de öyle algılıyoruz. Kan 
görmek, ürkütücü etkisini yitiriyor böylece, sıradan-
laşıyor. Gerçek(miş) gibi izledikçe bilincimizin kat-
manlarına giriyor o görüntüler. Öldürme olayına 
gerçek yaşamda tanık olmuşuz; “bizzat” yaşamışız 
gibi duyumsuyoruz kendimizi. “Öldürme” lafı sıra-
danlaştıkça öldürme eylemi olağanlaşıyor. Kimi TV 
programlarında öldürme olayının tüm ayrıntıları 
adım adım gösterilmekte. Hani, neredeyse öğretilir 
gibi! 

 
 
 
 
 

24. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre, 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Herhangi bir eylem söze dökülünce gerçeklik 
kazanır ya, şimdi yalnız sözle değil, görsellikle 
de kazandırılıyor gerçeklik duygusu. 

B) Görsel medyanın oluşturmak istediği algı, şid-
det olamaz. 

C) Gerçeklik duygusunun pek çok araçla kazandı-
rıldığını görüyoruz. 

D) Kadına yönelik şiddetten sokakta öldürülen ço-
cuklara kadar şiddet, hayatımızı kuşattı. 

E) Toplumu bilinçlendirmek gereğini düşünen pek 
çok kanal, yayınlarında filtreleme yöntemi uy-
gular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
sinden yararlanılmamıştır? 

A) Deyimlerden  
B) Neden - sonuç ilgisinden 
C) Koşul ilgisinden  
D) Kişisel görüşlerden 
E) Tanık göstermeden  

26.  ve 27. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 

 Şimdiye kadar hiç gitmediğim büyük bir alışveriş 
merkezine sürüklendim geçenlerde. Her katta sa-
yısız dükkânıyla, katlardan katlara çıkan yürüyen 
merdivenleriyle, göz kamaştıran süslemeleri, 
rengârenk ışıklarıyla devasa bir bina… Bir ara, alt 
katlardan birindeyken başımı kaldırıp yukarı baka-
cak oldum ki o ne görkem, o ne pırıltı! Büyük bir 
tapınağın içindeyim sanki. Katedrallerde, büyük 
camilerde hissedilene benzer bir duygu… Tanrının, 
evrenin, doğanın varlığı karşısında insana kendisi-
nin ne kadar küçük, ne kadar güçsüz olduğunu 
hissettirecek yükseklikte yapılan camiler, kiliseler 
gibi… Bir ezilmişlik duygusu, buna bağlı olarak bo-
yun eğme çaresizliği. Bence tüketici olarak boyun 
eğmekten başka çaremiz olmadığını düşündürmek 
için mi bu gösteriş, bu büyüklük. “Tüketim” yepyeni 
bir dinin adı mı? O görkem, o yükseklik eziyor in-
sanı, kendinizi sinek gibi hissediyorsunuz. Dinin 
emirleri gibi, hayran kaldığınız o gösterişli ışıklan-
dırmalar da bir emir veriyor insana: Tüketmekten 
başka çaren yok. Tüket! Daha çok tüket! Tüketiyo-
ruz. Hem de hiçbir şey üretmeden tüketiyoruz ama 
bu tüketme iştahı bizi bitiriyor aslında. Tüketirken 
asıl tükenenin kendimiz olduğunu fark ediyor mu-
yuz acaba? 

 

 
26.  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

lamaz? 

A) Alışveriş merkezleri bilinçaltına tüketim bilincini 
yerleştirir. 

B) Tüketim kavramı yeni bir inanç olgusunu oluş-
turur. 

C) Büyük ve gösterişli inşa edilen alışveriş mer-
kezleri kişiyi değersiz kılıp sindirir. 

D) Büyük yapılara karşı olan kişi bile alışveriş kar-
şısında kendini bu merkezlere girmekten alıko-
yamaz. 

E) Yeni bir şey ortaya koymayan insan, tükettiği 
varlıklar gibi aslında kendini de tüketir. 

 
 
 
 
 

27.  Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Açıklama  B) Tartışma 
C) Öyküleme  D) Betimleme 
 E) Benzetme 
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28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

 

 Bir matematik öğretmeni, 3 adet proje ödevi vere-
cektir. 1 ve 2 numaralı ödevi üç kişi grup olarak ve 
3 numaralı ödev ise tek başına yapılacaktır. Ah-
met, Berk, Caner, Deniz, Efe, Faruk ve Göksel 
isimli öğrenciler matematikten proje ödevi alacak-
lardır. Ödevlerin dağılımı aşağıdaki şartlara uygun 
olacaktır. 

  Caner ile Göksel aynı ödevi alamaz. 
  Efe ve Deniz aynı ödevi alamaz. 
  Faruk ve Caner aynı ödevi alamaz. 
  Ahmet ve Berk aynı ödevi alamaz. 
  Göksel ve Faruk aynı ödevi alamaz. 

 
28. Aşağıdakilerden hangisi 2 numaralı ödevi alabi-

lecek öğrencilerin bir listesidir? 

A)  Berk, Faruk, Caner         
B)  Göksel, Efe, Ahmet  
C) Caner, Göksel, Deniz      
D) Faruk, Deniz, Efe  
E) Berk, Efe, Ahmet 
 
 
 
 
 

 

29. Eğer Faruk, 3 numaralı ödevi ve Deniz ise 2 
numaralı ödevi alırsa aşağıdaki hangi iki öğ-
renci aynı ödevi alabilir? 

A) Ahmet, Berk  B) Deniz, Efe 
C) Caner, Faruk       D) Berk, Göksel
  E) Ahmet, Faruk 

 

 

 

 

 

 

30. Eğer Caner ile Efe aynı ödevi ve Göksel ile 
Ahmet aynı ödevi alırsa aşağıdakilerden hangi-
si doğru olabilir? 

A) Efe ile Berk, 1 numaralı ödevi alır. 
B) Göksel ile Efe 2 numaralı ödevi alır. 
C) Faruk ile Berk 1 numaralı ödevi alır. 
D) Berk ile Ahmet 3 numaralı ödevi alır. 
E) Deniz ile Caner 2 numaralı ödevi alır. 

31.  
1 02 3 3

:
1 2
2

 
 

 işleminin sonucu kaçtır?  

A) 
1
4

 B) 
1
2

 C) 1 D) 
3
2

 E) 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. p pozitif gerçel sayısı için 

 
25

p
8

  

 işleminin sonucu pozitif bir tam sayıya eşit 
olduğuna göre, p gerçel sayısı en az kaçtır? 

A) 0,125  B) 1  C) 3,125 
 D) 4  E) 4,125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. x bir doğal sayı olmak üzere, 1 den x e kadar olan 
doğal sayıların toplamı a, 1 den (x + 1) e kadar 
olan doğal sayıların toplamı b dir. 

 a + b = 121 olduğuna göre, x kaçtır? 

A) 9 B) 10  C) 11  D) 12 E) 13 
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34. a, b, c birbirinden farklı asal sayılar ve x, y, z birer 
pozitif tam sayı olmak üzere, 

  A = ax  by  cz  

 ifadesinde A ile aralarında asal ve A’dan küçük 
pozitif tamsayıların sayısı  

  A  
1 1 1

1 1 1
a b c

     
         

     
 

 formülü ile hesaplanır. 

 Buna göre, 240’tan küçük ve 240 ile aralarında 
asal olan kaç farklı pozitif tam sayı vardır? 

A) 20 B) 32 C) 45 D) 64 E) 128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 
3 2 2

2 2

x 3x 3x 1 x 2x 1
:

x 1 x 2x 3

    
  

 

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangi-
sidir?  

A) 1  B) 1  C) x – 1  
 D) x – 3  E) x + 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. 2x = 3 olduğuna göre, 

  22x + 1 

 ifadesinin değeri kaçtır? 

A) 18 B) 15 C) 12 D) 8 E) 5 

37. 
   32 3

3

4 5 36

49 8

   
 

 

işleminin sonucu kaçtır?  

A) 5 B) 3 C) 
7
5

 D) 
5
3

 E) 
3
5

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38. 
3x y

0
y


   olduğuna göre, aşağıdakilerden 

hangisi kesinlikle doğrudur?  

A) x > 0   B) y < 0  C) x  0 
D) 3x = y  E) x + y > 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39. a, b birer tam sayı ve x, y birer pozitif tam sayı 
olmak üzere, 

  a = x – y 

  b = x + y 

 olduğuna göre,  |a – b|  |a + b| işleminin sonu-
cu kaçtır?  

A) 2y – 2x  B) 2x – 2y  C) x – y 
D) y – x  E) 0 
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40. Bir mağazadan pantolon p, kazak k, gömlek  

g ¨’den satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ali, Veli 
ve Hasan’ın bu mağazadan aldıkları pantolon, ka-
zak ve gömlek sayıları gösterilmiştir. 

 

 Pantolon Kazak Gömlek 

Ali 3 2 2 

Veli 2 3 2 

Hasan 2 2 3 

 

 Aldıkları ürünler için en az parayı Veli, en çok 
parayı Hasan ödediğine göre, aşağıdaki sırala-
malardan hangisi doğrudur?  

A) g < p < k B) k < p < g C) p < k < g 
D) p < g < k E) k < g < p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Bir boks şampiyonasına katılan dört sporcunun 
ağırlıkları bir hafta aralıkla ölçülmüştür. Sporcuların 
ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre 
değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

��������	
��

�����

���

���

����

����

 

 
 Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçüm-

de 65 kilogram olduğuna göre, ikinci ölçümde 
kaç kilogramdır? 

A) 64 B) 65 C) 66 D) 68 E) 70 
 

42. 

 

 Şekildeki gibi eş karelerden oluşan dikdörtgen 
biçimindeki ızgara için 426 cm tel kullanılmıştır. 

 Buna göre ızgaranın çevresi kaç cm dir? 

A) 132 B) 77 C) 71 D) 66 E) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Bir binadaki posta kutuları 1, 2, 3, 4, …, n sayıları 
ile numaralandırılmıştır. Postacı elindeki 96 mek-
tuptan her kutuya, üzerindeki numara kadar mek-
tup attıktan sonra elinde (n + 6) tane mektup kal-
mıştır. 

 Buna göre, n kaçtır? 

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Kontörlü telefondan evini arayan bir öğrenci toplam 
12 dakika konuşmuştur. Kontörü 5 kuruş olan bu 
telefonda 40 saniyede bir kontör atmakta ve her 6 
dakika sonunda kontör ücreti %20 zamlanmakta-
dır. 

 Buna göre, bu konuşma sonunda öğrenci kaç 
kuruş öder? 

A) 81 B) 89 C) 91 D) 95 E) 99 
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45. Bir anaokulunda her 10 öğrenciye 2 öğretmen ve 1 
hizmetli düşmektedir. 

 Bu anaokulunda toplam 195 kişi olduğuna 
göre, toplam kaç öğretmen çalışmaktadır? 

A) 15 B) 27 C) 30 D) 60 E) 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. % 20 kârla satılan bir malın maliyetinde % 40’lık 
azalma oluyor. 

 Buna göre, bu maldan elde edilen yeni kâr 
oranı yüzde kaçtır? 

A) 125 B) 100 C) 75 D) 60 E) 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Madde % kg 

 A 40  

 B   

 C 35 105 

  

 Yukarıdaki tabloda A, B ve C maddeleri kullanıla-
rak hazırlanmış bir karışımda kullanılan maddelerin 
oranları (%) ve ağırlıkları (kg) verilmiştir. 

Buna göre, bu karışımda kaç kg B maddesi kul-
lanılmıştır? 

A) 25 B) 65 C) 70 D) 75 E) 100 

48. �
�

�

 

  Hızları saatte 60 km ve 90 km olan iki araç A ken-
tinden C kentine doğru aynı anda hareket ediyor. 
Hızlı olan araç C kentine varıp hiç durmadan geri 
dönüyor ve B noktasında diğer araçla karşılaşıyor. 

 Buna göre, 
BC
AC

oranı kaçtır? 

A) 1 B) 
1
2

 C) 
1
3

 D) 
1
4

 E) 
1
5

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

49. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi-
yonu,  

  f(x + 3) = x2 + 6x + 5 

 biçiminde tanımlanıyor. 

 Buna göre, f(m) = 0 eşitliğini sağlayan m sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

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

50. 6 kişilik bir gruptan her ekipte 2 kişi olacak şekilde 
üç ekip oluşturulmak isteniyor. 

 Buna göre, bu ekipler kaç farklı şekilde oluştu-
rulabilir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 
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51. ve 52. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

 x bir asal rakam, y doğal sayı olmak üzere, 

  f(x  y) = x  y + 8  

 biçiminde bir işlem tanımlanıyor. 

 

51. f(m) = 1 ifadesini sağlayan m sayılarının topla-
mı kaçtır? 

A) 200 B) 201 C) 203 D) 206 E) 208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. f(210) ifadesinin alabileceği en küçük değer 
kaçtır? 

A) 95 B) 59 C) 39 D) 15 E) 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ve 55. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

 

 Aşağıdaki tabloda, bir fabrikanın deposunda bulu-
nan dört çeşit eşyadan kaçar adet bulunduğu ve 
bu eşyaların günlük satış adetleri gösterilmiştir. 

 Depoda 
bulunan 

adet 

Günlük 
satılan  
adet 

Buzdolabı 360 15 

Fırın 480 20 

Çamaşır makinesi 420 30 

Bulaşık makinesi 320 10 

 

53. Kaçıncı gün sonunda, depoda kalan fırın sayısı 
satılan bulaşık makinesi sayısına eşit olur? 

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54. 6. gün sonunda, depoda bu dört eşyadan top-
lam kaç adet kalır? 

A) 450 B) 670 C) 1050 D) 1100 E) 1130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Depoda 150 adet çamaşır makinesinin kaldığı 
gün sonunda, kaç adet buzdolabı kalır? 

A) 225 B) 195 C) 175 D) 150 E) 135 
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56. ve 57. soruları aşağıdaki bilgilere 

göre cevaplayınız. 

 Bir sinema salonunda bilet fiyatı 6 ¨’dir. Ayrıca, 
satın alınan her 4 bilete hediye olarak 1 bilet ücret-
siz verilmektedir. 

 

 
 

56. Bu sinemaya giden 10 kişi en az kaç ¨ ödeye-
rek bir sinema filmi izleyebilir? 

A) 24 B) 36 C) 42 D) 48 E) 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Bu sinemaya giden bir grup arkadaş toplam 102 ¨ 
ödeyerek bir sinema filmini beraber izlemişlerdir.  

 Buna göre, sinema filmini izleyen arkadaş gru-
bu en çok kaç kişiden oluşur? 

A) 16 B) 17 C) 20 D) 21 E) 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. �

�

�� ����  

ABC üçgeninde 

[AB]  [AC] 

[ED]  [BC] 

|AE| = |EC| 

|DC| = 8 cm 

|BD| = 12 cm    

  Yukarıdaki verilenlere göre, ABC üçgeninin 
alanı kaç cm2 dir? 

A) 30 B) 40 C) 60 D) 75 E) 80 

59. 

�
� �!�

"
��

 

  Telden yapılmış O merkezli 20 br yarıçaplı çember, 
şekildeki gibi r yarıçaplı M merkezli bir yarım çem-
bere dönüştürülmüştür. 

 Buna göre, r uzunluğu kaç br dir? ( = 3 alınız) 

A) 6 B) 10 C) 24 D) 30 E) 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. 
� �

� �

 

  

 Yukarıdaki şekilde içi boş dik koni aynı tabanlı dik 
silindirin içine konulup iki cisim arasındaki bölge su 
ile doldurulmuştur. Koninin tepe noktasından bir 
delik açılarak koniye su dolması sağlanıyor. 

 Silindirdeki suyun yüksekliği koninin tepe 
noktasına geldiğinde koni tamamen dolduğuna 
göre, dik koninin yüksekliğinin dik silindirin 
yüksekliğine oranı kaçtır? 

A) 
3
8

 B) 
1
4

 C) 
1
2

 D) 
3
4

 E) 1 
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1. İslamiyet öncesi Türklerin, 

 I. Maden işlemede ilerlemeleri 
 II. Orta Asya dışına göç etmeleri 
 III. Yaygın yaşam şeklinin göçebelik olması 
 durumlarından hangilerinin Türk tarihinin araş-

tırılmasını güçleştirdiği savunulabilir? 

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

2. Türk İslam Devletleri Dönemi’nde yetişen, 

 I. Farabi 
 II. İbn-i Sina 
 III. Firdevsi 
 bilginlerinden hangileri eserleriyle Avrupa’daki 

Rönesans hareketlerine kaynaklık etmiştir? 

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

3. I. İmarethane  
 II. Medrese 
 III. Cami 
 Yukarıdakilerden hangilerinin külliyeye dâhil 

olduğu söylenebilir? 

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

4. Aşağıdakilerden hangisi tımar arazilerinin yö-
netimi ile ilgili olduğu savunulamaz? 

 A)  Toprak mülkiyetinin toprağı işleyene ait olması 

 B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması 

C)  Toprağını iki yıl üst üste ekmeyen köylüden 
çiftbozan vergisi alınması 

D) Tımar sahibinin cebelû adında asker beslemesi 
E)  Toprağın işletmesinin babadan oğula geçebil-

mesi 

5. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı medrese-
lerinde verilen eğitim alanlarından biri olduğu 
söylenemez?  

A) Kuran   B) Hukuk  C) Resim 
D) Tıp E) Matematik 
 
 
 
 
 

6. I. Berat 
 II. Fetva 
 III. Ferman 
 Yukarıdaki belgelerden hangileri doğrudan 

padişahın iradesine bağlıdır? 

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

7.  Divanıhümayun’a intikal eden davalara bakan 
görevlidir. 

  Kadı ve müderrislerin atama, tayin ve azil 
işlemlerini gerçekleştirir. 

 Yukarıda özellikleri verilen Divanıhümayun 
üyesi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Reis’ül Küttap B) Nişancı 
C) Sadrazam  D) Kazasker 
 E) Defterdar 
 
 
 
 

8. Uluğ Bey Rasathanesinde öğrenim gören, Muh-
tasar-ı fil Hisab adlı eseri bulunan ve XV. yüzyıl 
Osmanlı Dönemi’nde yaşamış astronomi bilgini 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Takıyuddin Mehmet 
B) Ali Kuşçu 
C)  Sabuncuoğlu Şerafettin 
D) Matrakçı Nasuh 
E)  Kadızade-i Rumi 
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9. Osmanlı Devleti’nin ilk kez savaş tazminatı 

ödediği barış antlaşması aşağıdakilerden han-
gisidir?  

A)  Karlofça 
B) Prut 
C)  Küçük Kaynarca 
D) Berlin 
E)  Edirne 
 

10. Adlî mahlasını kullanan Osmanlı Sultanı aşağı-
dakilerden hangisidir?  

A) I. Süleyman  B) IV. Murat 
C) II. Mahmut  D) Abdülmecit 
 E) II. Mehmet 
 
 

11. I. Rönesans ile özgür düşüncenin yayılması 
 II. Sanayi İnkılabı ile buharlı makinaların kullanıl-

ması 
 III. Barutun ateşli silahlarda kullanılması 
 Yukarıdaki gelişmelerin hangileriyle Osmanlı 

Devleti’nde ticari imtiyazların artış gösterdiği 
savunulabilir? 

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

12. XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde yaşanan Mısır 
sorununa aşağıdaki ülkelerden hangisi dâhil 
olmamıştır? 

A) İngiltere B) Prusya  C) Avusturya 
D) İran E) Rusya 
 
 

13. Millî Mücadele sürecinde bölgesel faaliyet yürü-
ten ve Sivas Kongresi’nden sonra ulusal hâle 
gelen cemiyetler aşağıdaki gelişmelerin hangi-
sinden sonra kurulmuşlardır? 

A)  İzmir’in işgali 
B) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı 
C)  Mondros Ateşkesi’nin imzalanması 
D) Misakımilli’nin ilanı 
E)  İstanbul’un işgali 
 

14. Erzurum Kongresi’nin ulusal nitelik kazanma-
sında; 

 I. Doğu illerinden katılımın gerçekleşmesi  
 II. Manda ve himayenin reddedilmesi 
 III. Dış politika esaslarının belirlenmesi 
 durumlarından hangileri etkili olmuştur? 

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

15. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın 
kapsamında yer aldığı savunulamaz? 

A)  Kapitülasyonların kaldırılması 
B) Azınlıkların Türk vatandaşlığına alınması 
C)  Musul’un Irak’a bırakılması 
D) Savaş tazminatı 
E)  Türk – Yunan Sınırı 
 
 
 

16. 28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebuslar Meclisinde 
kabul edilen Misakımilli ile “Vatan bir bütündür, 
parçalanamaz.” ilkesi kabul edilmiştir. 

 Buna göre aşağıdaki antlaşmalardan hangisi-
nin imzalanmasının bu amaca yönelik olduğu 
savunulamaz? 

A) Lozan  B) Moskova  C) Kars 
D) Ankara E) Mondros 
 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanının 
sonuçları arasında yer almaz? 

A)  Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık makamları 
oluşturulmuştur. 

B) Ankara başkent ilan edilmiştir. 
C)  Halifelik kaldırılmıştır. 
D) Kabine sistemine geçilmiştir. 
E)  Devletin rejimi belirlenmiştir. 
 
 
 

18. I.  Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 
 II. Seçimlerin dört yılda bir yapılmasına karar 

verilmiştir. 
 III. Atatürk ilkeleri temel ilke olarak kabul edilmiştir. 
 Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasasının 

özellikleri arasında yer almaz?  

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

19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi 
ile ilişkilendirilemez? 

A)  I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın kabulü 
B) Rejimin belirlenmesi 
C)  Saltanatın kaldırılması 
D) Orduyu siyasetten ayırma çalışmaları 
E)  Çok partili hayata geçiş denemeleri 
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20. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin 

kuruluş amaçları arasında yer almaz?  

A)  16 - 30 yaş herkesi okur - yazar yapmak 
B) Latin Harflerini uygulamak amacıyla kanun ha-

zırlamak 
C)  Vatandaşlık sıfatlarının gerektirdiği ana bilgileri 

vermek 
D) Yeni harfleri tanıtmak 
E)  Batı’yı tanıyan bireyler yetiştirmek 
 
 

21. Yeni Türk devletinde sanayi kuruluşlarını des-
teklemek amacıyla,  

 I. Sanayi Maadin Bankası 
 II. Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
 III. Ziraat Bankası  
 kurumlarından hangileri açılmıştır? 

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

22. I. Belediye seçimlerine katılma 
 II. Mal ediminde eşiyle ortak olma 
 III. Evlilik akdini bozma 
 IV. Vekillik seçimlerine katılma 
 Kadınların elde ettiği yukarıdaki hakların krono-

lojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  

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

23. Türkiye Cumhuriyeti’nde, bireyler arasında 
ortak bir kültür yaratma düşüncesi aşağıdaki 
kanunlardan daha çok hangisiyle amaçlanmış-
tır? 

A)  Türk Tarih Kurumunun açılması 
B) Soyadı Kanunu’nun kabulü 
C)  Latin Harflerinin kabulü 
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
E)  Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumları-

nın tek elde toplanması 
  

24. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Musul’un 
Irak’a verilmesinde etkili olduğu savunulamaz? 

A)  Haliç Konferansı’ndan beklenilenlerin gerçek-
leşmemesi 

B) İngiltere’nin Musul’u işgal etmesi 
C)  Şeyh Sait İsyanının çıkması 
D) Milletler Cemiyetinin İngiltere lehine karar ver-

mesi 
E)  Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi 

25. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın 
Türkiye’yi etkileyen sonuçları arasında yer al-
maz?  

A)  Nüfus artış hızının azalması 
B) CHP iktidarının zayıflaması 
C)  Karaborsacılık faaliyetlerinin artması 
D)  Hatay’ın ana vatana katılması 
E)  Dış ticaret hacminin düşmesi 
 

26. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’da pek çok 
manda yönetimi kurulmuştur. 

 Aşağıdaki ülkelerden hangisinde İngiliz manda 
yönetiminin kurulduğu söylenemez? 

A) Irak  B) Suriye  C) Ürdün 
D) Filistin E) Mısır 
 
 

27. Kıbrıs Türk Federe Devleti kaç yılında kurul-
muştur? 

A) 1970      B) 1975  C) 1979 

 D) 1983  E) 1990  
 
 

  

28. 

���������
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 Yukarıdaki haritada verilen illerin; 

 I. Birim zamanda aldıkları yol 
 II. Yerel saatleri  
 III. Yıllık yağış miktarları 
 IV. Gece – gündüz süreleri 
 özelliklerinden hangilerinin üzerinde enlem 

değerlerinin farklı olmasının etkisi yoktur? 

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

29. Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden 
hangisi genç oluşumlu bir ülke olduğunu kanıt-
lamaz? 

A)  Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın 
fazla olması 

B) Erozyon şiddetinin fazla olması 
C)  Mağara oluşumlarının yaygın olması 
D) Sıcak su kaynaklarının yaygın olması 
E)  Deprem riskinin yüksek olması 
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30. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların taşıdığı 

alüvyonların kıyıda birikmesi ile oluşmuş delta 
ovasıdır? 

A) Amik  B) Balıkesir C) Menemen 
D) Antalya E) Karlıova 
 
 
 
 

31. İstanbul ve Muğla illerinin; 

 I. Topraklarının farklı kıtalarda olması 
 II. Yüzey şekillerinin sade olması 
 III. Birden fazla denize kıyılarının olması 
 IV. Koy ve körfezlerin fazla olması  
 özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söyle-

nebilir? 

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

 

 

 

 

32. Hatay’dan başlayarak Artvin’e kadar Türki-
ye’nin kıyı şeridi boyunca inceleme ve araştır-
ma yapan bir grup, bu kıyılarda aşağıdakilerden 
hangisinin ortak olduğunu gözlemler? 

A)  Yağış rejiminin düzenli olduğunu 
B) Güneşlenme süresinin aynı olduğunu  
C)  Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiğini  
D) Hâkim rüzgâr yönünün kuzey yönler olduğunu  
E)  Sıcaklık farklarının az olduğunu  
 

 

 

 

 

 

33. I.  Erzurum’da, karın yerde kalma süresinin Anka-
ra’dan uzun olması 

 II. Dağların güney yamacının kuzey yamacından 
daha sıcak olması 

 III. Rize’nin Samsun’dan daha fazla yağış alması 
 IV. Ege kıyılarında düşen yağışın Akdeniz kıyıla-

rından az olması 
 Yukarıda verilen durumlardan hangisi ya da 

hangilerinde iklim özellikleri ile yükselti arasın-
daki ilişkiden söz edilemez? 

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

34. �
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 Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yöreler-
den hangisinde nüfusun seyrek olması diğerle-
rinden farklı bir nedenle açıklanabilir? 

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

 

35. Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşağıdaki özellik-
lerden hangisinde son yıllarda artış yaşanma-
mıştır? 

A)  Nüfus artış hızında  
B) Sanayi sektöründe çalışan nüfus oranında 
C)  Aritmetik nüfus yoğunluğunda 
D) Yaşlı nüfus oranında 
E)  Çocuk nüfus oranında 
 
 
 
 
 
 

 

36. Aşağıda, haritada beş kent gösterilmiş ve bu kent-
lerden dördünün gelişmesinde etkili olan etmenler 
verilmiştir. 
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  Turizm ve tarım fonksiyonlarının etkisiyle geli-

şen kent 
  Geniş art bölgesi sayesinde gelişen liman kenti 
  Metalurji endüstrisiyle gelişen kent 
  Maden çıkarımıyla gelişen kent 
 Buna göre, yukarıda hangi kentin gelişmesinde 

etkili olan etmen yoktur? 

A) İzmir  B) Antalya   C) Batman 
D) Karabük E) Kayseri 
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37. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ekonomik 

gelişimin göstergelerinden biri değildir?  

A)  Nüfus miktarının artması 
B) Dış satım gelirlerinin artması 
C)  Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun 

artması 
D) Enerji ihtiyacının artması 
E)  Dış satım içerisinde sanayi ürünlerinin payının 

artması  
 

 

 

38. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangi-
sinin, jeolojik, jeomorfolojik ve klimatik koşul-
lara bağlı olarak geliştiği söylenemez?  

A)  Güney Marmara ovalarında ahır ve kümes 
hayvancılığının gelişmiş olması 

B) Yıldız Dağları Bölümü’nde ormancılık faaliyet-
lerinin yoğun olması 

C)  Doğu Karadeniz Bölümü’nde yaylacılık etkinlik-
lerinin yapılması 

D) Kıyı ovalarında tarımsal faaliyetlerin yoğun ol-
ması 

E)  Ürgüp – Göreme çevresinde turizm faaliyetleri-
nin gelişmiş olması 

 

 

 

 

39. Türkiye’nin aşağıdaki tarım ürünlerinden han-
gisinin yetişme alanının belirlenmesinde iklim 
koşullarının etkisi daha azdır? 

A) Haşhaş B) Buğday  C) Pamuk 
 D) Çay  E) Turunçgil 

 
 

 

 

40. Türkiye’de ormancılık; yer şekillerinin engebeli ve 
diğer ekonomik etkinliklerin kısıtlı olduğu yörelerde 
halkın önemli bir kısmının geçim kaynağını oluştu-
ran tarımın bir alt sektörüdür. 

 Buna göre, aşağıdaki yörelerden hangisinde 
ormancılığın önemli bir ekonomik faaliyet oldu-
ğu söylenemez? 

A) Menteşe Yöresi  
B)  Kastamonu çevresi 
C)  Yıldız Dağları 
D)  Rize çevresi 
E)  Ergene Havzası 
 

41. Kurulum alanları ve kullanılan enerji kaynakları 
göz önüne alındığında Türkiye’nin aşağıdaki 
enerji santrallerinden hangisinin çevreye olum-
suz etkisi daha azdır? 

A) Yatağan B) Sarayköy C) Çatalağzı 
D) Çayırhan E) Elbistan 
 
 

 

42. Sanayi kuruluşlarının dağılışı ile ham madde ola-
rak kullanılan tarım ürünlerinin ekim alanları ara-
sında paralellik bulunmaktadır. 

 Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde 
sanayi gelişiminde tarımsal üretimin katkısı 
daha azdır? 

A) Adana  B) Manisa  C) Konya 
D) Rize E) İzmit 
 
 
 

43. Türkiye’de yurt içinde hava yolu taşımacılığının 
yeteri kadar gelişmemesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu söylenemez?  

A)  Ülkenin her yerine ulaşılamaması 
B) Diğer ulaşım sektörlerinin daha ekonomik ol-

ması 
C)  Taşıma maliyetinin yüksek olması 
D) Altyapı maliyetinin kara ve demir yolu ulaşımı-

na göre pahalı olması 
E)  Ülke yüz ölçümünün büyük olması 
 

 

 

44. Türkiye’nin turizm değerleri göz önüne alındı-
ğında, aşağıdaki kent ve turizm değeri eşleş-
tirmelerinden hangisi yanlıştır?  

A)  Antalya – Hierapolis 
B) Batman – Hasankeyf 
C)  Çanakkale – Truva 
D) Denizli – Pamukkale 
E)  Karabük – Safranbolu 
 

 

45. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bölümlerin 
doğal özellikleri arasındaki farklılıklar diğerle-
rinden daha belirgindir? 

A)  Antalya – Adana 
B) Konya – Yukarı Sakarya 
C)  Doğu Karadeniz – Ergene 
D) Yukarı Fırat – Yukarı Murat – Van 
E)  Güney Marmara – Ege 
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46. Borçlar Hukuku’na hakim olan ilkelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İrade özerkliği ilkesi 
B) Kusurlu sorumluluk ilkesi 
C) İvazlılık ilkesi  
D) Mutlaklık ilkesi 
E) Dürüstlük ilkesi 

 
 
 
 
 
47. Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın 

unsurlarından birisi değildir? 

A)  Orantılı güç ilkesi 
B)  Cana veya mala yönelik saldırı 
C)  Cana veya mala zarar verme 
D)  Saldırıdan kurtulma amacı 
E)  Saldırganın kaçma şüphesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
48. A’nın, babasının diğer eşinden olan kardeşi 

B’nin kızı ile olan akrabalık ilişkisi ve derecesi 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir? 

A)  2. derece tam kan hısımı 
B)  2. derece tam yarım kan hısımı 
C)  3. derece kayın hısımı 
D)  3. derece yarım kan hısımı 
E)  4. derece yarım kan hısımı 
 
 
 
 
 
 
 

49. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili seçilme 
yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Askerlikle ilişiği olmamak 
B) 25 yaşını doldurmuş olmak 
C) Türk vatandaşı olmak 
D) Kısıtlı olmamak  
E) En az ilkokul mezunu olmak 

50. 1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık se-
çimine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Meclis Başkanı seçilen kişinin varsa siyasi parti 
üyeliği devam eder. 

B) 1982 Anayasası Meclis Başkanlığı seçimi için 
en fazla 4 tur öngörmüştür. 

C) Adaylıklar TBMM toplandıktan sonra en geç 5 
gün içinde açıklanır ve en geç 5 gün içinde de 
seçim tamamlanır. 

D) TBMM Başkanı seçilinceye kadar meclisteki 
oturumları mecliste en çok oya sahip siyasi 
partinin en yaşlı üyesi yönetir. 

E) Meclis Başkanının hiçbir oturumda oy kullan-
ması mümkün değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
51. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulunun 

oluşum süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri içerisinden 
Başbakanı seçer. 

B) Başbakan TBMM içinden veya dışından bakan-
ları seçer ve Bakanlar Kurulu listesini Cumhur-
başkanına sunar. 

C) Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu listesini 
onaylamasıyla Bakanlar Kurulu çalışmaya baş-
lar. 

D) Güvenoyu görüşmeleri sona erdikten 1 tam gün 
sonra güven oylaması yapılır. 

E) Bakanlar Kurulu Meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile güvenoyu alarak görevine devam 
eder. 

 
 
 
 
 
 
 
52. Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisinin 

tüm üyelerini Cumhurbaşkanı seçer? 

A) Anayasa Mahkemesi 
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
C) Uyuşmazlık Mahkemesi  
D) Danıştay 
E) Yargıtay 
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53. Devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için 

gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun bir 
şekilde, sınıflar içinde en yüksek derecelere 
kadar ilerleme imkânına sahip olmalarına ne ad 
verilir? 

A) Liyakat ilkesi 
B)  Kariyer İlkesi  
C)  Kadro ilkesi  
D)  Uygulamayı isteme ilkesi 
E)  Mali haklar ilkesi  

 

 
 
 
 
 
54. I. İçişleri Bakanlığı – Vali 
 II. Yüksek Öğretim Kurulu – Ege Üniversitesi 

Rektörlüğü 
 III. Adalet Bakanlığı – Buca Cezaevi Müdürlüğü 
 IV. Başbakanlık – Devlet Denetleme Kurulu 
 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri arasında 

hiyerarşi vardır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
55. Mart 2014’de Kuveyt’te düzenlenen 25.Arap 

Birliği Zirvesi’ne katılmayan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Mısır  B) Irak  C) Suriye 
 D) Ürdün E) Lübnan 

 
 
 
 
 
 
56. Finlandiya’da yapılan 2014 Avrupa Güreş Şam-

piyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda al-
tın madalya alan Türk güreşçimiz aşağıdakiler-
den hangisidir?  

A) Taha Akgül  B) Halil Kaya 
C) Serhat Balcı  D) Yaşar Doğu 
 E) Ayhan Taşkın 

57. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Aralık 
2013’te yapılan oylama sonucunda insan hakla-
rı ihlalleri nedeni ile kınanan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) İran    B) Mısır 
C) Suriye   D) Suudi Arabistan  
 E) Sırbistan 

 
 
 
 
58. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 29. Bakan-

lar Konseyi toplantısı Aralık 2013’te aşağıdaki 
ülkelerden hangisinden yapılmıştır?  

A) Türkiye   B) Ermenistan  
C) Azerbaycan   D) Moldova  
 E) Gürcistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
59. İstanbul Boğazı için Türk mühendisleri ve işçi-

leri tarafından inşa edilen acil durum müdahale 
gemisinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) İpekböceği  B) Avrasya  
C) Piri Reis  D) Nene Hatun 
 E) Marmara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
60. Anayasanın kabul edilişinin 21. Yıl dönümü 

olması nedeni ile Aralık 2013’te genel af ilan 
edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kazakistan   B) Özbekistan  
C) Türkmenistan  D) Kırgızistan 
 E) Nahcivan  


