
1. Hepimiz, ölüm korkusu ile yalnızlık korkusunun zin-
cirlerine vurulmamak için çaba harcamıyor muyuz?
Onları bir başımıza taşımadığımız için, onları unuta-
bilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. 
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötü düşünceleri önemsememek
B) Yaşamı, olduğu gibi kabul etmek
C) Korkuların baskısı altında yaşamamak
D) Yaşama yön vermeye çalışmak
E) Yaşamın sıradanlığını kabullenmemek

2. Şiir yazma hevesine kapılmamış biri var mıdır aca-
ba? İnsanlar kolay kolay itiraf edemezler; ama her-
kes, bu arzuyu içinde barındırır.  Şiir yazmanın şar-
tını bilmem ama şiiri doğru okumanın tek yolu şu ol-
sa gerek: Dil çilingiri olmak. 
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şairi okumak
B) Gizemli şiirlere yönelmek
C) Duygu yoğunluğu içinde bulunmak
D) Her düşünceye açık olmak
E) Sözcüklerin kapalı yanlarını açabilmek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir çıkarım ya-
pılmıştır? 

A) Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz,
yıllardan beri, yüz yılı aşkın bir süreden (za-
mandan) beri durmadan değişiyor.

B) Dil üzerine yapılan bunca çalışmanın, değişik-
liğin varlığı, dilin işlevselliğini artırma çabasını
gösteriyor.

C) Bu çalışmalar, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok
kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek ka-
dar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor.

D) Türkçede, yazı dilimizden Arap dilinin, Fars di-
linin kurallarına göre kurulmuş isim, niteç (sı-
fat) öbeklerinin nasıl kaldırıldığını bir düşünün.

E) Yazarlarımızın bir bölüğünün yeni dile karşı
koymaya kalkmaları dil için de, o yazarlar için
de büyük kötülükleri barındırmaktadır.

4. (I) Ot balığı olarak adlandırılan bu tür, ortalama 40
santimetre boyunda ve 3 kilogram ağırlığında olur.
(II) Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan, bu arada ül-
kemize de getirilen bir kültür balığıdır. (III) Yaklaşık
30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. (IV) Günde ağırlığı-
nın %120'si kadar ot yediği sanılmaktadır. (V) 6 yaş-
larında olgunluğa erişir ve ağırlığına göre neredey-
se120,000 yumurta verir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde "kesinlik" vardır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. (I) Bebeklik ve çocukluk döneminde oyun oynamak;
araştırma, objeleri tanıma ve problemleri çözme im-
kanı sağlar, dil ve zeka gelişimini destekler. (II) Oyu-
nun, çocuklara problem çözme imkanı sağladığını ve
bu yolla çocuğun; büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık,
hacim, ölçme, sayma, zaman, mekan, uzaklık ve
uzay gibi çok sayıda kavramı öğrendiğini bilim insan-
ları kanıtlamıştır. (III) Çocuklar, oyun sırasında yeni
sözcükler öğrenebilir ve bu yolla birbirlerine bilgi ak-
tarımı yapabilirler. (IV) Araştırmacılar, oyuncakların
seçme, değerlendirme duygusuyla yaratıcılığı geliş-
tirdiğini, kendi kendine karar verebilmeye olanak sağ-
ladığını belirten çalışmalar yapmışlardır. (V) Ailelerin,
çocuklarını oyundan alıkoymak yerine pahalı olma-
yan, ancak dil ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan
oyuncaklarla oynamaya yönlendirmeleri gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir durumun sonucu belirtilmiştir.
B) II. cümlede, oyunun sağladığı faydalar anlatıl-

mıştır.
C) III. cümlede, kazanabilecekleri beceriler anla-

tılmaktadır.
D) IV. cümlede, bir tanım yapılmıştır.
E) V. cümlede, bir tavsiyede bulunulmuştur.

6. (I) Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine
karşılık, hayat okulu düzensiz ve karışıktır. (II) Öğren-
ci okuldayken, daha sonraki yıllarda kolayca kurtula-
mayacağı korkunç önyargılarla beslenmiş olabilir.
(III) Gerçekten eğitim görmüş bir insan yetiştirmek
için gerekli olan başka bir şey daha var: İnsanın öbür
insanlar karşısında her zaman duyması gereken bir
toplumsal sorumluluk duygusuna sahip olması.
(IV) Eğitim sürecinde, hiç yanlış yapmadığı ileri sürü-
len sözüm ona örnek kişilerle ilgili hikâyelerin pek az
değeri vardır. (V) Genel olarak, sağlam bir toplumsal
tutum öğrenmekle değil yaşamakla elde edilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede, bir olasılıktan söz edilmektedir. 
C) III. cümlede, eğitimin gereklerinden biri anlatıl-

maktadır.
D) IV. cümlede, eğitim sürecine pek katkısı olma-

yacak bir durumdan söz edilmektedir. 
E) V. cümlede, eğitimin toplumsal tutumu belirle-

medeki rolü anlatılmaktadır. 

7. Onun yazılarını günü gününe izler, yazılarının konu-
I

su, dili hakkında ince eleyip sık dokuyarak değerlen-
II

dirmeler yapardı. Kimileri gibi göz ucuyla okuyanlar-

dan değildi. Üstelik her yazıyı dosyalar, değerlendir-
III

melerini dosyanın sonuna iliştirir, onları hafızanın

acımasızlığına kurban etmemek isterdi. Şıp sevdi o-
I V

kuyuculardan değildi o.
V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağı-
daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. söz: Ara vermeden, düzenli
B) II. söz: Üstünkörü değerlendirmelerden kaçı-

narak
C) III. söz: Okuduğu metne gelişigüzel yaklaş-

maktan kaçınan
D) IV. söz: Unutkanlıktan doğabilecek kötü so-

nuçları engellemek
E) V. söz: Değerlendirmelerinde aceleci davran-

mayı yeğleyen

8. Rönesans döneminde; mimarlar, ressamlar, heykel-

traşlar, düşünürler çıkmış ve kendilerinden sonraki-
I

leri etkiliyecek önemli işlere imza atmışlardır. Batı Av-
II

rupa, siyasi çözülme ve feodal kargaşadan 12.yy.de
III

kurtulmaya başladıktan sonra, sözümona monarşiler
IV

güçlerini arttırmaya başladılar. Bu güçlenişe paralel

olarak, Avrupa kıtası hastalıklı  duyarlığıyla hareket 
V

etmeye başlamıştı.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-
nin yazımı doğrudur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin niçin ya-
pıldığını belirten bir söz kullanılmıştır? 

A) Kapalı şiir için soyut, "anlamsız şiir" için soyut,
toplumcu olmayan şiir için soyut, hatta yeni şi-
irlerin tümü için soyut denildi.

B) Bir şiirin "nedir"liği, "nasıl"lığı kadar, o şiire ba-
kan kişinin şiir ekini, algısı, deneyleri, yorum
gücü de önemlidir.

C) Bırakalım dünya şiirini, kendi ozanlarımızı, ör-
neğin bir A.Haşim`i, Y.Kemal`i de okumuyoruz.

D) Yıkıcı bir şiir akımı bile, yıktığı değerlerin altın-
da kalmamak, geride bıraktığı dil, biçim, yapı
özelliklerini kaynak yapmak adına güçlenmek
zorundadır.

E) Ayrıca şiirler şiirlere eklenerek, dil, yapı vb. ba-
kımından nasıl bir düzen yaratılıyorsa çeşitli şi-
irlerdeki çeşitli öğeler de, duygular, düşünürler
de birbirleriyle kaynaşıp çözülerek bu düzenle
çakışır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
cükte eylemin devam ettiği anlamı vardır?

A) Akşamüstü bazen, Köprü´nün ortasında durup
Sultan Selim´in arkasındaki bulutlarda, kırmızı
rengin oyunlarını seyrettiğimde başka dünya-
lara dalardım.

B) Günlerce ağzımdan tadı, burnumdan kokusu,
saçımdan tüyü ellerimden sıcaklığı geçmedi.

C) Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamı-
zın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz.

D) Tam döneyazdım ki, peynir ekmekle domates
yiyen, kirli kıvır kıvır saçlı, onu gördüm.

E) Babasını uğurladıktan sonra, giden vapurun
ardından ağladı durdu.

11. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum : 
I

Rahat yaşamak ... Fakat her zaman , buna hangi 
II III

yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan

dünya işlerini bıraktığını sanır  ;  oysaki bu işlerin yo-

IV
lunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. 

Bundan başka saraydan , pazardan el çekerek ha-
V

yatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?

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

12. Galiba saçlarının okyanusunda bir liman görüyor gi-
biyim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de-
ğişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bir" sözcüğü atılarak.
B) "okyanusunda" yerine "denizinde" sözcüğü ge-

tirilerek.
C) "görüyor" yerine "hissediyor" sözcüğü getirile-

rek.
D) "gibiyim" yerine "gibiydim" sözcüğü getirilerek.
E) "galiba" sözcüğü atılarak. 
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Sırlarımı yalnızca seninle paylaştım.
B) Çıkış saatini dört gözle bekliyorum.
C) Odanın her taraflarına baktım, bulamadım.
D) Gelenleri lütfen kapıda bekletmeyin.
E) Acılarla yüreğimi kanattım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Onu karşısında görünce şaşırdı, sonra onun
sabahki otobüsle geldiğini hatırladı.

B) Tatile gidecekler için en uygun fırsatları burası
sağlıyormuş.

C) Dağ gibi bavulları bir çırpıda bagaja taşıdılar.
D) Bu tiyatrodaki oyuncular, başka tiyatrolardan

teklifler de almış; ama kabul etmemişler.
E) Bu sabah, üç farklı gazetede o olayla ilgili ya-

zıları okudum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış
kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu var-
dır?

A) Canı pek biri olmasaydı bu kadar acıya rahat-
ça katlanabilirdi.

B) O, sanıldığının aksine hiç de tez canlı değildir.
C) Yorgunluktan canı burnuna gelmiş.
D) Yufka dedim de canım bir ıspanaklı börek çek-

ti.
E) Yeni dikilen fidanlara can suyu verilmiş.

16. (I) Araba kullanan herkes kaza yapabilir. (II) Araba-
nın kontrolden çıktığı anlarda, şoförün eli ayağına
dolaşır ve insan ne yapacağını şaşırabilir. (III) Bu
durumda, sakinliği elden bırakmamak gerekir. (IV)
Kazanın ardından gelebilecek şu cümleyi hiç duy-
mamayı yeğlemek en iyisi: " Daha dün ehliyet almış,
bugün trafiğe çıkmıştır kesin." (V) Mutlaka, ehliyet-
siz trafiğe çıkanlar da olacaktır. (VI) Halbuki trafiğe
çıkmak için mutlaka bir "ilk zaman" gerekli.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si anlatımın akışını bozmaktadır?

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

17. (I) Şu soruyu çok duyarım: "Bana okumam için bir
kitap önerir misiniz?" (II) Bana böyle bir soru sorul-
duğunda, hiç tereddüt etmeden "hayır" derim. (III)
Herkes kendi gereksinimlerine göre ilaç kullanmaz
mı? (IV) Sen de ihtiyacına göre bir kitap seçeceksin;
bana iyi gelen sana iyi gelmeyebilir. (V) "İyi kitap,
kötü kitap" sınıflandırmasını neye göre yaparlar an-
lamam. (VI) Bence "iyi okuyucu, kötü okuyucu" var-
dır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar? 

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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18. Yaşam öyküsü yazmak güç bir iştir. Objektif bakış
açısı ister. Hele çok sevdiğiniz bir yazarın yaşam
öyküsünü hazırlıyorsanız vay halinize. Kişisel yakla-
şımlarınızı bir tarafa bırakarak işe başlamalısınız.
Nesnel yargılarınız olmalı. Yapıtlarını ele alırken ör-
neklerden yola çıkmalısınız. Bir kuyumcu terâzisi gi-
bi gramı gramına tartmalısınız cümlelerinizi. Çün-
kü… .
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisiyle sürdürülebilir?

A) yazara duyduğunuz sevgi sizi kuşatabilir, öz-
nel bir tutuma doğru sürükleyebilir.

B) öne sürdüğünüz düşüncelerin özentisizliği,
okuyucu kitlenizi etkileyebilir.

C) okurların özgürlüğü ellerinden alınırsa yapıtın
değeri azalabilir.

D) olasılıkların okuyucuyu şaşırtacağına inanırım.
E) yazar ne kadar nesnel olmaya çalışırsa çalış-

sın "iç sesinden" kurtulamaz.

19. Edebiyatın yaşamımdaki yerini, önemini bilenler için
heykelle uğraşmam garipsenebilir. Böyle düşünen-
lere derim ki edebiyat, fazlalıkları atma işidir. Yazı-
larımın özlü ve yalın oluşunu heykelle uğraşmama
borçluyum. Heykele ilgi duymasaydım yazılarımın
hacmini tahminde ben de zorlanırdım. 
Bu parçaya göre, sanatçının, heykelle uğraşma-
sı, nasıl bir sonuç doğurmaktadır?

A) Şiirsel bir dile sahip olması
B) Kısa ve anlaşılır yazması
C) Yetkin bir yazar olması
D) Yazılarında titiz olması
E) Duygularını özgürce dile getirebilmesi

20. Dışarı çıktığım nadir anlarda yanıma bir kitap alma-
yı hiç unutmam. Bu iş bazen dakikalarımı bazen sa-
atlerimi alır. Kitabı seçmek dile kolay. Geri kalanlar
ne olacak? Hepsini yanıma alamam ya. Ben odam-
da, bütün kitaplarımın arasında daha iyi hissediyo-
rum kendimi. Bütün bunları düşündükçe ayağım hiç
kapıya gitmiyor.
Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine cevap
olarak söylenmiş olabilir?

A) Kitabın dili mi hacmi mi kitap seçerken sizin
için daha önemlidir?

B) Okuduğunuz kitapları sınıflandırmanızı iste-
sek, kaç başlık altında toplardınız?

C) Sizi neden insanların arasında fazla göremiyo-
ruz?

D) Toplumla bütünleşmek için yapmayı düşünüp
de yapamadığınız neler var?

E) Dışarı çıktığınız zamanlar için seçtiğiniz kitap-
larda nelere önem verirsiniz?

21. Şair, bu şiirinde, öykülerinden farklı olarak okurları-
nı derin düşüncelere daldırmıyor. O güne değin, "di-
linin altında tuttuklarıyla" söylediklerini paralellik
içinde, el ele sunuyor. Onları kaplamasız aktarıyor.
Bu cümlede sözü edilen şairle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gizlediklerini ve açığa vurduklarını olduğu gibi
aktardığı

B) Öykülerinin şiirlerine göre daha sığ olduğu
C) Anlatımdaki ustalığının şiirine yansıdığı
D) Yazılarında gözlem gücünün ağır bastığı
E) Değişik olaylara değinerek okuyucuyu etkilediği
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22. Tarihle uğraşmak isteyenler önerilerimi merak edi-
yor. Şunu bilmeliler ki ben onlara sadece kapıyı
gösterebilirim; anahtarınızı siz bulacaksınız. Anah-
tarı ben verirsem, kapıyı açmanın hiçbir önemi kal-
maz. Heyecanlı yıllarımda bunu da yapmıştım; ama
sonuçları hiç de iç açıcı olmamıştı.
Bu sözlerle, tarihle uğraşmak için asıl neyin ge-
rekli olduğu belirtilmek istenmiştir? 

A) Okumanın asıl hedefe ulaştıracağı
B) Usta kalemlerin tavsiyelerine önem verilmesi

gerektiği
C) Basmakalıp  kitapların sonuca ulaştırmayacağı
D) Çabanın ve araştırmanın önemli olduğu 
E) Bıkmadan, usanmadan okumanın önemi

23. "Unuttuklarımızı tam anlamıyla silebilseydik beyni-
mizden, "unuttuklarımız" diye bir kategorimiz olmaz-
dı. Belki de insanlar, yenildikleri anları kabulleneme-
dikleri için bu kelimeye sığınıyor. Bence, derinlere
gömdüklerimiz, ihtiyaç anında camını kırıp kullana-
cağımız birikimlerimiz var. Hatta varlığımızı, biriktir-
diklerimize borçluyuz." diyen bir kişi için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 

A) Benliğini, deneyimlerine borçlu olduğunu dü-
şünen

B) Tam olarak unutmanın mümkün olmadığına
inanan

C) Yaşamında birikimlerinden faydalanan
D) İnsanların yenilgiyi yediremediklerini düşünen
E) Gerçek mutluluğa tecrübelerimizle ulaşacağı-

mızı savunan 

24. Artvin'in yaylalarını, yükseklere çıkıldıkça ciğerleri-
nize dolan serinliğini, uçsuz bucaksızlığını, bulutları
elleyecek kadar gökyüzüne yaklaştığınızı bir düşü-
nün.  Ormanlarındaki ladinlerin, kayınların, meşele-
rin, gürgenlerin sıklığını hayal edin. 3000 m. yük-
seklikteki dorukların içinizi ürperten görüntüleri, hiç
eksik olmayan yağmuru bambaşka yerlere götüre-
cek sizi. Yaşamınız boyunca buraları hayranlıkla
anacaksınız. Buralarda yaşarken, insanların konuk-
severliğini, gece gündüz çalışmaktan nasırlaşmış
ellerine inat kuş tüyü yüreklerini unutamayacaksı-
nız. 
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Doğal görüntülerin insanı kendine hayran bıra-
kacağı belirtilmiştir.

B) Çalışmanın insanlar üzerindeki etkileri anlatıl-
mıştır.

C) Doğanın, insanın içinde korku uyandırabilece-
ği belirtilmiştir. 

D) Doğal dengeyi sağlamak için yapılması gere-
kenler açıklanmıştır.

E) İnsan ilişkilerinde dış görünüşten çok duygula-
rın önemli olduğu vurgulanmıştır.

25. Anı yazıları, yazarın kendisiyle, dönemiyle hem de
o anıları okuyacak olanlarla iletişimini sağlayan yü-
rekten konuşmalardır. Bu yazarımız da anılarında
yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatmış. Ulaşamadı-
ğı hayallerini, kızgın anlarını, mutluluklarını, şaşırdı-
ğı olayları ve insanları anlatırken "benliğini bina
eden yapı taşlarını" da bizimle paylaşıyor: Çınaraltı
sohbetlerini, tatlı tartışmaları, kedisinin hastalığını,
ona yöneltilen eleştirilere karşı öznel yorumları, uy-
kusuz geceleri … Bu anıları okurken kimi zaman
gülme krizlerine tutuluyorsunuz, kimi zaman da ya-
zarıyla birlikte hüzünleniyor, sinirleniyorsunuz.
Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gündelik hayatın bazı detaylarını işlediği
B) Benliğini oluşturan unsurlara değindiği
C) Görüşlerini tüm içtenliğiyle anlattığı
D) Okuyanları, anlattığı olaylarla etkilediği
E) Yaşam serüveninin yönünü değiştirmek istediği
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26. Şairin olağanüstü bir dikkatle kaleme aldığı şiirleri
gitgide pişip serpiliyor. Her şiiri bir diğerini tamamlı-
yor, bir diğerine yeni ufuklar kazandırıyor. Okuyucu-
nun hassasiyetini besliyor, eğitiyor. Böylece zama-
nının, coğrafyasının, halkının tarihini yansıtan bir
belge niteliği kazanıyor onun şiiri. Gürültüsüz patır-
tısız, sessizce kendi yatağında akan, insanı ve top-
lumu kucaklayan bir tarih.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len şairin yazdığı şiirlerin bir özelliği değildir?

A) Süreç içinde gelişme göstermesi
B) Halkının yaşantısını işlemesi
C) Şiirlerini titiz bir biçimde oluşturması
D) Farklı konulara ve sorunlara değinmesi
E) Okuyucunun duyarlığını geliştirmesi

27. Bu yazarımızın öne çıkan iki özelliği vardı: gösteriş-
siz tavrı ve herkese karşı anlayışlı oluşu. Bir edebi-
yatçının durmaksızın çalışması gerektiğini söylerdi.
Görüştüğümüz zamanlarda, bir yazarı eleştirsem:
"O, edebiyata hayatını adamış. Bir tane iyi yazısı bi-
le olsa, birini yazar yapmak için yeterlidir o ürün."
derdi.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisiyle nitelendirilemez?

A) Emeği saygıyla karşılayan
B) Alçakgönüllü davranan
C) Gerektiği kadar tanınmayan
D) Hoşgörüyü benimseyen
E) Çalışmaya önem veren

28. Tanışmamız lise yıllarına dayanır. Elli yılı nasıl da
devirmişiz, hayret. Dostluk nedir deseler, onu anla-
tırım hiç duraksamadan. Benim gözümde tek şair
odur. Şiiri, her zaman heyecanlı, akıcı, dupduru, sa-
mimi… Sürekli yenilik peşinde koşan biri. Yazı ha-
malı değil; fakat her şiiri yıldız gibi, karanlıkları ay-
dınlatan, limana eriştiren…
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve şiirleri aşağı-
dakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 

A) Anlaşılır ve içten
B) Okuyucunun isteklerini dikkate alan
C) Çok ürün vermeyen
D) Eskiyi tekrar etmekten hoşlanmayan
E) Yol gösterici

29. Erzurum'da doğdum, Erzurum'da yaşıyorum. Bu
kentin her parçasını bende bulabilirsiniz; benim her
parçamı da bu kentte. Bazı zamanlarda, hiç gezme-
mişim gibi, sokaklarını bir kez daha arşınlarım.
Uzak kaldığım köşelerine bırakırım kendimi. Oralar-
da avlusuna hasır tabureler atılmış bir "kıraatha-
ne"de soluklanır, insanlarla selamlaşır, sohbet ede-
rim. ----.
Bu parçadaki boş bırakılan yere düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Böylece insanlarıyla, daha sıcak ilişkiler kurma
yolunu bulurum. 

B) Bu sohbetler ilerledikçe tadına doyulmaz bir
hal alır.

C) Her seferinde, toplantının tadı damağımda kal-
karım.

D) Kimi zaman umduğumu bulamam, soluğu bir
başka sokakta, bir başka mekanda alırım.

E) Çünkü her zaman insanın tadını kaçıran biri
bulunur.

30. (I) Dönüp dolaşıp yine o evin önünde durdu. (II) Ol-
dukça heybetli bir yerdi burası. (III) Sımsıcak bir ha-
vası vardı. (IV) Birkaç yıllıktı henüz. (V) Yeni yapıl-
mış gibiydi taraçası. (VI) Her akşamüstü bahçesin-
de toplanır, hoşbeş ederdi aile fertleri. (VII) Ama
şimdi anlamsızlaştı hepsi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
leri devrik cümle değildir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) IV ve V E) VI ve VII
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31.

işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 B) 1 C) –1 D) –3 E) –5

32. abc üç basamaklı, bc iki basamaklı birer doğal sayı
ve c bir rakam olmak üzere;

abc + bc + c = 632 

olduğuna göre, a + b + c nin en büyük değeri
kaçtır?

A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

33. X ve a birer pozitif sayı olmak üzere;

işlemine göre, X in en küçük değeri kaçtır?

A) 76 B) 113 C) 129 D) 131 E) 143

0,16 0,001 1,21
 +  – 

0,04 0,0005 0,11
34. x bir doğal sayı olmak üzere;

sayısının asal olmayan tam bölenlerinin sayısı
86 ise x kaçtır?

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

35. A = 1 . 2 + 2 . 3 + 3 . 4 + ................. + 30 . 31

ifadesindeki her terimin ikinci çarpanı 3 artarsa
toplam ne kadar artar? 

A) 1275 B) 1395 C) 1405 D) 1525 E) 1785

36. ⎪5x⎪+ 2⎪x⎪–⎪3x⎪+⎪–x⎪= 105 ise,

x in pozitif değeri negatif değerinden kaç fazla-
dır?

A) 63 B) 42 C) 21 D) 0 E) –42

x + 2

x + 4

36

3
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37.

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

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

38. a, b, c ardışık çift sayılar ve a < b < c olmak üzere;

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) 4 E) 12

39. 2x = 47

3y = 66

5z = 3 

olduğuna göre, x, y, z arasındaki sıralama ne-
dir?

A) z < y < x B) z < x < y C) x < y < z

D) y < x < z E) y < z < x

1

3

1

4

1

12

2

(a – b) . (c – a)

3 . (a – c)  . (b – c)

2x + 1
7 + 

53 +  = 8
2

40.

olduğuna göre, a kaçtır?

A) ñ2 + 1 B) ñ2 C) ñ3
D) ñ3 – 1 E) ñ3 + 1

41.

eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaç-
tır?

A) 7 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

42.

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E) 
1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1
1 +

2 +1
1 1

3 –1 : 1– 2
2 3

2

2

(x – 1) . (x +2x +1)
0

(3 – x).(x +1)
≥

2 2(a  + a + 1) . (a  – 1)
 = 2 2 – 1

a + 1
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43. olduğuna göre,

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 10 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

44.

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) B) C) 

D) E) 

45.

olduğuna göre,

kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 27

a +c +e

b+d+f

a.c . f
=3

b.d.e

a c e
= =

b d f

a – b – 2

a+b – 2

a – b – 2

a+b+2

a+b – 2

a – b – 2

a – b+2

a+b – 2

a+b+2

a – b – 2

2

2 2

(a – b) – 4

(a – 2) – b

3
3

1
a +

a

1
a+ =2

a
46. Bir çiftçinin 60 koyununa 90 gün yetecek kadar

yemi vardır. 40 gün sonra 30 koyununu satarsa
kalan yem kalan koyunlara kaç gün yeter?

A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

47. Bir salyangoz 42 metrelik bir çukura düşüyor. Sal-
yangoz çukurdan çıkmak için gündüzleri 7 metre
yukarı tırmanıyor. Geceleri ise 3 metre aşağıya ka-
yıyor. 

Bu salyangoz en az kaç gün sonra bu kuyudan
çıkmayı başarır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

48. Anne 27, kızı 17 yaşındadır.

Kaç yıl sonra anne ile kızın yaşları toplamının
yaşları farkına oranı 6 olur?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
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49.

Şekildeki üst üste yerleştirilmiş üç tane havuzun ha-
cimleri sırası ile V, 3V, 7V litre dir. I. havuz fıskiye-
den akan su ile 2 saatte dolmaktadır. Alttaki havuz-
lar üstteki havuzlardan taşan su ile dolmaktadır. 

Havuzlar boşken fıskiye açıldıktan 10 saat sonra
III. havuzun kaçta kaçı dolar?

A) B) C) D) E) 

50. Bir yumurtacı aldığı yumurtaların ’i kırık çıktığı i-

çin kırık olanları atmıştır.

Yumurtacının bu işten %20 kar elde edebilmesi
için kalan yumurtaları % kaç karla satması gere-
kir?

A) 60 B) 50 C) 45 D) 35 E) 30

51. Bir noktadan 20 km/sa hızla bir bisikletli yola çıkı-
yor.  Bundan 2 saat sonra hızı 30 km/sa olan diğer
bir bisikletli aynı noktadan yola çıkıyor.

Hızı 30 km/sa olan hareketli kaç km yol aldıktan
sonra öndekine yetişir?

A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180

52. 60 gr. tuzlu suyun tuz oranını %20’den %40’a çı-
karmak için kaç gr su buharlaştırılmalıdır?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

1

5

3

14

1

14

3

7

2

7

1

7
Yukarıdaki grafikte bir ailenin 5 aylık gelir ve gi-
deri verilmiştir.

53. Bu ailenin geliri giderinden kaç ay fazladır?

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

54. Ailenin beş aylık toplam gideri, gelirinin % kaç
eksiğine eşittir?

A) %5 B) %10 C) %15 D) %20 E) %25

55. Bu ailenin giderleri daire grafiğinde gösterilirse
şubat ayının giderlerinin merkez açısı nisan ayı-
nın giderlerinin merkez açısından kaç derece
fazladır?

A) 18 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30

53. – 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
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56. Tanımlı olduğu değerler için

4a + b ∆ 3a – b = a2 – b2 şeklinde veriliyor.

64 ∆  3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 21 E) 24

57. Bir torbada bulunan 5 farklı çift (10 tek) çoraptan
alınan bir çift (2 tek) çorabın birbirinin eşi olma
ihtimali nedir?

A) B) C) D) E) 

58.

(A¿BC) dik üçgeninde

[AB] ⊥ [AC]

[EH] ⊥ [BC]

⎪BH⎪=⎪HC⎪

⎪AB⎪= 6 cm

⎪AE⎪= 8 cm

olduğuna göre, ⎪EH⎪=  x kaçtır?

A) ò10 B) 3 C) 2ñ2 D) ñ7 E) ñ6 

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

59.

ABCD paralelkenarında

⎪DE⎪=⎪EF⎪=⎪FC⎪

[AF] ∩ [BE] = K

A(A¿BK) = 27 cm2 olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm2

dir?

A) 84 B) 78 C) 72 D) 66 E) 60

60.

ABCD dikdörtgen

⎪DC⎪= 8 cm

⎪CB⎪= 5 cm

ABCD dikdörtgeni [BC]  kenarı etrafında 180°
döndürülmesiyle oluşan yarım silindirin yüzey
alanı kaç cm2 dir?

A) 72π + 10 B) 144π C) 72π + 18

D) 36π + 120 E) 104π + 80
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1. İslamiyet öncesi Türk topluluklarından bazılarının,
Orta Asya dışına göç ettikten sonra milli benliklerini
kaybettikleri görülmüştür.
Bu duruma,

I. yeni devletler kurmaları,
II. aralarında taht kavgaları yaşamaları,

III. dinlerini değiştirmeleri

gelişmelerinden hangilerinin yol açtığı söylene-
bilir?

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

2. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, kültü-
rel yönden diğerlerinden farklı özelliklere sahip
olduğu söylenebilir?

A) Gazne Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Anadolu Selçuklu Devleti
D) Harzemşah Devleti
E) Avar Devleti

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletleri-
nin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Ülke topraklarının büyük bölümünün devlete
ait sayılması

B) Siyasi ve toplumsal yapıda dini kuralların etkili
olması

C) Monarşik bir yönetim anlayışının uygulanması
D) Devşirme kökenli devlet adamlarının ülke yö-

netiminde söz sahibi olması
E) Sosyal kurumların ihtiyaçlarının vakıflar aracı-

lığıyla karşılanması

4. Büyük Selçuklu Devleti'nde, Türkçe dışında Arap-
ça ve Farsça'nın da yaygın olarak kullanılmasın-
da,

I. İran topraklarında egemenlik kurmaları,
II. Müslüman topluluklarla etkileşim içinde olma-

ları,
III. hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsemeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

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

5. Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki
yagılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Medreseler uzun yıllar boyunca temel eğitim
kurumları olarak işlev görmüştür.

B) XVIII. yüzyıldan itibaren batı tarzı eğitim veren
okullar çoğalmaya başlamıştır.

C) Eğitim ve öğretim kurumları, devletin denetimi
ve gözetimi altında ortak bir program uygula-
mıştır.

D) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin giderleri büyük
ölçüde vakıflar tarafından karşılanmıştır.

E) Medreselerde eğitim dili olarak Arapça kullanıl-
mıştır.
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6. Osmanlı Devleti'nde tımarların iltizama dönüştü-
rülmesinin,

I. Eyalet Ordusu'ndaki asker sayısının azalması,
II. taşrada devlet otoritesinin zayıflaması,

III. hazine gelirlerinin azalması

durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebi-
lir?

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

7. Osmanlı Devleti'nde,

I. Divan'ın kaldırılması,
II. Meclis-i Mebusan'ın açılması,

III. Nazırlıkların kurulması

gelişmelerinden hangileri yönetim şeklinin de-
ğiştiğine kanıt gösterilebilir?

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

8. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyıl Osmanlı ıs-
lahatlarının amaçları arasında gösterilemez?

A) Azınlıkların devlete bağlılığını sağlamak
B) Dini ve etnik farklılıkları azaltmak
C) Ulusalcı ayaklanmaları engellemek
D) Avrupalı devletlerin müdahalelerini önlemek
E) Etkili bir yönetim sistemi oluşturmak

9. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere verdiği
kapitülasyonları zamanla genişletmesinde,

I. Avrupalı devletlerin askeri ve siyasi desteğini
almak,

II. Avrupa Hıristiyan siyasi birliğini parçalamak,
III. dış ticareti geliştirmek

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?

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

10. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Ana-
dolu'da Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurul-
masında,

I. Anadolu'nun işgal edilmesi,
II. Anadolu'daki azınlıkların örgütlenmesi,

III. İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı kayıtsız
kalması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?

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

11. Erzurum ve Sivas kongrelerinde, Osmanlı Mebusan
Meclisi'nin toplanması istenmiştir.
Buna göre,

I. İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarını denetim al-
tına alma,

II. milli iradeyi ülke geleceğine hakim kılma,
III. işgallere karşı etkili bir mücadele yürütme

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
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12. Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) İstanbul Hükümeti, toplanmasını engellemeye
çalışmıştır.

B) Mustafa Kemal'in başkanlığında çalışmalarını
yürütmüştür.

C) Her ilden gelen üç delegenin katılımıyla toplan-
mıştır.

D) Askeri ve siyasi kararlar almıştır.
E) İhtilalci bir tutum takınmıştır.

13. Amasya Görüşmeleri'nde yapılan ikinci proto-
kolde, Meclis'in İstanbul'da açılmasının uygun
olmayacağı kararının alınmasında,

I. TBMM'nin çalışmalarının Ankara'ya kaydırıl-
mak istenmesi,

II. İstanbul'un dış müdahalelere açık olması,
III. milli iradenin her türlü etki ve baskıdan uzak tu-

tulmaya çalışılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

14. TBMM tarafından kurulan İstiklal Mahkemele-
ri'nin,

I. TBMM'ye yönelik ayaklanmaların bastırılması,
II. TBMM'nin otoritesinin artırılması,

III. Düzenli ordunun güçlendirilmesi

durumlarından hangilerine etki ettiği söylenebi-
lir?

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

15. Aşağıdaki antlaşmalarının hangisinin imzalan-
masında I. TBMM'nin onayı yoktur?

A) Gümrü Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

16. Atatürk döneminde çok partili hayata tam olarak
geçilememesinde,

I. yeni rejime yönelik tehditlerin sürmesi,
II. 1924 Anayasası'nın tek partili bir siyasi sistem

benimsemesi,
III. milletvekillerinin ülke sorunlarına karşı ortak

tavır sergilemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

17. I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu
II. Takrir-i Sükun Kanunu

III. Firariler Kanunu
Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyete yöne-
lik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla yürür-
lüğe konmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
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18. Türk Medeni Kanunu'nun,

I. ekonomik,
II. sosyal,

III. siyasi

alanlarından hangilerine yönelik hak ve özgür-
lükler getirdiği söylenebilir?

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

19. Mustafa Kemal'in "…. Ülkeler çeşitlidir. Fakat uy-
garlık birdir ve bir milletin ilerlemesi için bu tek uy-
garlığa katılması gerekir." sözü doğrultusunda ya-
pılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden han-
gisi gösterilemez?

A) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Ka-
nun'un kabul edilmesi

B) I. Dil Kurultayı'nın toplanması
C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
E) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

20. Cumhuriyet döneminde lakap ve unvanlara son
verilmesinin,

I. Haçlılık,
II. Laiklik,

III. İnkılapçılık

ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebi-
lir?

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

21. Devletçilik ilkesinin halkçı olma özelliğini,

I. sosyal ihtiyaçların giderilmesinin amaçlanması,
II. büyük yatırımlar için uluslararası finans sağ-

lanması,
III. eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarına öncelik ve-

rilmesi

durumlarından hangileri destekler?

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

22. Halifeliğin kaldırılmasının aşağıdakilerden han-
gisi üzerinde hızlandırıcı bir etki yaptığı söylene-
mez?

A) Şer'iye Mahkemeleri'nin kapatılması
B) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulma-

sı
D) Tekke ve türbelerin kapatılması
E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi
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23. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye'de eğitimin
yaygınlaştırılmasına ve kolaylaştırılmasına daha
az katkıda bulunduğu söylenebilir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi-
nin

B) Millet Mektepleri'nin açılmasının
C) Latin Harfleri'nin kabul edilmesinin
D) Türk Dil Kurumu'nun kurulmasının
E) Halkçılık ilkesinin uygulanmasının

24. Atatürk'ün Devletçilik ilkesi ile ulaşılmak istenen
hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gös-
terilemez?

A) Milli sanayinin kurulmasını sağlama
B) Temel ihtiyaçları öz kaynaklarla karşılama
C) Planlı ve hızlı kalkınma
D) Dışa bağımlılığı azaltma
E) Uluslararası sermaye girişini engelleme

25. I. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi

III. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlan-
ması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?

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

26. 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve se-
çilme hakkı verilmesinin,

I. Cumhuriyetçilik,
II. Halkçılık,

III. İnkılapçılık

ilkelerinden hangilerine yönelik olduğu söylene-
bilir?

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

27. Atatürk döneminde anayasa çalışmaları yapıl-
masında aşağıdakilerden hangisinin, diğerlerin-
den daha az etkili olduğu söylenebilir?

A) Halk egemenliğini güçlendirme
B) Cumhuriyet rejimi koruma
C) Siyasi ve toplumsal yapıyı laikleştirme
D) Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap verme
E) Ekonomik sorunları giderme

28. I. Azınlık sorunu
II. Sınır sorunu

III. Kıbrıs sorunu
Yukarıdakilerden hangilerinin, Atatürk dönemin-
de Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında
bir sorun oluşturduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
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29. Türkiye'nin uluslararası saygınlığının artmasın-
da,

I. barışçı bir politika izlemesi,
II. devletlerarası eşitlik prensibine uygun davran-

ması,
III. uluslararası örgütlere üye olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?

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

30. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da başlayan,
II. Dünya Savaşı'na doğru artarak Avrupa dışına
da taşan uluslararası gerginlik durumunun, aşa-
ğıdakilerin hangisinin oluşumunda etkili olduğu
söylenemez?

A) Balkan Antantı'nın imzalanmasının
B) Lozan Barış Görüşmeleri'nin başlatılmasının
C) Sadabat Paktı'nın imzalanmasının
D) Montrö Boğazlar Konferansı'nın toplanmasının
E) Akdeniz Paktı'nın imzalanmasının

31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Orta Ku-
şak’ta yer aldığının bir göstergesi olamaz?

A) Akdeniz Bölgesi’nde kış mevsiminde cephesel
yağışların görülmesi

B) Ülke genelinde mevsimlerin belirgin olarak ya-
şanması

C) Ege ve Marmara bölgelerinin batı rüzgarların-
dan etkilenmesi

D) Ekinoks tarihlerinde gece-gündüz sürelerinin
eşitlenmesi

E) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması

32. I. Hasat mevsiminin farklılığı
II. Güneşlenme süresi

III. Yıllık sıcaklık farkları
IV. Ortalama yağış miktarı
Ortalama yükseltilerinin farklı olması, Konya
Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümü’nün yukarıda-
kilerden hangileri bakımından farklı olmasında
daha etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I ve IV E) III ve IV
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33. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bölüm özel-
likleri o bölümün nüfusunu artırıcı rol oynar?

A) Yıldız Dağları Bölümü’nde orman varlığını faz-
la olması

B) Orta Karadeniz Bölümü’nde geniş deltaların
bulunması

C) Aras nehrinin Erzurum-Kars Bölümü’nden kay-
nağını alması

D) Orta Fırat Bölümü’nde yazların kurak geçmesi
E) Yukarı Murat-Van Bölümü’nde volkanik arazi-

lerin bulunması

34. Bir Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonla-
rının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Donlu gün sayısının az olduğu
B) Kısa mesafelerde iklim farklarının az olduğu
C) Akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin az ol-

duğu
D) Yol yapım giderlerinin daha düşük olduğu
E) Orografik yağışların yaygın olduğu

35. Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi’nin
nüfus ve yerleşme özellikleri arasında yer al-
maz?

A) Batı Karadeniz’de yerleşmeler verimli otlakla-
rın etrafında toplanmıştır.

B) Doğu Karadeniz kıyılarında dağınık kır yerleş-
meleri görülür.

C) Kentleşme oranı Türkiye ortalamasının altın-
dadır.

D) Kırsal alanlarda ahşap evler yaygındır.
E) Nüfus yoğunluğu kıyı kesimlerde daha yüksek-

tir.

36. 

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki taralı alanlarda
yıl içinde heyelan olasılığının fazla olmasında,

I. bitki örtüsünün cılız olması,
II. tabakaların eğime paralel uzanması,

III. tarım alanlarının nadasa bırakılması,
IV. yağışların fazla olması

etmenlerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
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37. Aşağıdaki tabloda dört bölgede yetiştirilen dört fark-
lı tarım ürününün, Türkiye üretimindeki payları veril-
miştir.

Bu bilgilere göre, tabloda aşağıdaki ürünlerden
hangisine yer verilmemiştir?

A) Fındık B) Pamuk C) Turunçgiller
D) Tütün E) Şekerpancarı

38. Türkiye’deki hayvancılık faaliyetleriyle ilgili ola-
rak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çayır bitki örtüsünün olduğu alanlarda besi
hayvancılığı gelişmiştir.

B) Ege kıyılarında kültür balıkçılığı her yıl büyü-
yen bir ekonomik etkinlik halini almıştır.

C) Büyük şehirlerin etrafında mera hayvancılığı
yaygındır.

D) Kümes hayvancılığı bozkır alanlarında yoğun
olarak yapılmaktadır. 

E) Karadeniz platolarında kıl keçisi yetiştiriciliği
gelişmektedir.

Bölgeler Oran (%)

Kardeniz 83

İç Anadolu 55

G.Doğu Anadolu 47

Ege 59

39. İklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıda-
ki ovalardan hangisinde, tarımsal ürün çeşidinin
diğerlerinden daha fazla olması beklenir?

A) Konya B) Altınbaşak C) Çubuk
D) Silifke E) Erzincan

40. Marmara Bölgesi’nin ekonomik bakımdan geliş-
mesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi di-
ğerlerinden daha azdır?

A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip ol-
ması

B) Turizm etkinliği ve potansiyeli bakımından zen-
gin olması

C) Uluslararası limanlara sahip olması
D) Bölgenin sermaye birikiminin fazla olması
E) Ham madde bakımından zengin rezervlerinin

bulunması

41. I. Kayseri – Yünlü dokuma
II. Karabük – Demir - çelik

III. Giresun - Kağıt
IV. İzmit - Petro kimya
Yukarıdaki illerden hangileri, birlikte verilen en-
düstri kolu için gerekli ham madde bakımından
zengindir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
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42. Aşağıdaki haritada Türkiye’deki demiryolları ağı
gösterilmektedir.

Bu haritadan yararlanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Tüm limanlarımız demiryolu sistemleriyle birbi-
rine bağlanmıştır.

B) Kıyı Ege’de demiryolları doğru-batı yönünde
yapılmıştır.

C) Demiryolları kullanılarak İç Anadolu Bölge-
si’nin tüm bölümlerine ulaşılabilir.

D) Orta Karadeniz Bölümü’nün kıyısında tek bir
merkezin demiryolu bağlantısı vardır.

E) Teke ve Taşeli yörelerinin demiryolu bağlantısı
yoktur.

43. Türkiye’de ekonomik etkinliklerin zorlaşmasında,

I. engebenin fazla olması,
II. ana yolların uzağında kalması,

III. ortalama sıcaklıklarının düşük olması

gibi etmenler etkili olmaktadır.
Buna göre I, II ve III numaralı etmenlerin daha
çok etkili olduğu iller aşağıdakilerden hangisin-
de verilmiştir?

       I             II             III      
A) Erzurum Muğla Kırklareli
B) Muğla Kırklareli Erzurum
C) Kırklareli Erzurum Muğla
D) Muğla Erzurum Kırklareli
E) Erzurum Kırklareli Muğla

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kır yerleş-
melerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Su kaynaklarına yakın olmaları
B) Konut yapımında doğal çevreden etkilenilmesi
C) Doğum oranlarının düşük olması
D) Bazılarının geçici yerleşme özelliği göstermesi
E) Dağların güney yamaçlarında daha yoğun bu-

lunmaları

45. Türkiye’de 1960 yılında ‰ 28 seviyesinde olan nü-
fus artış oranı günümüzde ‰15 seviyesinin altına
inmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisinin bu azalmaya neden
olduğu söylenemez?

A) Doğum oranlarının azalması
B) Kentli nüfus oranının artması
C) Eğitim seviyesinin yükselmesi
D) Kadının iş hayatındaki rolünün artması
E) Ortalama yaşam süresinin uzaması
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46. Aşağıdaki grafikte 2003 yılında Türkiye’de tütün
üretiminde bölgelerin payları gösterilmiştir.

Yalnızca bu grafikteki bilgiler kullanılarak aşağı-
daki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin üretim
payları eşittir.

B) Karadeniz Bölgesi’nin üretimi, Marmara ve Ak-
deniz Bölgelerinin toplam üretiminden fazladır.

C) Ege Bölgesi’nin üretimi diğer bölgelerin toplam
üretiminden fazladır.

D) Bütün bölgelerin üretime katkısı vardır.
E) Kıyı bölgelerinin toplam payı iç bölgelere göre

daha fazladır.

47. Türkiye’nin ekonomik etkinliklerine ait aşağıda-
ki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tekstil sanayisinde ham maddenin büyük bir
kısmı ülke içinden karşılanmaktadır.

B) İhracatta madenlerin payı, sanayi ürünlerinin
payından fazladır.

C) Elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaza
aittir.

D) Dış ticarette uzun yıllardır açık verilmektedir.
E) Çalışan nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektö-

ründe istihdam edilmektedir.  

48. Türkiye’nin iç bölgelerinde aşağıdaki toprak tür-
lerinden hangisi yaygın olarak görülür?

A) Kestane renkli topraklar
B) Alüvyal topraklar
C) Çernozyom topraklar
D) Kırmızı topraklar
E) Podzol topraklar

49. I. Yaptırıma dayalı olma
II. Kişilik dışı olma

III. Süreklilik
Yukarıdakilerden hangileri, hukuk kurallarının
temel nitelikleri arasında gösterilebilir?

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

50. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangi-
si sosyal ve ekonomik haklar arasında gösterile-
mez?

A) Eğitim ve öğrenim hakkı
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
C) Toplu iş sözleşmesi hakkı
D) Sendika kurma hakkı
E) Grev hakkı
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51. I. Sözleşmelerde karşılık ilkesi
II. İrade özerkliği ilkesi

III. Ümanizm ilkesi
Yukarıdakilerden hangileri borçlar hukukuna
hakim olan ilkeler arasında gösterilebilir?

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

53. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına
çıkması,

I. ceza soruşturması,
II. vatandaşlık ödevi,

III. genel seçimler

durumlarından hangileri sebebiyle sınırlandırıla-
bilir?

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

53. Milletvekili seçilme yeterlilikleri arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Askerlik hizmetlerini yapmış olmak
C) Türkiye'de ikamet ediyor olmak
D) En az ilkokul mezunu olmak
E) 25 yaşını doldurmuş olmak

54. 1982 Anayasası'na göre, seçimlerle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Savaş sebebiyle seçimler Bakanlar Kurulu ta-
rafından ertelenebilir.

B) TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
C) İki milletvekili genel seçimi arasında, TBMM

üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan
seçime ara seçim denir.

D) Seçimler, yargı organlarının denetimi altında
yapılır.

E) TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul et-
me görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir.

55. Yasama faaliyetlerinin denetimi aşağıdakilerden
hangisi tarafından yapılmaktadır?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Devlet Denetleme Kurulu
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56. Danıştay'ın görevleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?

A) İdari uyuşmazlıkları çözmek
B) Tüzük tasarılarını incelemek
C) İdari davalara bakmak
D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmeleri

hakkında düşünce bildirmek
E) Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili iptal

davalarına bakmak

57. Aşağıdakilerden hangisi, cumhurbaşkanının gö-
rev ve sorumlulukları arasında gösterilemez?

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
B) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
C) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
D) Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve baş-

kanını atamak
E) Yargıtay üyelerini ve başkanını atamak

58. Türkiye'de fiyat istikrarı sağlamaya yönelik ola-
rak, faiz oranlarının belirlenmesinden öncelikli
olarak aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Bakanlar Kurulu
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Merkez Bankası
E) Başbakanlık

59. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri değil-
dir?

A) Çin B) Almanya C) Rusya
D) Fransa E) İngiltere

60. Aşağıdakilerden hangisi tarafından İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir?

A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Birliği
D) Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
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