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SORU 1 

 

Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden bazılarının anlamları aşağıya verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri 

cümlelerde bulup bulmacadaki uygun yerlere yerleştiriniz. Daha sonra bulmacadaki işaretli yerlere denk ge-

len harflerden oluşan anahtar sözcüğü bulunuz. 

 

CÜMLELER: 

 

 İnsanların birbirine olan yaklaşımları toplumun birliğini etkiler. 

 Yaptığı çalışmayla tam bir şaheser ortaya koymayı başarmış. 

 Son yıllarda tıp alanında görülen gelişim, insanların daha sağlıklı olmasını sağladı. 

 Hiçbir güç hakikatin ortaya çıkmasına engel olmayı başaramamıştır. 

 İnsanların başarılı olmasında özgüveninin yerinde olması önemli bir etkendir. 

 

SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI: 

 

1. Kişinin bir işi başarabileceğine dair kendine olan inancı 

2. İleriye doğru olan değişme, bir konudaki olan biten, ilerleme 

3. İnsanlar tarafından ortaya konan üstün ve kalıcı nitelikte yapıt 

4. Gerçeklik, bir işin doğrusu, her alanda doğru olan 

5. İnsanların birbirine karşı olan tavır ve davranışlarının genel adı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         

    ANAHTAR SÖZCÜK 

         

 

 

Buna göre bulmacanın anahtar sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) VERİM   B) VERİŞ   C) ZAMİR  D) NARİN 
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SORU 2 

 

Dilimizde “ağız” sözcüğüyle kurulmuş pek çok de-

yim yer almaktadır. Bu deyimler insanların duru-

munu anlatmak için sıklıkla kullanılır. Örneğin es-

kiden söylediğinin tersini söyleyenler için 

“....................” deyimi, insanları mal veya davranış-

larıyla imrendiren kişiler için “....................” deyimi; 

hakkında herkesin konuştuğu kişi veya durumlar 

için “....................” deyimi; bir işi istemeyerek gö-

nülsüzce yapan insanlar için “....................” deyimi 

kullanılır. 

 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağı-

daki seçeneklerde verilen deyimlerden hangisi 

getirilemez? 

 

A) Yarım ağızla yapmak 

B) Ağız birliği etmek 

C) Ağız değiştirmek 

D) Ağız sulandırmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 3 

 

25 Temmuz’da hayata gözlerini yuman Halil İnal-

cık, Osmanlı tarihi denince akla gelen ilk isimdir. 

Bunu tarihin koynunda geçen bir ömre borçludur. 

Yeni neslin Osmanlıyı anlaması için çok çaba sarf 

eden İnalcık Hoca, bu alanda gelecekte de adın-

dan söz edilecek ve asla unutulmayacak bir şahsi-

yettir. 

 

Bu parçadaki “tarihin koynunda geçen” sö-

züyle sanatçının hangi özelliği anlatılmak isten-

miştir? 

 

A) Alanının en önemli kişilerinden sayılması. 

B) Tarihle çok fazla ilgilenmiş olması. 

C) Objektif tutumla tarihçilik yapması. 

D) Eski zamanlardan söz ediyor olması 

SORU 4 

 

 Abartma, bir varlığın veya durumun oldu-

ğundan daha fazla veya daha az gösterile-

rek anlatılmasıdır. 

 Kişileştirme, insan dışı bir varlık veya kav-

ramın insanlara özgü özelliklerle anlatılma-

sıdır. 

 Tezat, anlatımı güçlendirmek için birbiriyle 

ters durumların bir arada verilerek anlatıl-

masıdır. 

 

Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde yukarıda 

özellikleri verilen söz sanatlarından birine yer 

verilmemiştir? 

 

A)  Günler, haftalar, aylar oldu 

 Neşeden, sevinçten ayrı olalı. 

 Dostlarla ettiğim muhabbet bile 

 Yetmiyor artık vakti geçirmeye. 

 

B)  Varlığın ile coşuyor şu gönlüm, 

 Yokluğun ile soluyor şu gönlüm. 

 Sensizken ateş bile serin ey yar, 

 Sen varsan buz bile sıcak ah yar! 

 

C) Toprak ağlıyor vefasızlığımıza, 

 Su ağlıyor umarsızlığımıza, 

 Dünya ağlıyor insafsızlığımıza, 

 Sahip çıkmanın vakti gelmedi mi? 

 

D) Feryat figan eyledim sen giderken 

 Gözlerimin yaşları kurudu gitti. 

 Gönlümde öyle bir hüzün var ki 

 Ekmek fırını bile böyle yanamaz. 

 

 

 

SORU 5 

 

(I) Çökmüş ve adeta kirli bir renk almış solgun ya-

nakları, uzun yılların verdiği acılarla kırışmıştır.      

(II) Derisi kuru bir toprak gibi çatlak çatlaktır ve 

renksizdir. (III) Sımsıkı kapalı ağzı, yüzünde adeta 

bir taş parçasıdır. (IV) Sivri çenesi ise siyah bir sa-

kalla kaplıdır. 

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-

sinde söyleyenin yorumuna yer verilmemiştir? 

 

A) I  B) II  C) III  D) IV
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SORU 6 

 

1-birbirimizi 

2-kucaklayabilecek 

3-dünyanın 

4-kadar 

5-bir ucundan 

6-dostluğun kolları 

7-bir ucuna 

8-uzundur 

 

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturulduğunda baştan dördüncü sı-

rada yer alacak sözcük aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde verilmiştir? 

 

A) bir ucundan 

B) bir ucuna 

C) dostluğun kolları 

D) kucaklayabilecek 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 7 

 

Vali olarak pek çok görevim var. Bunların başında 

ildeki resmî ve özel kurumlar arasında iletişimi sağ-

layıp geliştirmek gelir. Bunun yanında şehrimizin 

ve halkımızın güvenliğini tesis temek, resmî baş-

vuruları değerlendirmek ve onaylamak da görevle-

rimin arasında yer alır. Elbette görevim bunlarla sı-

nırlı değil. Zaman zaman halkın arasına karışarak 

onları dinlemek, onların sorunlarına çözümler bul-

mak da önemli görevlerim arasında yer alır. 

 

Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi aşağıdaki so-

ruların hangisine karşılık bu cevabı vermiş ola-

bilir? 

 

A) Size göre halkın öncelikli sorunları arasında ne-

ler var? 

B) Şehir yönetiminde, her kurumun yöneticisi gö-

rev alıyor mu? 

C) Halkın sorunları ile ilgilenirken ne gibi zorluk-

larla karşılaşıyorsunuz? 

D) Belli başlı vazifelerinizden söz eder misiniz? 

SORU 8 

 

Bir kelime oyununda kişilerden, içinde harfler olan 

kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluş-

turmaları istenmektedir. Bir kelimeden yola çıkıla-

rak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara 

uyulacaktır: 

 

 Kutuların ünsüz harflerin yer değiştirmesi zo-

runludur. 

 Kutulardaki ünlü harfler, ilk kendi yerlerinde kul-

lanılabilir. 

 

Örnek: 

 

 

  

 

 

 

 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisindeki 

kelimeler verilen kurallara uygun oluşturul-

muştur? 

 

A) 

  

 

 

 

B)  

 

      

       

 

C)  

 

 

 

 

D)  

 

   

 

S A L A M 

M A S L A 

M E L A K 

K

  

E M A L 

K A R Ş I 

K A R I Ş 

H A Y A L 

A L H A Y 

B A Ş K A 

B A Ş A K 
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SORU 9 

 

 
 

Yukarıdaki görselde verilen önerilerden yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerde verilen kişilerden han-

gisinin faturasının tutarını düşürme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür? 

 

A) Arif Bey, evini doğalgaz ile ısıtmaktadır. Kış döneminde evini ısıtırken evinin iç sıcaklığını 22 santigrat 

derecede tutmaya özen göstermektedir. Evin odalarında sıcaklığı ölçmek ve ayarlama yapmak için termostat 

kullanmaktadır. 

B) Betül Hanım, evine buzdolabı alırken A sınıfı bir buzdolabı yerine daha ucuz olduğu için B sınıfı bir buz-

dolabı tercih etmiştir. Evde sadece eşiyle yaşadığı halde bulaşık ve çamaşır az çıkmakta ama bu makineleri 

iki günde bir çalıştırmaktadır. 

C) Cengiz Bey ve ailesi gün boyu evde bulunmamaktadır. Sabah evden ayrılırken kombiyi tamamen kapat-

mak yerine termostatın ısı derecesini düşürmektedirler. Ayrıca odalardaki eşyaları petek önlerini kapatmaya-

cak şekilde yerleştirmişlerdir. 

D) Deren Hanım, evdeki aydınlatmaların hepsini tasarruflu ampullerle değiştirmiştir. Geceleri yatmadan ev-

deki tüm elektronik eşyaları kapatıp mutlaka fişini de prizden çeker. Buzdolabının fırının çok yakınında oldu-

ğunu düşünüp yerini değiştirmiştir. 
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SORU 10 

 

 

 

Yukarıdaki görselde verilen bilgilerden, 

 

I. Hava yolunu kullanan yolcu sayısının bir önceki yıla göre oranı 

II. Toplam uçak trafiğinin ne kadarının dış hatlara ait olduğu 

III. İstanbul Havalimanı’nın uçak trafiğinin ne kadarının iç hat trafiği olduğu 

IV. Hava yoluyla taşınan toplam yük miktarının ne kadar olduğu 

 

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 

 

A) I ve II  B) I ve III  C) II ve IV  D) III ve IV 
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SORU 11 

 

Kulak hizasında, omuzda, kısa ya da uzun… Şu bir gerçek ki saç modeli ve uzunluğu, kişiliğimiz, zevklerimiz 

hakkında pek çok detay veriyor. İşte saç uzunluğuna göre kişilik testi: 

 

Kısa saç kesimi: Hayatlarında kısa saç tercih eden insanların kendine güveni tamdır. Oldukça sosyal bir 

kişiliğe sahip olan kısa saçlıların arkadaş canlısıdırlar. Kısa saçlılar, yeni kişilerle kolayca tanışır. Kendi ken-

dini iyi bir şekilde kontrol eder. Ancak sorunlarla yüz yüze geldiğinde bazı durumlarda düşünmeden hareket 

edebilir. 

 

Kulak altında biten saç kesimi: Yalan söylemekten hiç mi ama hiç hoşlanmazlar. Hoşnut olmadıkları bir 

konuyu hemen kişinin yüzüne söyler ya da o konudan hoşnut olmadığını beden diliyle ifade eder. Her zaman 

aynı şeyleri yapmak onları sıkar, yeni heyecanlar tatmayı isterler. Bazen bu davranışları onların düşünmeden 

hareket etmelerine sebep olur. Korkusuz olmalarının yanında oldukça düzenlilerdir. 

 

Omuzda biten saç kesimi: Bakımlı olmaktan hoşlanır. Her zaman karmaşık ve iddialıdır. Kendini ve dış 

görünüşünü ortaya koymaktan çekinmez. Konuşmayı severler. Arkadaş canlısıdırlar. Doğal güzellikleri her-

kesi etkisi altına alır. Yeni arkadaşlıklar başlatma konusunda usta isimlerdir. Yeni projeleri ve bir şeylere karşı 

meydan okumayı severler. 

 

Uzun saç kesimi: Oldukça dikkatli ve sabırlıdırlar. Bazen de hayalci… Ancak hayal kurmaları onların ufkunu 

açar. Sevdiği insanlarla ilişkilerini kalıcı olarak sürdürmek isterler. Diğer yandan ilişkilerinde oldukça seçicidir. 

Her zaman hayallerine kavuşmak için çalışır ve yapılması zor işleri başarmak için uğraşır. Azimleri her zaman 

onların başarısına katkı sağlar. 

 

Yukarıdaki bilgilere göre düzenli olmasıyla tanınan, her ne durumda olursa olsun doğruyu söylemek-

ten çekinmeyen, yeni lezzetler denemeyi seven, sürekli olarak yeni yerler görmek isteyen, giriştiği bir 

işte zarara uğramaktan çekinmeyen Figen Hanım’ın saç modeli aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

verilmiştir? 

 

 

 

A)            B)           C)        D) 
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SORU 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baharda pek erken çiçek açan soğanlı bir bitkidir. 

Kışın bile havalar birkaç gün güneşli gidince çiçek 

açar, bundan dolayı «kardelen» denilmiştir. Karde-

len; dünyanın birçok yerinde, özellikle İngiltere’de, 

Amerika’da Doğu Akdeniz ülkelerinde yetişir. Çi-

çek açma zamanı genel olarak mart, nisan ayları 

ise de ocak ayında bile çiçek açtığı olur. Kardelen, 

nergizgillerdendir, soğandan ürer. Yaprakları ince, 

uzundur; birkaç tane olmak üzere soğandan doğ-

rudan doğruya çıkar. Çiçekleri ise, gene soğandan 

ayrı olarak çıkan, dimdik duran bir sap üzerinde 

bulunur. Çiçeği taşıyan sap aşağı yukarı 30 cm ka-

dardır. Kardelen çiçekleri çan biçimindedir, beyaz-

dır. Kardelen, yetiştirilmesi kolay olan bitkilerden-

dir. Soğanları sonbahar başlarında kuytu bir yere 

8-10 santim derine dikilir, kendi hallerine bırakılır. 

Yalnız bitkilerin bir tarh meydana getirmeleri isteni-

yorsa aralarında 8-10 santim bir aralık bırakmalı-

dır. 

 

Yukarıdaki metinden kardelen çiçeği hakkında 

aşağıda verilen, 

 

I.  Kardelen çiçeğinin isminin nereden geldiği 

II. Çiçek açma döneminin hangi aylar olduğu 

III. Ülkemizde en çok nerelerde yetiştiği 

 

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 

 

A) Yalnız I  B) I ve II 

C) Yalnız III  D) II ve III 

 

 

 

 

 

SORU 13 

Tahmin edilmesi kolay olmayan ya da deneme ya-

nılma yolu ile ele geçirilmesi oldukça zor olan pa-

rolalara güçlü parola denir. 

 

Güçlü parola ne demektir, nasıl oluşturulur? 

 

Oluşturulan bir parolanın "güçlü" kabul edilebilmesi 

için aşağıdaki özellikleri göstermelidir: 

 

 En az 8 karakterden oluşur. 

 Harflerin yanı sıra rakam ve "? @ ! # % + _ * %" 

gibi özel karakterler içerir. 

 Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır. 

 Şifre 0 (sıfır) ile başlamamalıdır. 

 Şifre sahibinin isminin tamamını barındırmama-

lıdır. 

 Art arda gelen harf ve sayılar kullanılmamalıdır. 

Örneğin: 1234, abcd... 

 

Yukarıdaki bilgilere göre sosyal medya hesabı 

için şifre oluşturmak isteyen Ceylin aşağıdaki, 

 

I. Cemre_1234 

II. Cmr@3572 

III.0.2.4#c!m%R 

 

şifrelerinden hangilerini sosyal medya hesa-

bına şifre olarak belirleyebilir? 

 

A) Yalnız I  B) I ve III 

C) Yalnız II  D) II ve III 
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SORU 14 

 

Görevli “Burada bekleyin, ben bir haber vereyim.” 

diyerek müdürün odasına girdi. Birkaç dakika 

sonra odadan çıkarak ziyaretçiyi içeri aldı. Üzeri 

evrak dolu bir masanın ardında iri yarı, kırklı yaş-

larda bir adam, zoraki bir gülümsemeyle elini 

uzattı: 

-Hoş geldiniz, buyurun oturun.  

İçerisi pek düzenli ve temiz sayılmazdı. Pencere-

deki küçük kutularda solmuş birkaç menekşe… 

Masanın hemen yanında içinde kâğıt olan bir dak-

tilo… Hastane müdürü, gözlüğünü indirerek öne 

doğru eğildi: 

-Kenan Hoca’mın oğlusunuz demek. Sadece bir 

kızı var sanıyordum. Sizden hiç bahsetmedi, dedi 

kaşlarını çatarak. 

 

Yukarıdaki metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Olay, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. 

B) Tamamlanmamış cümleler vardır. 

C) Benzetmelere yer verilmiştir. 

D) Betimleyici unsurlardan yararlanılmıştır. 

 

SORU 15 

 

Şu anda evinde televizyon olmayan hiçbir aile yok-

tur hemen hemen. Peki, hayatımızın başköşesine 

yerleştirdiğimiz televizyon masum bir araç mı? 

Araştırmalara göre televizyon, insanları tembelliğe 

itmektedir. Çocukların abur cubur yemelerini %134 

oranında artırmaktadır. DNA’da değişiklikler mey-

dana getirerek kansere bile sebep olabilmektedir. 

Bağışıklık sisteminide olumsuz yönde etkilemekte-

dir. Çocukların erken ergenliğe girmelerine sebep 

olabilmektedir. Uyku sorunlarına yol açmaktadır. 

 

Yukarıdaki metinde görülen yazım yanlışının 

düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapıl-

malıdır? 

 

A) “hiçbir” sözcüğü “hiç bir” şeklinde ayrı yazılma-

lıdır. 

B) “%134” ifadesi “yüzde 134” şeklinde yazıyla ya-

zılmalıdır. 

C) “DNA’da” kısaltması “D.N.A.da” şeklinde yazıl-

malıdır. 

D) “sisteminide” sözcüğü “sistemini de” şeklinde 

yazılmalıdır. 

SORU 16 

 

 Kısa çizgi, cümle içinde yer alan ara sözleri 

ayırmak için kullanılır. 

 Tırnak işareti, cümle içinde özellikle belirtilmek 

istenen sözler için kullanılır. 

 Noktalı virgül, özneden sonra virgülle ayrılmış 

başka sözcükler varsa öznenin bunlarla karış-

maması için kullanılır. 

 Kesme işareti, kişi adlarından sonra gelen 

saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kul-

lanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda veri-

len noktalama işaretlerinden biri yukarıdaki gö-

revlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

 

A) Faruk; Kenan, Hulusi ve Mustafa ile aynı okula 

gidiyordu. 

B) Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” şiirini 

incelediler. 

C) Muhtar, Nihat Bey’den mahalledeki insanlara 

yardım etmesini rica etti. 

D) Bütün bebekler -Zeynep hariç- çoktan uykuya 

dalmışlardı. 

 

SORU 17 

 

Fiilimsiler sayesinde uzun cümleler kurabiliriz. Fii-

limsilerle sıralı cümleleri birbirine bağlayabiliriz. 

 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler hangi 

seçenekte fiilimsi yardımı ile tek bir cümle ha-

line getirilmemiştir? 

 

• Turgut Uyar, ilkokulu farklı şehirlerde okumuştur. 

• Ortaöğrenimini askeri yatılı okulda bitirmiştir. 

• 1946 yılında mezun olmuştur. 

 

A) İlkokulu farklı şehirlerde okuyan Turgut Uyar, or-

taöğrenimini askeri yatılı okulda bitirip 1946 yılında 

mezun olmuştur. 

B) Turgut Uyar, ilkokulu farklı şehirlerde okuyup or-

taöğrenimini askeri yatılı okulda bitirerek 1946 yı-

lında mezun olmuştur. 

C) Turgut Uyar, ilkokulu farklı şehirlerde okumuş, 

ortaöğrenimini askeri yatılı okulda bitirmiş, 1946 yı-

lında mezun olmuştur. 

D) 1946 yılında mezun olan Turgut Uyar, ilkokulu 

farklı şehirlerde okuyup ortaöğrenimi askeri yatılı 

okulda bitirmiştir. 
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SORU 18 

 

Bir apartmanda oturan Ayşe, Bülent, Cengiz, De-

ren, Eylül ve Fatih isimli kişilerin apartmana ta-

şınma sıralarıyla ilgili bilinenler şunlardır: 

 

 Cengiz, apartmana ne ilk ne son taşınan kişidir. 

 Bülent apartmana Eylül’den apartmana hemen 

önce taşınmıştır. 

 Ayşe apartmana Cengiz’den önce taşınmıştır. 

 Fatih apartmana taşındığında apartmanda bir 

kişi oturmaktaydı. 

 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki seçenek-

lerde verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yan-

lıştır? 

 

A) Bülent apartmana Ayşe’den önce taşınmıştır. 

B) Deren apartmana Fatih’ten sonra taşınmıştır. 

C) Cengiz apartmana Eylül’den sonra taşınmıştır. 

D) Ayşe apartmana Eylül’den önce taşınmıştır. 

 

 

 

 

 

SORU 19 

 

Ara söz, cümle arasına giren ve cümlenin herhangi 

bir öğesi olmayan söz ya da söz gruplarıdır. Cüm-

lede herhangi bir öğenin açıklayıcısı durumunda 

olabileceği gibi, cümleyi söyleyenin araya girerek 

düşüncesini bildirmesi biçiminde de olabilir. 

 

Buna göre, 

 

I. “Zafer, portakalı -vitamin deposunu- çok se-

verdi.” cümlesinde ara söz belirtisiz nesneyi açık-

lama görevindedir. 

II. “O mahalle –çocukluğumun geçtiği yer– çok bü-

yük bir yerdi.” cümlesinde ara söz yer tamlayıcısını 

açıklama görevindedir. 

III. “Dayım –o da mühendisti– beni yanına ala-

caktı.” ara söz herhangi bir ögeyi açıklamamakta-

dır. 

 

bilgilerinden hangilerinde ara sözün görevi 

doğru verilmiştir? 

 

A) Yalnız I  B) I ve II 

C) Yalnız III  D) II ve III 

SORU 20 

 

 Yüklemi çekimli fiil olmayan cümlelerde çatı 

özelliği aranmaz. 

 Eylemi yapan gerçek bir öznenin olduğu cümle-

lerde yüklem “etken”dir. 

 Öznenin eylemi yapan değil etkilenen konu-

munda olduğu cümlelerde yüklem “edilgen”dir. 

 Nesne alabilen fiillere “geçişli fiil” denir. 

 Nesne alamayan fiillere “geçişsiz fiil” denir. 

 

Buna göre, 

 

(1) Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her za-

man dikkate alamaya çalışan bir yapım var. (2) Bu 

sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. 

(3) Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıl-

dığında buna müdahale etmenin de bir insanlık gö-

revi olduğunu düşünüyorum. (4) Yoksullara ve kim-

sesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalı-

şıyorum. 

 

metnindeki numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

 

I. 1 numaralı cümlenin yükleminde çatı özelliği 

aranmaz. 

II. 2 numaralı cümlenin yüklemi öznesine göre edil-

gen bir fiildir. 

III. 3 numaralı cümlenin yüklemi nesnesine göre 

geçişli bir fiildir. 

IV. 4 numaralı cümlenin yüklemi etken ve geçişli bir 

fiildir. 

 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

 

A) I ve II  B) III ve IV 

C) I ve III  D) II ve IV 
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CEVAP FORMU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  HAZIRLAYAN: 

          AHMET BÜYÜKULUSOY 

            TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 


