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1. Müzelerin, genellikle şehir merkezinde, 
insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 
olmasını bekleriz. Oysa Japonya’daki Miho 
Müzesi, bir dağın tepesine kurulmuş. Müze, 
Kyoto şehir merkezinin 30 km kadar dışında. 
Şehir merkezinden müzeye ulaşım düzenli 
olarak yapılıyor. Miho Müzesi’nin koleksiyonu, 
müzenin kurucusunun eskiden Japon çay 
törenlerinde kullanılan eşyaları biriktirmesiyle 
başlıyor. Asya ve Batı kültürlerine ait eserleri 
içeren müze koleksiyonu, 2 binden fazla 
parçadan oluşuyor. Ayrıca düzenli olarak 
dönemsel sergilere de yer veriliyor. Böylece 
ziyaretçiler her seferinde yaklaşık 250-500 
kadar yeni eser görme olanağı buluyor. 

Bu parçada Miho Müzesi’yle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) Alışılmışın dışında bir yerde kurulduğuna 

B) Ziyaretçiler için ulaşım olanaklarının 
sağlandığına 

C) Farklı yapıtların da sürekli görülebileceğine 

D) Sergilenen eserlerin bir kısmının neler 
olduğuna 

E) Görülmesi gereken sayılı müzeler arasında 
yer aldığına 

 

 

 

 

 

 

2. Ah, küçük, yemyeşil bir bahçem olsaydı! Duvar 
dibine ortancalar dikerdim; pembeli, mavili… 
Çünkü, ortancalar gölgeyi sever. Sonra toprak 
saksılar almak gerekirdi, küpe, sardunya, 
yılbaşı çiçekleri, çeşit çeşit kaktüsler ve bir de 
kauçuk fidanı yetiştirmek için. Sulak yerleri 
seven, narin Japon şemsiyeleri de kuyunun ya 
da fıskiyeli mermer havuzun yanına… Cennet 
gibi bir bahçe yaratma fikri, bazen bir tutku 
hâline gelebiliyor, bunun insanoğlunun hiç 
değişmeyen isteği olduğunu bilmeden… 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Karşılaştırmalarla anlatım 
somutlaştırılmıştır. 

B) Benzetme yapılmıştır. 

C) Anlatanın duygularına yer verilmiştir. 

D) Neden ve sonuç bildiren cümleler 
kullanılmıştır. 

E) Betimleyici ögelere yer verilmiştir. 

 

 

 

3. Hepiniz roman yazabilirsiniz. Edebiyat nedir 
biliyorsanız, anlatma gücünüz varsa, çevreyi ve 
insanı ilgilendiren sorunları biliyorsanız, 
dünyadaki roman örneklerinin en güzellerini ve 
en başarılılarını bir sınava girecekmiş gibi 
okuyup incelemişseniz, en son olarak da 
romancı doğmuşsanız… O zaman hepiniz 
roman yazabilirsiniz. Ama bir şey daha gerekli: 
Kimseye benzememek, kendiniz olabilmek… 

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi 
roman yazabilmenin koşulları arasında yer 
almaz? 

A) Özgün olma 

B) Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma 

C) Dili iyi kullanabilme 

D) Biçimsel özellikleri ön plana çıkarabilme 

E) Okuduklarını kılı kırk yararak değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kelebek gözlemciliği, son yıllarda kuş 
gözlemciliği kadar ilgi duyulan bir hobi hâline 
geldi. Zengin kelebek türleriyle Türkiye, sayıları 
giderek artan yerli ve yabancı kelebek 
gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları ve böcek 
bilimciler için Avrupa’nın önemli gözlem 
alanlarından biri durumunda. Kelebeklerin farklı 
türlerini bir arada görmek için onların yaşam 
alanlarını ziyaret etmek gerekir. Çoruh Vadisi ve 
özellikle vadideki Kan Deresi kelebek 
popülasyonu açısından zengindir. Kaçkar 
Dağları ve Barhal Deresi de adeta birer kelebek 
cennetidir. En meşhur gözlem bölgesiyse 
Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’dir. Yaklaşık 85 
tür gündüz ve gece kelebeğine ev sahipliği 
yapan vadinin en popüler kelebeği, temmuz ve 
ağustos aylarında uçan Kaplan kelebeğidir. 

Bu parçada kelebeklerle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) İlgilenenlerin sayısının arttığına 

B) Doğal dengenin bozulmasından en çok 
onların etkilendiğine 

C) Ülkemizde çok çeşitli türlerinin yaşadığına 

D) Bir yere özgü türün bir özelliğine 

E) En çok nerelerde görülebileceğine 
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5. “Tiyatronun asıl amacı dünyaya ayna tutmaktır.” 
diyen Shakespeare’in bu anlayışı, “Komedinin 
amacı, çağımız insanlarının kusurlarını ortaya 
sermektir.” diyen Moliére’in tiyatro anlayışına 
uygun bir nitelik taşır. Komedide entrika, 
oyunun iskeletini; kurgu, bu iskeleti bir arada 
tutan eklem yerlerini temsil eder, hareketin belli 
yönde seyretmesini sağlar ve her şeyi derli 
toplu tutarak oyunun dağılmasını önler. Ancak 
böylesi oyunlar, izleyicinin dikkatini bir noktada 
tutmayı başarır. Çünkü ancak o zaman, her şey 
ahenk içinde bir arada bulunur. İlgi çekmenin 
tek koşulu budur. Oyunun özü, eserin ruhu 
olurken diyaloglar bu iskeleti saran bedeni 
oluştururlar. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Entrika, komedinin önemli unsurlarındandır. 

B) Kurgu, oyunun akışını sağlayan ögedir. 

C) Tiyatro, hayattan kesitler yansıtır. 

D) Kurgusu iyi yapılmamış bir oyun, izleyicinin 
ilgisini canlı tutamaz. 

E) Konusunu gündelik yaşamdan alan oyunlar 
daha çok beğenilmektedir. 

 

 

6. Kalıtsal hastalıklar, genlerde meydana gelen 
hatalardan kaynaklanır ve kuşaktan kuşağa 
aktarılarak genetik yapının bir parçası olur. 
Kalıtsal hastalığı olanların büyük çoğunluğunun 
annesi ve babası sağlıklı olabilir. Bunun nedeni 
hastalığın ancak hem anneden hem de 
babadan hatalı gen geldiğinde görülmesidir. 
Taşıyıcılardaysa anne ya da babadan alınan 
genlerden sadece biri hatalıdır. Taşıyıcılar 
taşıyıcı olduklarını dahi bilmeyebilirler. Aslında 
herkes bazı kalıtsal hastalıkların taşıyıcısıdır. 
Her bireyde yaklaşık 50 hatalı gen olduğu 
tahmin edilmektedir. Ama insanda yaklaşık 
35.000 gen olduğu göz önüne alındığında bu 
sayı önemsiz kalmaktadır. Akraba evliliğinden 
olan çocuklardaysa anne ve babadan gelen 
belli bir genin ikisinin de hatalı olma olasılığı 
artmaktadır. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Sağlıklı bireylerdeki hatalı genlerin 
belirlenmesinin geçmişe göre daha da 
kolaylaştığına 

B) Taşıyıcıların hastalık belirtisi 
göstermeyebileceğine 

C) Akraba evliliklerinin neden olacağı sorunların 
kaynağına 

D) Hangi durumda hatalı genlerin hastalığa 
neden olacağına 

E) Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkış nedenine 

 

7. Atalarımız da müziğe bizim kadar düşkünlermiş. 
Araştırmalarda Fransa ve Slovenya’da hayvan 
kemiklerinden yapılmış, yaşları 4000 ile 53.000 
arasında değişen flütler bulunmuş. Bu eski 
enstrümanlarda ses üreten bir tıkaç bulunuyor. 
Bu özellik, aletin çalınmasını kolaylaştırırken 
yapımını da güçleştiriyor. Bu da eski 
uygarlıkların karmaşık müzik aletleri yapmaya 
epey zaman ayırdıklarını gösteriyor. Tarihî 
flütlerin araştırmacılarca yapılan modern 
kopyalarında notalar, değişik ölçülerde 
çalınabiliyor. Üretilen sesler, genellikle saf ve 
kalıcı tonlarda oluyor. Bu aletlerde gelişmiş 
teknikler kullanılması da oldukça şaşırtıcı. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Flütlerin yapımında kullanılan malzemeye 

B) Binlerce yıl önce de insanların müzikle 
uğraştığına 

C) İnsanların duygu ve düşüncelerini müzikle 
ifade edebildiklerine 

D) Flütten çıkan seslerin nasıl olduğuna 

E) Bulunan müzik aletinin özelliklerine 

 

 

 

8. Bireyin kendinde bulunan kusurları 
başkalarında görme davranışına yansıtma 
denir. Yansıtmada kişi kendi eksikliklerinin ve 
yenilgilerinin sorumluluğunu veya suçunu 
başkalarına yüklediği gibi kendinde suçluluk 
uyandıracak nitelikteki düşünce ve isteklerini de 
öteki insanlara veya nesnelere mal edebilir. 

Bu parçada sözü edilen “yansıtma”ya örnek 
olabilecek davranış biçimi, aşağıdakilerin 
hangisi olamaz? 

A) Koltuktan düşen küçük bir çocuğun koltuğu 
tekmelemesi 

B) Eski arabasını tamirciye götüren bir kişinin, 
arabasının yolların bakımsızlığı yüzünden 
bozulduğunu söylemesi 

C) Başarısız olan öğrencinin başarısızlığını 
öğretmende araması 

D) Sobaya çarpınca eli yanan bir kişinin bir 
daha sobaya el sürmemesi 

E) Hırsızlık yapan bir gencin, suçu, kendisini 
işten çıkaran işvereninin üzerine atması 
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9. Duygusal zekâsı yüksek çocuklar yetiştirmeye 
niyetliyseniz, çocuğunuzun uzun süre televizyon 
izlemesine ve bilgisayar başında boş yere 
çokça zaman harcamasına engel olmalısınız. 
Dama ya da satranç oynama, kitap okuma, 
sanat tasarımları yapma gibi etkinliklerle zaman 
geçirmek çocuğunuz için daha faydalı olacaktır. 
Unutmayın ki kitabın sayfalarına dokunmanın, 
top sahasında koşmanın, maket uçak yapmanın 
ya da örgü örmenin vereceği hazzı hiçbir sanal 
verici sağlayamaz. 

Bu parçadan çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak 
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 

A) Çocuğun, zamanını daha keyifli 
geçirebilmesi için el becerilerini 
kullanabileceği etkinliklerden yararlanılabilir. 

B) Bilgisayar karşısında geçirilen uzun 
saatlerin çocuğa fazla yararı yoktur. 

C) Yaratıcı düşünmeyi ön plana çıkaran 
etkinliklere önem verilmelidir. 

D) Duygusal zekânın geliştirilmesinde anne ve 
babalara önemli görevler düşer. 

E) Kitle iletişim araçlarında çocuklara yönelik 
programlar eğitici olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Eski Çağ olimpiyat oyunlarının amacı, 
bazılarına göre tanrı ve tanrıçaları özellikle de 
baş tanrı Zeus’u onurlandırmak için tüm Yunan 
dünyasını bir araya getirmekti. Olimpia’da 
düzenlenmeye başlanan bu tören, Antik 
Yunan’da düzenlenen en önemli iki dinsel 
törenden biriydi. Şehir devletleri arasında 
düzenlenen atletizmle ilgili yarışmaların 
yapıldığı bu spor oyunlarına, Yunanlı genç 
erkekler katılabiliyordu. Yıllar geçtikçe bu 
oyunlara boks, güreş, uzun atlama, cirit atma ve 
disk fırlatma gibi yenileri de eklenmiştir. Dört yıl 
arayla gerçekleştirilen oyunlar, ev sahipliği 
yapan şehre büyük bir saygınlık 
kazandırdığından bu dönemde şehir devletleri 
organizasyona ev sahipliği yapmak için 
birbirleriyle savaşmışlardır. 

Bu parçada olimpiyat oyunlarıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) İlk olarak nerede yapıldığına 

B) Ortaya çıkmasında ekonomik kaygıların 
etkili olduğuna 

C) Yarışmacıların sahip olması gereken 
özelliklere 

D) Düzenlenme nedenine 

E) İçerdiği spor dallarına 

 

 

11. Itrî’nin müziği “klasik” diye nitelendirilebilecek 
özellikler taşır. Onun, bütünüyle kendine özgü 
bir anlatımı, yapıtlarının dengeli, oturmuş bir 
yapısı vardır. Dokunaklı yapıtlarında bile 
abartıdan, gereksiz süslemelerden kaçınmıştır. 
Cümleleri açık ve berraktır. Yapıtlarının ezgi 
yapısındaki özellikleriyse sanatının ancak teknik 
bir inceleme çerçevesinde değerlendirilebilecek 
başka bir yönüdür. Hiçbir bestesinde alışılmış 
ezgi örneklerine rastlanmaz. Belli bir makamdaki 
yapıtı, başka bir bestecinin aynı makamdaki bir 
yapıtıyla karşılaştırıldığında, Itrî’nin o makamı 
çok farklı buluşlarla işlediği görülür. 

Bu parçaya göre Itrî ve yapıtlarıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yaptıkları tepkiyle karşılanmış ve birçok 
eleştiri almıştır. 

B) Özgün nitelikler taşır. 

C) Değerlendirmek için teknik bilgi 
gerekmektedir. 

D) Sözleri anlaşılır biçimdedir. 

E) Diğer bestecilerden farklı teknikler 
kullanmıştır. 
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12. - 13. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Karadeniz, dünyanın “en büyük oksijensiz su 
kütlesi olma” özelliğine sahip bir iç deniz. 
Derinliği yer yer 2000 metreyi aşan bu denizde 
150-200 metrenin altında kimi bakteriler dışında 
canlı yaşamıyor. Bu iç denizin diğer denizlerle 
tek bağlantısı İstanbul Boğazı. Tarım 
etkinliklerinde çevreye duyarlı yöntemlerin 
azlığı, arıtma tesislerinin yetersiz kalışı, denize 
her yıl binlerce ton zararlı maddenin 
karışmasına neden oluyor. Buna ek olarak, 
tankerlerden denize salınan zararlı maddeler 
ekosistemi alt üst ediyor. 1970’lerden bu yana 
bu etkilere bağlı olarak balık çeşitliliğinde 
belirgin değişmeler, ekonomik değeri olan balık 
türü sayısında da önemli ölçüde azalmalar 
gözleniyor. 

 

 

 

 

 

 

12. Bu parçada Karadeniz’le ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? 

A) Kirlenme konusunda alınacak tedbirlere 

B) Çevresindeki ülkelere sağladığı çeşitli 
yararlara 

C) Öteki denizlerden ayrılan özelliğine 

D) En çok hangi balık türlerinin yaşamasına 
elverişli olduğuna 

E) Bulunduğu bölgenin iklimini etkilediğine 

 

 

 

 

13. Bu parçaya göre Karadeniz’le ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Konumu gereği yalnız bir yerden öteki 
denizlere açılabilmektedir. 

B) Son yıllarda avlanan balık miktarında 
azalma olmuştur. 

C) Kirlenmesine yol açan birçok faktör vardır. 

D) Belirli bir derinlikten sonra çoğu canlı türü 
yaşayamamaktadır. 

E) Yoğun gemi trafiği güvenlik sorunları 
yaratmaktadır. 

 

 

 

14. -15. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

1970’li yılların ilk yarısında şimdikinden çok 
farklı bir Ankara’da yaşıyorduk. O günlerde Esat 
Caddesi’nde top oynayabiliyorduk. 10-15 
dakikada bir geçen araçlar bizi çok da fazla 
etkilemiyordu. Şimdi beton yapılarla dolmuş 
olan Gaziosmanpaşa’nın büyük bir bölümü 
bizim için mesire yeriydi. İlkokuldaki çocuklar 
Kuğulu Park’a pikniğe götürülürlerdi. Ev 
gezmeleri de hayatın vazgeçilmez bir 
parçasıydı. Ayrıca televizyonlar bizi böylesine 
esir almamıştı. En büyük zevkimiz açık hava 
sinemalarıydı. “Kuruşlu” yılların Ankara’sında 
çamur vardı, sıkıntı vardı. Yine de insanlar 
huzurlu ve mutluydu. Aradan yıllar geçti. 
“Kuruşlu” yıllar geri geldi ama ----. 

 

 

 

 

 

 

14. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) o Ankara’dan eser kalmadı. 

B) o dönemde yaşananlar anı olarak 
belleğimizde yer etti. 

C) o günlerde hayatımızı kolaylaştıracak olan 
teknolojiyle pek tanışmamıştık. 

D) yaşananlar herkeste farklı izler bırakıyor. 

E) her dönemin kendine özgü güzellikleri var. 

 

 

 

 

 

15. Bu parçada, o zamanki Ankara’yı 
şimdikinden ayıran hangi özellikten söz 
edilmemiştir? 

A) Artan trafik yoğunluğundan 

B) Hava koşullarının değişmesinden 

C) Semtlerin değişen yüzünden 

D) Televizyonun sosyal hayata etkilerinden 

E) Birlikte geçirilen zamanın azalmasından 
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16. - 17. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Kurgu, kurgulama ya da kurmaca, gerçek 
dünyadan alınan malzemenin yazarın hayal 
dünyasında sanatsal bir biçime dönüşmesi; 
gerçekliğin, hayal gücüyle sanal, kurgusal, 
kurmaca bir âleme dönüştürülmesidir. 
Gerçeklikte, insan zihninden bağımsız olarak 
dış dünyada var olan olay, olgu, durum ve 
varlıklar söz konusudur. Kurmacadaysa sanatçı, 
gerçekliklerden işine yarayanları alarak soyut, 
güzel, estetik, kendi içinde uyumlu, yeni bir 
bütün oluşturur. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A) Bir görüşü örnekler vererek açıklama 

B) İki kavram arasındaki çelişkileri belirtme 

C) Bir kavramı açıklarken başka bir kavramdan 
yararlanma 

D) Farklı görüşleri ortaya koyma 

E) Bir düşünceyi aşamalı olarak anlatma 

 

 

 

 

 

 

 

17. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Kurmaca, gerçek değildir ama gerçeklerden 
kopuk da değildir. 

B) Yazar, yapıtını oluştururken kendi 
dünyasıyla dış dünyayı harmanlar. 

C) Yazar, gerçekliği, yapıtında belli ölçülerde 
kullanır. 

D) Yazar, yapıtlarını, okurlarını anlattıklarına 
inandırmak kaygısıyla oluşturur. 

E) Kurgu, yapıtın bütün yönleriyle uyum içinde 
olmalıdır. 

 

 

 

18. - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Köprü Irmağı’nın Bolaşan Köyü ile Beş Konak 
Köyü arasında oluşturduğu yarma vadi, on dört 
kilometre uzunluğu ve yüz metreyi aşan 
duvarlarıyla bölgenin en uzun kanyonu. Bu 
kanyona adını veren Oluk Köprü ise MS 2. 
yüzyılda yapılmış. Yani yüzyıllardır Köprü 
Irmağı’na kafa tutarak ayakta durmakta. Eğer 
Akdeniz’in bu asi çocuğuyla dans etmeye 
hazırsanız mutlaka burada rafting yapmalısınız. 
Fakat dikkat edin, bu asi çocuk başınızı 
döndürebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmiştir? 

A) Kanyonun benzerlerinden ayrılan bir 
yönüne 

B) Vadinin her yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği 
yaptığına 

C) Köprünün uzunluğuna 

D) Irmağın derinliğine 

E) Kanyonun yakınındaki köylerin özelliklerine 

 

 

 

 

 

 

19. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Uyarı yapılmıştır. 

B) Sayısal değerlere dayanan bilgiler 
verilmiştir. 

C) Yer yer öznel bir anlatımdan 
yararlanılmıştır. 

D) Öneride bulunulmuştur. 

E) İkilemelerden yararlanılmıştır. 
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20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Robot teknolojisi, çağımızda ortaya çıkan birçok 
bilimsel ve teknolojik gelişmenin, robot adı 
verilen teknolojik ürünlere dönüşmesidir. Robot 
dendiği zaman akla insan gibi hareket eden, 
düşünen ve karar verebilen makineler geliyor. 
Bunda izlenen bilim kurgu filmlerinin çok büyük 
etkisi var. Bu filmlerden hareketle günlük 
yaşamda olmasa da fabrikalarda robotlar 
kullanılmaya başlandı. Bu robotlar, düşlendiği 
gibi insan görünümündeki robotlardan çok 
farklıydı. Bunlar ağır parça taşıyan, boya ve 
kaynak gibi güç işleri zorlanmadan yapan robot 
kollardı. Gelişen teknolojiyle birlikte zaman 
içerisinde robotlar, yalnızca robot kol olmaktan 
çıkıp çevresini algılayabilen, çevresine tepki 
verebilen ve bir noktadan başka bir noktaya 
gidebilen makineler hâline geldi. İnsan 
yaşamına benzetildiğinde, robot teknolojisi, 
emekleme çağını henüz tamamlayarak iki ayağı 
üzerinde yalnızca bir iki adım atabilen küçük bir 
çocuk olarak düşünülebilir. Yetişmiş bir insan 
olarak ulaşacağı düzeyi düşündüğümüzdeyse 
gelecek nesilleri nasıl bir teknolojinin beklediği 
tahmin edilebilir. 

 

 

 

 

20. Bu parçada robotlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? 

A) Uzay araştırmalarında kullanıldığına 

B) Eğitim alanında yararlanılabileceğine 

C) Yapabileceği iş çeşidinin gittikçe artacağına 

D) İnsanın yaptığı bütün işleri yapabildiğine 

E) Karşılaştığı her soruna kısa sürede çözüm 
bulabileceğine 

 

 

 

 

 

21. Bu parçaya göre robotlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 

A) İlk yapılanların sanayi alanında kullanıldığı 

B) Zaman içinde gelişip değiştiği 

C) Bilim kurgu filmlerinin etkisiyle tasarlanmaya 
başlandığı 

D) Kullanımı yaygınlaşınca insana gereksinim 
kalmayacağı 

E) Kimi işlerin yapılmasını kolaylaştırdığı 

22. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

(I) Antik dönemlerde, çok güzel ve bereketli bir 

bölgede kurulan, birlik ve beraberlik içinde 
yaşayan, komşularıyla iyi geçinen, haklının 
yanında olan, sürekli bir şeyler ortaya koyan, 
çalışkan ve dürüst insanların ülkesi olan Karya, 
“Dağların Ülkesi” olarak ünlenmişti. (II) Bugünkü 

Muğla ilinin tamamını ve Aydın ilinin bir kısmını 
kapsıyordu. (III) Ülkenin kuzeyinde sınır 

oluşturan dağlar yüzünden dışarıya kapalı bir 
coğrafyada yer almıştı. (IV) Dinine çok bağlıydı 
Karyalılar. (V) Her yıl belli zamanlarda kutsal 

merkezlerinde toplanır, tanrılarına tapınırlardı. 
(VI) Kayralılar için en kutsal yerse baş tanrı 

Zeus’a adanan Labranda’ydı. 

 

 

 

 

22. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense 
ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 

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

 

 

 

 

 

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 

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

 

 

 

 

 

24. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
Kayralıların özelliklerinden biri değildir? 

A) Sanata düşkün 

B) Adaletli 

C) Barışçıl 

D) Üretken 

E) Doğruluktan ayrılmayan 
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25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Superman ilk olarak 1938'de, bir çizgi roman 
dergisinde ortaya çıktı. Uzaydan gelmişti, 
insanüstü güçlere sahipti, uçabiliyordu, trenden 
hızlıydı, demiri bile bükebiliyordu. Ortaya çıktığı 
dönem onun basit bir insanüstü güç değil, bir 
kültürel konu olarak da değerlendirilmesini 
sağladı. Çünkü o dönemde insanlar heyecan 
verici şeyler yaşamak ve yaşamdaki 
karmaşadan kurtulmak istiyordu. Böyle bir 
zamanda doğan kahraman, okuyucularca çok 
sevildi. Superman sadece bir çizgi roman yıldızı 
olarak kalmadı; filmleri, çizgi filmleri, televizyon 
dizileri, üzerine o ünlü “S” logosu basılmış bin 
bir çeşit eşyasıyla popüler kültürün parçası, 
çağdaş bir mit, modern bir ikon hâline geldi. 
Superman bir adalet savunucusu, cezalandırıcı, 
iyi vatandaş ve süper kahraman olarak 
duyarlılıklarımızı gösterdi, tanımları nasıl 
yaptığımızı örnekledi. Ondan sonra ortaya çıkan 
süper kahramanlar da insanlara, kötülerin 
cezalandırılacağı güvencesini verdi, düzenin 
devam ettiğini ve işlerin yoluna gireceğini 
gösterdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin 
cevabı yoktur? 

A) Superman hangi tür yayın organları 
aracılığıyla hayranlarına ulaşmıştır? 

B) Superman insanlarda hangi düşüncelerin 
gelişmesini sağlamıştır? 

C) Superman niçin sevilmiştir? 

D) Superman hangi kavramların temsilcisi 
olmuştur? 

E) Superman hâlâ eskisi kadar ilgi görüyor 
mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir? 

A) Superman’in başlıca özelliklerine 

B) Süper kahramanlara en çok kimlerin ilgi 
duyduğuna 

C) Superman’in ortaya çıktığı koşullara 

D) Süper kahramanların ortak yanına 

E) Farklı alanlarda Superman ile ilgili ürünler 
ortaya çıktığına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Bu parçaya göre Superman ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) İyi reklam yapıldığı için çok tutulduğuna 

B) Yaşanmış olaylardan hareketle ortaya 
çıktığına 

C) İnsanların boş zamanlarını 
değerlendirmesinde yararlı olduğuna 

D) Benzer kahramanların yaratılmasında esin 
kaynağı olduğuna 

E) Yaratıcısına çok para kazandırdığına 
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28. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

İnsanlar emek ve para harcayarak edindikleri 
birçok eşyanın üzerine yazılar yazıp imzalar 
attılar, çeşitli işaretler koydular. Ekslibris de bu 
işlevi yerine getirmek için kullanıldı. Ekslibris 
genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk 
sayfalardan birinin üstüne bulunan, “…’nın 
kitaplığından, ...’nın kütüphanesinden” anlamı 
taşıyan küçük etiketlerdir. Ekslibrisi özel yapan, 
sadece ait olduğu kişi için hazırlanması ve 
aynısının bir daha tekrarlanmaması yani 
yalnızca bir kişiye özgü olmasıydı. Kilise ve 
prenslere ait kitaplar matbaada çoğaltılırken 
onlara ait olan baskıların bir farklılığı olması için 
ilk ekslibrisler hazırlandı. Alman Papaz 
Johannes Knabenberg için yapılmış, 1450 tarihli 
“Kirpi” adıyla bilinen en eski ekslibriste, çayırda 
bir çiçeği ısıran kirpi betimlenmişti. Bu kişisel ve 
etkili iyelik etiketleri, insanların kendilerine ait 
olanı resim ve yazılarla daha da 
özelleştirmesine, üstelik bunu sergilemesine 
olanak sağladı. Bu nedenle çok tutuldu. 
İhtiyaçtan çok, sahibini anlatan, yapıldığı 
zamanın kültürel ve tarihsel özellikleri hakkında 
ipuçları veren küçük boyutlu tasarımlar hâline 
geldi. Ekslibrisler farklı baskı teknikleri ile 
çoğaltıldı. Çok uzun bir geçmişe sahip olan bu 
sanat dalı, ekslibris sanatçıları tarafından 
bilgisayar tasarımları ile serigrafi yöntemi 
kullanılarak devam ettiriliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin 
cevabı yoktur? 

A) Ekslibris genellikle kitabın neresinde 
bulunur? 

B) Ekslibris sözcüğünün anlamı nedir? 

C) İlk ekslibris kimin adına yapılmıştır? 

D) Ekslibrisler niçin çok yayılmıştır? 

E) Ünlü ekslibris tasarımcıları kimlerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

29. Bu parçaya göre ekslibrislerin ortaya 
çıkmasını sağlayan aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bir yapıtın kime ait olduğunu özgün bir 
biçimde anlatma isteği 

B) Resim sanatının gelişmesine katkıda bulunma 
düşüncesi 

C) Farklı baskı tekniklerinin öğrenilmesinin 
yaygınlaştırılması 

D) Özgün yapıtlar ortaya koyma gereksinimi 

E) Bir dönemin özelliklerini anlatma çabası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Bu parçada ekslibrislerle ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yoktur? 

A) Hangi amaçlarla yapıldığı 

B) Ne tür bilgilere ulaşılabileceği 

C) Günümüzde yapımına farklı yöntemlerle 
devam edildiği 

D) Yapılmasının uzun süren bir çalışma 
gerektirdiği 

E) En eskisinde neyin betimlendiği 
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31. - 33. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 

Ayşe, Burak, Ceren, Deniz, Emre ve Fatih’in 
birer arabası vardır. Bu arabalardan üçü mavi, 
ikisi kırmızı, biri de yeşil renktedir. Bu kişilerin 
arabalarının renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir: 

 Burak’ın ve Ceren’in arabaları aynı renktir. 

 Fatih’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir. 

 Ayşe’nin arabası mavidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır? 

A) Burak’ın arabası mavidir. 

B) Deniz’in arabası yeşildir. 

C) Fatih’in arabası mavidir. 

D) Ceren’in arabası kırmızıdır. 

E) Emre’nin arabası yeşildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Fatih’in arabası kırmızıdır. 

B) Deniz’in arabası mavidir. 

C) Emre’nin arabası mavidir. 

D) Emre’nin ve Deniz’in arabaları aynı renktir. 

E) Deniz’in ve Ceren’in arabaları farklı renktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Deniz’in arabası kırmızı ise aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Emre’nin arabası kırmızıdır. 

B) Fatih’in arabası yeşildir. 

C) Fatih’in arabası mavidir. 

D) Fatih’in ve Deniz’in arabaları aynı renktir. 

E) Ceren’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir. 
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34. - 36. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız. 

Ünlü bir ressamın eserlerinin sergilendiği bir 
sanat müzesinde, eserler 6 ayrı salona 
yerleştirilmiş ve salonlar K, L, M, N, P, R 
harfleriyle adlandırılmıştır. Sergiyi 
düzenleyenler, ziyaretlerin daha verimli geçmesi 
için salonlar arası geçişleri bazı kurallara 
bağlamışlardır. Bu kurallar aşağıda verilmiştir: 

 Sergiye her salondan giriş 
yapılabilmektedir, ancak çıkış yalnız P ve R 
salonlarından yapılabilmektedir. 

 Salonlar arası geçişler tek yönlüdür. 

 K salonundan yalnız L ve M salonlarına 
geçilebilmektedir. 

 L salonundan yalnız N salonuna, M 
salonundan yalnız R salonuna 
geçilebilmektedir. 

 N salonundan yalnız P salonuna, P 
salonundan ise yalnız M ve R salonlarına 
geçilebilmektedir. 

 

 

 

 

34. Buna göre, bütün salonları gezmek isteyen 
bir ziyaretçinin izleyeceği salon sırası 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  K-M-R-P-N-L    
 
B)  K-M-N-L-R-P 
 
C)  K-L-N-M-R-P    
 
D)  K-L-N-P-M-R 

E)  K-L-M-R-N-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Sergiye L salonundan giren bir ziyaretçi için 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) K salonunu ziyaret etmiştir. 

B) N salonunu ziyaret etmiştir. 

C) M salonunu ziyaret etmiştir. 

D) P salonundan çıkmıştır. 

E) R salonundan çıkmıştır. 

 

 

 

 

36. Sergiye N salonundan giren bir ziyaretçi için 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) L salonunu ziyaret etmiştir. 

B) M salonunu ziyaret etmiştir. 

C) En az 2 salonu ziyaret etmiştir. 

D) P salonundan çıkmıştır. 

E) 5 salonu ziyaret etmiştir. 
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37. - 40. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız. 

Ali, Belma, Ceyda, Dilek, Erdal, Faruk, Gamze 
ve Hasan bir üniversitenin İktisat, İşletme, 
Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler 
bölümlerinin yüksek lisans programlarına 
başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki 
bilgiler verilmiştir: 

 Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur. 

 Belma, Uluslararası İlişkiler bölümüne 
başvurmuştur. 

 Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur. 

 Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur. 

 İşletme bölümüne başvuranlar bayandır. 

 

 

 

37. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Ali, Kamu Yönetimi bölümüne 
başvurmuştur. 

B) Ceyda, İktisat bölümüne başvurmuştur. 

C) Dilek, Uluslararası İlişkiler bölümüne 
başvurmuştur. 

D) Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur. 

E) Ali ve Gamze farklı bölümlere 
başvurmuştur. 

 

 

 

 

 

 

38. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır? 

A) Hasan, Kamu Yönetimi bölümüne 
başvurmuştur. 

B) Ceyda, Uluslararası İlişkiler bölümüne 
başvurmuştur. 

C) Erdal, İktisat bölümüne başvurmuştur. 

D) Belma ve Hasan aynı bölüme 
başvurmuştur. 

E) Hasan ve Dilek farklı bölümlere 
başvurmuştur. 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi İktisat bölümüne 
başvurmuş olamaz? 

A) Ali    B) Ceyda
   C) Erdal 

D) Gamze  E) Hasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerin hangisinde Faruk’un 
başvurmuş olabileceği bölümler birlikte 
verilmiştir? 

A) İktisat – Kamu Yönetimi 

B) İktisat – Uluslararası İlişkiler 

C) İktisat – İşletme 

D) İşletme – Kamu Yönetimi 

E) Kamu Yönetimi – Uluslararası İlişkiler 
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Tarama-2 çözümleri 

 

1. Parçanın ikinci cümlesinden A, dördüncü 
cümlesinden B, altıncı cümlesinden C, beşinci 
cümlesinden D seçeneklerine ulaşılır. Sayılı 
müzeler arasında yer alıp almadığıyla ilgili bilgi 
bulunmamaktadır. 

Cevap E 

 

 

 

 

2. “Cennet gibi” sözüyle benzetme yapılmış; “ah, 
küçük yemyeşil bir bahçem olsaydı” cümlesiyle 
anlatılanlara duygular katılmıştır. İkinci ve 
üçüncü cümleler arasında neden sonuç ilişkisi 
vardır. Parçanın bütününde betimleyici (görsel) 
ögelere yer verilmiştir. 

Cevap A 

 

 

3. A’yı kimseye benzememek, B’yi insanları 
ilgilendiren sorunları bilmek, C’yi edebiyatı 
bilmek, E’yi bir sonuca girecekmiş gibi okumak, 
sözlerinden çıkarabiliriz. 

Cevap D 

 

 

 

4. A’yı ilk cümleden, C’yi ikinci cümleden, D’yi son 
cümleden, E’yi “Kaçkar Dağları, Barhal Deresi 
adeta kelebek cennetidir.” cümlesinden 
çıkarabiliriz. 

Cevap B 

 

 

5. A’yı “komedide entrika, oyunun iskeletini...”, B’yi 
“her şeyi derli toplu tutarak oyunun dağılmasını 
sağlar.”, C’yi “çağımız insanlarının kusurlarını 
ortaya sermek”, D’yi “izleyicinin dikkatini bir 
noktada tutmayı başarır.” cümlelerinden 
çıkarırız. 

Cevap E 

 

 

6. B’ye beşinci, C’ye dokuzuncu, D’ye birinci, E’ye 
birinci cümlede değinilmiştir. Teknolojik 
gelişmelere bakılırsa A’ya da ulaşılması 
beklenir ancak paragraftan kesinlikle böyle bir 
yargıya ulaşılamaz. 

Cevap A 

 

7. A’ya ikinci cümlede, B’ye birinci cümlede, D’ye 
yedinci cümlede, E’ye ikinci, üçüncü ve 
dördüncü cümlelerde değinilmiştir. Parçada 
insanların müziğe düşkün oldukları söylenmiş 
ancak bununla duygu ve düşüncelerini müzikle 
ifade edebildikleri ile ilgili ayrıntı yoktur. 

Cevap C 

 

 

8. Parçada kişinin kusurlarından bir şeyleri 
sorumlu tutması üzerinde durulmuştur. D’de ise 
insanın hayattan aldığı bir ders ve bu dersi 
unutmadığı ile ilgili bir örnek verilmiştir ve bunun 
“yansıtma” ile yakınlığı yoktur. 

Cevap D 

 

 

9. Parçanın birinci cümlesinden B’ye, üçüncü 
cümleden A ve C’ye, ikinci cümlesinden D’ye 
ulaşılır. Çünkü paragrafta kitle iletişim 
araçlarında çocuklara yönelik programların 
eğitici olması gerektiği değil, çocukların 
bilgisayar ve televizyondan uzak durması 
gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Cevap E 

 

 

10. Parçanın birinci cümlesinden A’ya, üçüncü 
cümlesinden C’ye, birinci cümlesinden D’ye, 
dördüncü cümlesinden E’ye ulaşılır. Ancak 
ortaya çıkmasında ekonomik kaygıların etkili 
olduğuna değil, Yunanlıların inançlarının neden 
olduğuna değinilmiştir. 

Cevap B 

 

 

11. Parçanın ikinci cümlesinde B’ye, beşinci 
cümlesinde C’ye dördüncü cümlesinde D’ye, 
yedinci cümlesinde E’ye değinilmiştir. Ancak 
paragrafta Itri’nin tepki aldığı ve eleştirilere konu 
olduğu ile ilgili hiçbir cümle yoktur. Bu cümle 
paragrafla tamamen ilgisizdir. 

Cevap A 

 

12. Parçada Karadeniz’in özelliklerine yer verilmiş, 
diğer denizlerden ayrılan yönlerine değinilmiştir. 

Cevap C 

 

13. Parçanın üçüncü cümlesinden A’ya, altıncı 
cümlesinden B’ye, beşinci cümlesinden C’ye, 
ikinci cümlesinden D’ye ulaşabiliriz. Ancak bu 
paragrafta yoğun gemi trafiğiyle ilgili hiçbir 
ayrıntı yoktur. Dolayısıyla E’deki bilgiye 
parçadan ulaşamayız. 

Cevap E 
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14. “Ama” bağlacı kendinden önceki cümlenin 
karşıtı bir anlam verir. “Kuruş yılları geri geldi; 
ama...” cümlesinde geri gelmeyen bir şeyin 
olduğu belirtilmiştir. 

Cevap A 

 

 

15. Parçanın ikinci cümlesinde A’ya, üçüncü ve 
dördüncü cümlesinde C’ye, altıncı cümlesinde 
D’ye, beşinci cümlesinde E’ye değinilmiştir. 
Parçanın hiçbir cümlesinde Ankara’nın 
havasının değiştiği ile ilgili bir ayrıntı yoktur. 

Cevap B 

 

 

16. Parçada, kurgu açıklanmış, kurgulama 
gerçeklikten yararlanılarak açıklamaya devam 
edilmiştir. Bu ifade de en doğru biçimde C 
seçeneğinde belirtilmiştir. Diğerlerinde parçayla 
ilgisiz ifadeler vardır. 

Cevap C 

17. Parçada kurgunun özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Gerçekliğin değiştirilmesi olarak 
verilmiştir. Dolayısı ile parçadan, bir yazarın 
yapıtlarını inandırmak kaygısı ile oluşturduğuna 
dair bir düşünceye ulaşılamaz. 

Cevap D 

 

 

18. “Bölgenin en uzun kanyonuydu” cümlesinden 
“uzun olması yönüyle” diğer kanyonlardan farklı 
bir özelliğine değinilmiştir. Buradan da elbette ki 
doğrudan A’ya ulaşılır. 

Cevap A 

 

 

19. “dikkat edin” A’yı, “on dört km” B’yi, “asi çocuğu” 
C’yi son cümle de D’yi vermektedir. Ancak bu 
paragrafta herhangi bir ikilemeye yer 
verilmemiştir. 

Cevap E 

 

 

20. Parçada geçen “gelişen teknolojiyle birlikte 
robotlar, yalnızca robot olmaktan çıkıp çevresini 
algılayabilen ...” cümlesinden C’ye varabiliriz. 

Cevap C 

 

 

 

 

21. Paragrafın dördüncü cümlesinden A’ya, yedinci 
cümlesinden B’ye, ikinci ve üçüncü cümleden 
C’ye, altıncı cümleden E’ye ulaşabiliriz. 

Cevap D 

 

 

22. Dördüncü cümleye kadar Karya’nın genel 
özelliklerine yer verilirken dördüncü cümleden 
itibaren dini özellikleri anlatılmıştır. 

Cevap C 

 

 

23. “Dışarıya kapalı bir coğrafyada yer almalarının 
nedeni ülkenin kuzeyinde sınır oluşturan 
dağlardır. Bu cümlede açık bir biçimde gerekçe 
(neden-sonuç) anlamı vardır. Diğerlerinde 
neden-sonuç anlam ilişkisi yoktur. 

Cevap C 

 

 

24. B’ye haklının yanında olan, C’ye birlik ve 
beraberlik içinde yaşama, D’ye sürekli bir şey 
ortaya koyan, E’ye dürüst olan yargılarıyla 
ulaşılır. Oysa paragrafın hiçbir cümlesinde 
Karyalıların sanata düşkün olduklarıyla ilgili bir 
bilgiye ulaşılamaz. 

Cevap A 

25. A’ya birinci, B’ye sekizinci, C’ye dört ve beşinci 
D’ye altıncı cümlede cevap verilmiştir. Ancak bu 
paragrafın hiçbir cümlesinde “Superman”in 
eskisi kadar ilgi görüp görmediği ile ilgili bir bilgi 
yoktur. 

Cevap E 

 

26. A’ya ikinci, C’ye birinci ve ikinci, D’ye son 
cümlede E’ye altıncı cümlede değinilmiştir. 
Ancak bu paragrafta süper kahramanlara en 
çok kimlerin ilgi duyduğu ile ilgili bir ayrıntı 
verilmemiştir. 

Cevap B 

 

 

27. Parçanın son cümlesinde “Süperman’e 
benzeyen kahramanların yaratılması ve 
onlardan da aynı şeylerin beklenmesi” anlamı 
çıkmaktadır. Burada da “Superman”ın esin 
kaynağı olduğu yorumuna rahatlıkla ulaşılabilir. 

Cevap D 
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28. A’nın cevabı: “genellikle kitap kapağının iç 
tarafında bulunur.” B’nin cevabı: “...’nın 
kitaplığından, ...’nın kütüphanesinden anlam 
taşıyor küçük etiketlerdir. C’nin cevabı: “Alman 
Papaz Johannes Knabenber için yapılmış”, 
D’nin cevabı: “Bu nedenle çok tutuldu.” 

Cevap E 

 

 

 

29. Parçada geçen: “... aynısının bir daha 
tekrarlanmamasının yani yalnızca bir kişiye 
özgü olmasıyla” cümlesi cevabı vermektedir. 
Burada da ekslibrislerin ortaya çıkması ile ilgili 
olarak “kime ait olduğunun özgün bir biçimde 
anlatma isteği”ne ulaşırız. 

Cevap A 

 

 

30. A’ya birinci cümleden, B’ye “ihtiyaçtan çok, 
sahibini anlatan ...” cümlesinden, C’ye en son 
cümleden, E’ye “... çayırda bir çiçeği ısıran kirpi 
betimlenmişti” cümlesinden ulaşılır. Ancak 
parçada yapılmasının uzun süren bir çalışma 
gerektirdiği ile ilgili bir ayrıntı verilmemiştir. 

Cevap D 

 

 

 

. SORULAR İÇİN AÇIKLAMA 

Burak ve Ceren’in arabası aynı renkte olduğu 
için ya mavi ya da kırmızı olmalıdır. İki duruma 
göre iki ayrı tablo yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

31. Açıklama kısmındaki her iki tabloda da Deniz’in 
arabası mavi veya kırmızı olabilir, yeşil olamaz. 

Cevap B 

 

 

 

32. Açıklama kısmındaki her iki tabloda da, Deniz 
ve Ceren’in arabaları farklı renktedir. 

Cevap E 

 

 

 

33. Açıklama kısmındaki I. tabloya bakılmalıdır. 
Deniz’in arabası kırmızı ise Fatih’in arabası 
kırmızı veya yeşildir; mavi olamaz. 

Cevap C 

 

 

 

. SORULAR İÇİN AÇIKLAMA 

 

     K 

L  N  P 
 M 

     R 

Salonların dizilimi şekildeki gibi olabilir. 

34.  

 

sırası takip edilirse tüm salonlar gezilebilir. 

Cevap D 

 

35. Açıklama kısmındaki şemaya bakılırsa L 
salonundan K salonuna geçilememektedir. 

 

K salonunu ziyaret etmemiştir. 

Cevap A 

 

36. Soruda verilen bilgilere göre, N salonundan 
sergiye girilip P salonundan çıkılabilir. 

 

En az iki salonu ziyaret etmiştir. 

Cevap C 

 

 

Mavi (3 kişi)

Ayşe

Burak

Ceren

Kırmızı (2 kişi) Yeşil (1 kişi)

Fatih Emre

Deniz Kendi aralarında
yer değiştirebilir.

Mavi (3 kişi)

Ayşe

Deniz

Fatih

Kırmızı (2 kişi) Yeşil (1 kişi)

Burak Emre

Ceren

Kendi aralarında
yer değiştirebilir.

K L N P M R

L N P M R

N P
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SORULAR İÇİN AÇIKLAMA 

Belma Uluslararası İlişkiler bölümüne, Ceyda ve 
Erdal aynı bölüme başvurduğu için İşletme 
bölümüne başvuran iki bayan Dilek ve Gamze 
olmalıdır. Ceyda ve Erdal İktisat veya Kamu 
Yönetimi bölümlerine başvurmuş olabilirler. Bu 
iki duruma göre iki ayrı şema hazırlanabilir: 

 

I. Durum 

 

 

II. Durum 

 

 

 

 

 

37. Açıklama kısmındaki her iki durumda da İşletme 
bölümüne başvuran kişiler Dilek ve Gamze 
olduğu için Ali ile Gamze kesinlikle farklı 
bölümlere başvurmuşlardır. 

Cevap E 

 

 

38. Açıklama kısmındaki her iki durumda 
incelenirse, Ceyda ya İktisat ya da Kamu 
Yönetimi bölümlerine başvurmuş olabilir. 
Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuş 
olamaz. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Açıklama kısmındaki her iki duruma da dikkat 
edilirse, Gamze İşletme bölümüne 
başvurmuştur; İktisat bölümüne başvurmuş 
olamaz. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Açıklama kısmındaki her iki duruma da dikkat 
edilirse, Faruk’un başvurmuş olduğu bölümler 
İktisat ve Kamu Yönetimi olabilir. 

Cevap A 

 

 

İktisat

Ceyda

Erdal

Kendi aralarında
yer değiştirebilir.

İşletme
Kamu

Yönetimi
Uluslararası

İlişkiler

Dilek

Gamze

Faruk

   Ali

Belma

Hasan

İktisat

Faruk

  Ali

Kendi aralarında
yer değiştirebilir.

İşletme
Kamu

Yönetimi
Uluslararası

İlişkiler

Dilek

Gamze

Ceyda

 Erdal

Belma

Hasan


