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1. İlk boşluk “dediği (söylediği/ifade ettiği)” şeklinde bir 

söz isterken ikinci boşluk sadece “dalgalar” sözcü-

ğüyle tamamlanabilir çünkü “birbirini izleyen devinim” 

seçeneklerdeki sözcüklerden sadece denizin “dalga-

lar”ına özgüdür. 

 CEVAP: C

2. Soruda ilk boşluk öncesindeki “yoktur” ile ikinci boş-

luk öncesindeki “vardır” karşıtlık ilgisi kurduğundan ilk 

boşluğa sadece “oysa” getirilebilir, ikinci boşluğa ise 

“kurtulma umudu” sözüyle ihtimal çağrıştırdığından “az 

da olsa” getirilmelidir.

 CEVAP: C

3. Soruda “kendin açıp dinlemekle…” söz öbeği “bilinçli 

bir tavır”ı anlatır, karşıtı bir durumu ise “denk gelmek” 

karşılar: ikinci boşluk ise “arayarak bulamazsın” sözü-

nün karşıtı “tesadüfen” ile tamamlanır.

 CEVAP: D

4.  Soruda akademinin “popüler edebî ürünleri yazanla-

rı sürekli olarak suçlaması…” bir tavırdır dolayısıyla 

bu sözün devamı “Bahsettiğimiz tavır o kadar etkilidir 

ki…” ile başlayan cümle olmalıdır.

 CEVAP: A

5.  “Ne o kardeşim öyle, bozuk plak gibi geçmişe takılıp 

kalmak?” sözü asıl olanın “geçmiş” değil “şimdi” ol-

duğunu vurgulamaktadır, bu vurguyu da en iyi Mev-

lânâ’nın sözü karşılamaktadır.

 CEVAP: E

6.  Soruda “lizozizim”le ilgili olarak A seçeneğindeki “…

değişik organlarca üretilen”, B’de “hastalıklarının teda-

visinde etkili”, D’de “bakteri aşıları…”, E’de “…fazlası 

vücuda zarar verir” ifadeleri metinden çıkarılabilecek 

yargılar değildir.

 CEVAP: C
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7. Soruda “…, başlarındaki sarıklarının ağırlığı ölçüsün-

de kafaları boş kişiler, ‘İslam’a aykırıdır!’ diye bütün 

olumlu bilimlere karşı çıkan…” ifadeleri “yobaz, cahil 

ve istemezükçü” kişileri çağrıştırır.

 CEVAP: A

8. Soruda “…deprem, gök taşı düşmesi, deniz altında-

ki nükleer patlamalar, volkanik faaliyetler ve bunlara 

bağlı taban çökmesi…” ifadeleri “Tsunamiyi yaratan 

etmenler olarak birçok doğa olayını sayabiliriz.” kesin 

sonucuna götürür bizi.

 CEVAP: D

9.  Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 

“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 

aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

  (lll) Birtakım ön çalışma yapmayı gerektirir, yaşam öy-

küsü yazma. (V) İlkin yaşam öyküsü yazılacak kişiyle 

ilgili kaynaklar, belgeler saptanır. (IV) Bir yönden de 

belgesel boyutludur, yaşam öyküleri. (I) Sonra o kişiyi 

tanıyanlardan, eş ve dostlarından yararlanılır. (ll) Bun-
lar yapılmadan oluşturulacak yaşam öyküleri hem ilgi 

çekici olmaz hem de kişinin yaşam serüvenini tüm bo-

yutlarıyla anlatmaz. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: E

10. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş sözler 

“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 

aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

 (II) dolup taşan alışveriş merkezlerini görünce           

(IV) yılbaşı armağanlarına harcanan paraları okuyun-

ca (I) aklıma düşen soruyu birçoğunuz tahmin etmiştir 

(V) paraların kaçta kaçı kitaba ve müziğe verilmiştir 

(III) oran sevindirici midir, utandırıcı mı? 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: E
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11. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 

“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 

aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

  (IV) Edebiyat bir sanat dalıdır. (III) Ve sanatın, değer-

li olması için kendisi olması yeterlidir. (V) Onu, kendi 

dışında bir ideolojinin güdümüne sokmaya çalışmak, 

yaratıcılığı boyunduruk altına almak demektir. (I) Sa-

nata uygulanan bir baskıdır bu. (II) Uzun yıllar edebi-

yatımızda yalnızca toplumsal içerikli ürünlerin ortaya 

çıkmasının ana nedenlerinden biridir bu baskı. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: E

12. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 

“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 

aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

  (V) Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar piyesindeki seve-

cen Lenny’i gibi Sakallı Celal de fareleri severdi. (II) 
Herkes muhabbet kuşu, kanarya, kedi, köpek besle-

mez ya; o da fare besliyordu. (III) Onlara odasında 

ayrı bir köşe ayırdığı, inip çıkacakları merdivenler yap-

tığı, boş vakitlerinde onlarla oyalandığı, onları yedirip 
içirdiği söyleniyordu. (IV) Celal’in bu özelliği anıldı-

ğı zamanlarda hanımlar, tiksinti ve korku mimikleri 

yaparlardı. (I) Yaşamları dişi sırtlan gibi acımasız ka-

dın arkadaşlar, aç kurt gibi vahşi erkek dostlar arasın-

da geçtiği halde bunlardan korkmayıp da bir fareden 
korkan kadınlara herhalde Sakallı Celal de akıl erdi-

rememiş olmalı idi. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: D

13. Soruda metnin anlamsal bütünlüğünün sağlanması 

için IV numaralı cümle I. sıraya alınmalı, I numaralı 

cümle ise IV. sıraya getirilmelidir.

 CEVAP: B
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14. Soruda metnin anlamsal bütünlüğü V. cümlenin III. sı-

raya, III. cümleninse V. sıraya alınmasıyla sağlanır.

 CEVAP: E

15. Soruda II numaralı cümlenin IV. sıraya, IV numaralı 

cümlenin II. sıraya getirilmesiyle metnin anlamsal bü-

tünlüğü sağlanır.

 CEVAP: B

16. Soruda (II) numaralı cümle konusu diğer cümlelerle 

aynı olmasına karşın konuya “bakış açısı” farklı oldu-

ğundan anlam akışını bozmaktadır.

 CEVAP: B

17. Soruda (V) numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır 

çünkü ilk dört cümlede Antarktika’nın buzullarla kaplı 

olduğundan söz edilirken (V). cümlede bitki örtüsün-

den bahsediliyor, buzulla kaplı yerde bitki yetişmez.

 CEVAP: E

18. Soruda anlam akışını bozan cümle (V) numaralı olan-

dır. İlk dört cümle dizilerin izleyici üzerindeki olumsuz 

etkisi dillendirilirken (V). cümlede dizi olmayan bir 

programa çekidüzen vermek gerektiği söylenmektedir.

 CEVAP: E

19. Soruda geçen “hiyerarşi” sözcüğü “önem sırası, astlık 

ve üstlük düzeni, aşama gözetilerek yapılan sınıflama” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer tüm seçeneklerde 

cümleyi oluşturan sözcükler dil ve anlam bilgisi kuralla-

rı gözetilmeden, alışılmamış bağdaştırmalar kurularak 

ve söz dizimi kurallarına aykırı davranılarak “sözcük 

hiyerarşisi yıkılmış”tır. D seçeneğinde ise sözcükler 

“hiyerarşi” gözetilerek dizilmiştir.

 CEVAP: D
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20. Soruda 12 Hayvanlı Takvim’le ilgili olarak “…hayvan 

adlarının sembol olmak dışında bir değer ifade etme-

diği” görüşünü metinde geçen “her yılın o hayvanın 

özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin May-

mun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır.” 

ifadesi çürütür.

 CEVAP: C

21. Soruda geçen “ağzından düşen dizeleri toplayarak” 

ifadesi, “başka şairlerin şiirlerini dinleyerek, onlardan 

yararlanarak ve temel alarak kendi şiir dünyasını kur-

mak” anlamını vermektedir. Bunu da en iyi “Olgunlaşa-

rak dallarından kopan şiirleri bellekte sindirmek” ifade-

si karşılar.

 CEVAP: D

22. Soru metninde “Türk Edebiyatı” gibi geniş bir alanı, 

birçok türü kapsayan addaki derginin içerisinde bazı 

türlere yer verilip bazı türlerden söz edilmemiş olması 

arasındaki çelişkiden şikayet edilmektedir.

 CEVAP: E

23. Soruda sadece türkülerde bulunan müstesna lezzet 

uğruna doldurma dizelerin dinlenebileceği, o lezzetin 

her türlü zahmete değdiği anlatılmaktadır. 

 CEVAP: A

24. Soruyu oluşturan metinde “roman yazabilmek için “ye-

tenekli olmanın dışında pek çok süreci başarıyla ta-

mamlamak gerektiği” anlatılmaktadır.

 CEVAP: E

25. Soruyu oluşturan paragrafta “kasırganın yıkıcı etki-

sinden ve geçtiği yerlerdeki yaşamı güçleştirdiğinden” 

söz edilmemiştir.

 CEVAP: D
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26. Soruyu oluşturan metinde Kuğu Gölü balesinin “üst 

düzey oyunculuk performansı gerektirdiği”ne dair en 

ufak bir ima dahi yoktur.

 CEVAP: A

27. Sorudaki Dişçi Sami’nin, Atatürk’le bir zamanlar ters 

düşmüş, sonra da ölmüş dostlarının resmini iş yerinin 

duvarına asması, Atatürk’e onun resminin de hiçbir 

zaman duvardan inmeyeceğini söylemesi  “dostluğun, 

dürüstlüğün ve vefalı olmanın” yüce değerler olduğunu 

vurgulaması bakımından değerlidir.

 CEVAP: D

28. Soruda “güzel ve etkileyici yazmanın zaman ve emek 

istediği” vurgulanmıştır.  I. ve II. öncüller de bu doğrul-

tuda mesajlar içermektedir.

 CEVAP: D

29. Soru metninde “münasebetsiz” yani “uygun olmayan, 

yakışıksız” iş gören, tavır sergileyen kişilerin hal ve ha-

reketlerinin duyarlı insanları üzdüğü hatta öfkelendirdi-

ği vurgulanmıştır.

 CEVAP: A

30. Sorudaki metinde “ters lale”nin bırakın “dinî matem 

(yas) günlerinde çiçek açtığı” ile ilgili bir bilgiyi, hangi 

mevsimde, ne zaman çiçek açtığına dair dahi bir söy-

lem yoktur. 

 CEVAP: E

31. Sorudaki metne göre “özürcü Brütüs”, “önünü ardını 

düşünmeden, bilmediği konularda milleti zorda ve töh-

met altında bırakacak söz söyleyen kişi”dir 

 CEVAP: A
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32. Soruda verilen metinden “emperyalizmin bir canavar” 

olduğu, yalan ve iftiralarla bir halkı sürgün ettirebildi-

ği” anlamları değil, Ermenilerin, “emperyal devletlerin 

değirmenine su taşıyacak asayiş sorunu yaratmaları” 

nedeniyle sürgün edildikleri anlamı çıkmaktadır.

 CEVAP: E

33. Soruda parçada iletilmek istenen, “hayalleri gerçekleş-

tirmek için uyanmak ve işe koyulmak yani çok çalış-

mak gerektiği” mesajıdır.

 CEVAP: A

34. Soruda “otobüsü kaçırmış (millet)” sözüyle “Pek çok 

alanda diğerlerinin gerisinde kalan (millet)” anlatılmak 

istenmiştir.

 CEVAP: D

35. Soruda İpek Yolu’nu “Her çağda önemini koruyan…” 

olarak niteleyemeyiz çünkü Baharat Yolu’nun keşfi ile 

“Erken Yeni Çağ’da önemini tamamen yitirmiştir.”

 CEVAP: A

36. Soru metninden “Baharat Yolu, İpek Yolu’na göre daha 

kısa olduğundan tercih ediliyordu.” Yargısına ulaşama-

yız çünkü İpek Yolu’nun Avrupa’ya uzaklığı kilometre 

cinsinden verilmiş ama Baharat Yolu’nun Avrupa’ya 

uzaklığı ile ilgili bilgiye yer verilmemiş, Baharat Yo-

lu’nun tercih edilme sebebi metinde “uzun süren yol-

culukların yerini daha kısa süren seyahatlerin aldığı, 

malın aracılar yerine doğrudan temini yoluyla kârların 

katlandığı deniz taşımacılığı önem kazanmış.” Şeklin-

de ifade edilmiştir.

 CEVAP: C

37. Soru metninde geçen “başkalarının getirdiği yenilikle-

ri eskitmekle yetinmek” sözüyle “Hiç yürünmemiş bir 

yolda yürüme cesareti göstermeyip yürünmüş yolları 

tercih etmek” anlamı verilmek istenmiştir.

 CEVAP: D
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38. Soru metninde genç sanatçılara “Yeni özün zorlaması-

nı duyup sanata özgün buluşlar yaparak katkı sunma-

lısınız.” Mesajı verilmek istenmiştir.

 CEVAP: D

39. Soru metninde SMA hastalığı ile ilgili “görülme sıklı-

ğı dünya genelinde 1/10.000, Türkiye’de 1/6.000’dir.” 

bilgisi verilmektedir. Bu bilgilere göre dünyada 10 bin 

kişiden 1’i, Türkiye’de 6 bin kişiden 1’i SMA olmakta-

dır, bu da şu anlama geliyor: “SMA’nın görülme sıklığı 

Türkiye’de daha fazladır.”

 CEVAP: A

40. Soru metnindeki “orta sahada top çevirmek” sözüyle 

“çözüm üretmek yerine sonuca etkisi olmayan atraksi-

yonlar sergilendiği” anlatılmak istenmiştir.

 CEVAP: C

41. Soru metnine göre “mevcut tedavi şekilleriyle Zolgens-

ma tedavisi arasındaki temel farklılık” olarak “Zolgens-

ma’nın hastaları iyileştirme olasılığının mevcut tedavi 

şekillerinden yüksek olması” söylenebilir.

 CEVAP: E

42. Soru metninde SMA ile ilgili olarak “Hastalığın so-

nunda hepsini trajik bir son beklemektedir.” Yargısına 

ulaşılamaz çünkü Tip 3 hastalarında hastalığın seyri 

düşüktür ve gen tedavisi ile kimi hastaların iyileştiği 

görülmüştür.

 CEVAP: B

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A/E C/F D/H G K H/D F/C B E/A

Çin Rus Alm. Çin Çin Alm. Rus Çin Alm.

43. Adı belirtilenler arasında yalnızca Berk’in aşı yaptırma 

sırası bilinebilir.

 CEVAP: A
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44. Kerem ve Berk’in art arda aşı yaptırmaları mümkün 

değildir çünkü Berk yeri sekizinciliktir ve Kerem’in ye-

dinci sırada ya da dokuzuncu sırada aşı yaptırma ola-

sılığı yoktur.

 CEVAP: E

45. Huri’nin Alman aşısı yaptırdığı kesindir.

 CEVAP: C

46. “Faruk aşıyı Dila’dan hemen sonra yaptırmıştır.” Bilgi-

sini kullandığımızda tablomuzda belirsizlik kalmaz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A C H G K D F B E

Çin Rus Alm. Çin Çin Alm. Rus Çin Alm.

 A, B, D, E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur, 

C’deki bilgi ise yanlıştır çünkü aşıyı üçüncü sırada Dila 

değil Huri yaptırmıştır.

 CEVAP: C

Ahmet Bülent Cemal Davut Engin

Klasik(1)
Modern(2)
Smokin(2)

modern
(aynı)

smokin smokin klasik modern
(aynı)

Aksesuar(3)
(fular - 2)
(kravat – 1)

Takı (2)
(iğne - 1)
(düğme - 1)

aksesuar
takı

aksesuar aksesuar takı takı
aksesuar

47. Adı belirtilen kişilerden sadece Ahmet modern elbise 

almıştır.

 CEVAP: A

48. Bülent elbise ile birlikte aksesuar almıştır. Bu nedenle 

“Bülent kravat iğnesi takılı elbise almıştır.” bilgisi yan-

lıştır.

 CEVAP: B
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49. “Hiçbir elbise türü aynı aksesuar ve takı ile birden fazla 

alınmamıştır.” bilgisine göre aynı tür elbise alan Bülent 

ve Cemal birlikte fular aksesuarlı elbise almış olamaz-

lar.

 CEVAP: D

50. Engin, kol düğmesi takılı bir elbise almışsa Davut, kra-

vat iğnesi takılı bir elbise alır. Geriye elbisenin yanında 

aksesuar alan Ahmet, Bülent, Cemal kalır. Bülent ve 

Cemal’den sadece biri kravat aksesuarı alabileceğine 

göre Ahmet, elbiseyle birlikte kesin olarak fular akse-

suarı almıştır çünkü fular iki, kravat bir tanedir.

 CEVAP: C


