
DGS / SAYISAL SAYISAL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) 
hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR
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Diğer Sayfaya Geçiniz.

1. Ali kendisine alınan doğum günü pastasını önce 4 
eşit parçaya bölüyor.

Daha sonra bu parçalardan birini alıp yine bu par-
çayı 4 eşit parçaya ayırıyor. Bu parçalardan 3'ünü 
yiyor.
Buna göre; Ali tüm pastanın kaçta kaçını yemiş-
tir?

A) 4
3  B) 38  C) 310  D) 16

3   E) 22
3

2.    
A

C

D BE

gösterimiyle A – B + C.D = E  eşitliği ifade edilmek-
tedir.
Şekillerdeki gösterimlere göre,
 12

5

x 923

 2

y

4 723

  Şekil - I         Şekil - II
x.y ifadesinin değeri kaçtır?

A) 12 B) 15  C) 21  D) 28 E) 35

3. . .1 2
1 1 3

1 1 4
1– – –

2 2 2– – –a a ak k k

işleminin sonucu kaçtır?

A) 2–1 B) 2–2  C) 2–4  D) 22 E) 24

4.  
2

12

6
75

-

işleminin sonucu kaçtır?

A) 3
6-   B) 3

2 6-   C) 3
6  

   D) 3
2 3   E) 2ñ3

5. A, B, C birbirinden farklı rakamlar ve
A–B = 4
C–A = 5
olduğuna göre,
      CB
 –   AA    
       ?
işleminin sonucu kaçtır?

A) 34 B) 36  C) 42  D) 46 E) 48



TA
SA

R
I 

EĞ
İT

İM
 Y

A
YI

N
LA

R
I

4TASARI AKADEMİ YAYINLARI

DGS / SAYISAL / ONLİNE DENEME 03

6. x ve y ardışık tam sayılardır.
x . y = z
olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi her zaman 
doğrudur?

A) y – z tek sayıdır.
B) x + z tek sayıdır.
C) . .x y z

2  tek sayıdır.
D) x + y + z tek sayıdır.
E) x + y çift sayıdır.

7. Basamak sayısı aynı olan iki asal sayının çarpımı 
şeklinde yazılabilen sayılara Tekil Sayılar denir.
Örnek: 2 . 5 = 10
2 ile 5 asal sayıları 1'er basamaklı iki asal sayı ol-
duğundan 10 Tekil Sayı'dır.
Buna göre iki basamaklı kaç farklı Tekil Sayı 
vardır?

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

8. ! !
! !

11 10
13 12–

+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 110 B) 120  C) 132  D) 144 E) 156

9. m ve n birbirinden farklı sayılardır.
2nk + 5 = m
5 + 2mk = n
olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?

A) 10
1  B) 2 C) 2

5  D) 5  E) 10

10. Dört basamaklı 17x6 sayısının 4'e ve 9'a bölü-
münden kalanlar aynı olduğuna göre, x kaç farklı 
değer alabilir?

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

11. 2x . 9y = 96
4y . 3x = 81
olduğuna göre,
x + 2y
ifadesinin değeri kaçtır?

A) 4 B) 5  C) 6  D) 9  E) 10
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12. 
p –2 –1 q 0 r1 2

                                   

Yukarıdaki sayı doğrusunda bazı reel sayılar göste-
rilmiştir.

x = p

y =p+q

z =p+q–r

olduğuna göre, x, y, z nasıl sıralanır?

A) z>y>x  B) z>x>y                C) x>y>z  
   D) x>z>y   E) y>x>z

13. a
b
b 24+ =

a – b = 48
olduğuna göre a + b kaçtır?

A) 260 B) 275   C) 280  D) 290  E) 310

14. x, y, z birer tamsayıdır.
x < y < z  olmak üzere,

 • x.y.z = –21

 • x y
x z

2
-
-

=

 • z – x = 8
Buna göre y kaçtır?
 
A) –3 B) –1 C) 1 D) 3 E) 7

15. .
.
y
x veb

a
a b
a b

3
2

3
7

–=
+
=

olduğuna göre y
x  oranı kaçtır?

A) 3
1  B) 6

1  C) 6
5  D) 7

5   E) 15
4

16. p–q = 4m olduğuna göre, 

q m
p m

p
q
–
–
2 2

2 2

+
+^

^
h
h

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 3
5–  B) 5

3–  C) –1 D) 1  E) 3
5

17. A, n elemanlı bir küme olmak üzere, n+1∈A ise A 
kümesine SİHİRLİ KÜME denir.
Örnek: {3,5} iki elemanlı bir küme ve 2+1=3'te kü-
menin elemanı olduğundan SİHİRLİ KÜMEDİR.
Buna göre, {0,1,2,3,4,5,6} kümesinin dört ele-
manlı alt kümelerinden kaç tanesi SİHİRLİ KÜ-
MEDİR?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 20  E) 25



TA
SA

R
I 

EĞ
İT

İM
 Y

A
YI

N
LA

R
I

6TASARI AKADEMİ YAYINLARI

DGS / SAYISAL / ONLİNE DENEME 03

18. a ve b gerçek sayıları için

 b2 < a + b < a – b

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangi-
si doğrudur?

A) b < 0 < a B) a < b < 0 C) a < 0 < b
   D) b < a < 0 E) 0 < a < b

19. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan     
✶ işlemi 
x✶y = x + x.y + (–2)y

eşitliğini sağlıyor.
Buna göre, 1✶2 = a✶3 eşitliğini sağlayan a değe-
ri kaçtır?

A) 4
11  B) 3 C) 4

13  D) 4
15   E) 4

20. Bir birim uzunluğundaki çubukları kullanarak rakam-
ları farklı  doğal sayılar yazılacaktır. Bu çubuklarla 
oluşturulan rakamlar aşağıda verilmiştir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
f : {ABC ...}→"sayıyı oluşturan toplam çubuk sayısı" 

Örnek: f(2 4 5) = 14
f(ABCD) = 16 koşulunu sağlayan en büyük sayı 
için B kaçtır?

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

21. Ay çiçeklerinin yaprak sayıları, 
F1 = 1   
F2 = 1  olmak üzere   
Fn+2=Fn+1+Fn 

Fibonacci dizisinin herhangi bir elemanıyla aynı sa-
yıdadır.
Buna göre, bir ayçiçeğinin yaprak sayısı aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

A) 8 B) 13  C) 25  D) 55  E) 89

22. Öğretmeni Çınar'a P değerini hesaplaması için,
 P = q – ñq
denklemini vermiştir. Fakat Çınar karekök sembolü-
nü küpkök sembolü sanarak
 q q3-

ifadesini hesaplamış ve P değerini 60 bulmuştur.
Buna göre Çınar'ın bulması gereken P değeri 
kaçtır?

A) 64 B) 56 C) 48 D) 36 E) 27

23.                    
Yukarıda verilen üçgenlerin her birine birer sayı ve 
dairelerin birine çarpma (x) ve diğerine ise çıkartma 
(–) işareti yerleştirilerek işlem sonucu elde ediliyor.

Örneğin: 2, (–3) ve 4 sayıları ile

2 – 4 x –3 =2–4x(–3)=2–(–12)=2+12=14

sayısı elde edilebilir.

Buna göre, üçgenlerde (–3), (–7) ve 6 sayıları ya-
zılı iken elde edilebilecek en büyük sayı, en kü-
çük sayıdan kaç fazladır?

A) 78 B)  72 C) 64   D) 56  E) 48
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24. ....
....

....

Yukarıdaki şekilde, her iki mor beşgen arasında 4 
boyasız beşgen, her iki mor daire arasında 3 boya-
sız daire ve her iki mor kare arasında 5 boyasız ka-
re aynı kuralla devam ettirilmiştir.

Başlangıçta boyalı şekiller yukarıdan aşağıya 
aynı hizadadır, boyalı şekiller ilk kez aynı sütun-
da tekrar hizaya geldiklerinde elde edilen şekil-
lerden kaç tanesi boyasızdır?

A) 143 B) 144  C) 145  D) 146   E) 148

25. Bir dershanenin sınavına giren A, B ve C şubeleri-
nin öğrencilerinin sayıları sırasıyla 5, 3, 2 ile doğru 
orantılı, puan ortalamaları sırasıyla 2, 3, 4 ile ters 
orantılıdır.
A şubesinin öğrencilerinin puan ortalaması        
C şubesinin öğrencilerinin puan ortalamasından 
15 fazla olduğuna göre, sınava giren tüm öğren-
cilerin puan ortalaması kaçtır?  

A) 20 B) 22 C) 23 D) 24  E) 26

26. Bir ekmek fırınında ürünler üç işlem sonucunda sa-
tışa hazır hale gelmektedir. Alttaki tabloda işlemlerin 
neler olduğu ve toplam üretim süresinin kaçta kaçı 
kadar sürdüğü verilmiştir.

1. işlem 2. işlem 3. işlem

Malzemeler 
hazırlanıyor ve 
kazanda karışıp 

hamur haline 
geliyor.

Hamur fırında 
pişerek ekmek 
haline geliyor.

Ekmekler 
belirli ölçülerde 

kesilip 
paketleniyor.

2
1

6
1

x
1

İşlem geçişlerinde zaman kaybı olmamaktadır.

3. işlem 11.00'de başlayıp 13.00'da bitmişse,       
1. işlem saat kaçta bitmiştir?

A) 9.00  B) 9.15  C) 9.30  
 D) 9.45   E) 10.00

27. Kuzey, 2018 yılında 24 yaşındadır. Kuzey'in arka-
daşları Can ve Efe'nin yaşlarıyla ilgili bilgiler aşağıda 
verilmiştir.
• Can'ın doğum tarihi 1997'dir.
• 2023 yılında Kuzey ve Efe'nin yaşları toplamı 76 

olacaktır.
Buna göre, Efe Can'dan kaç yaş büyüktür?

A) 17 B) 18  C) 19  D) 20  E) 21

28. Bir dershaneye, pazartesi günü öğrencilerin %80'i 
gelmiştir.
• Pazartesi günü dershaneye gelenlerin sadece 

%20'si salı günü dershaneye gelmemiştir.

• Salı günü, pazartesi dershaneye gelmeyenlerin 
sadece %30'u dershaneye gelmemiştir.

Buna göre, salı günü öğrencilerin yüzde kaçı 
dershaneye gelmiştir?

A) 62 B) 68 C) 72 D) 78 E) 80

29. Fikret Bey'in Bakırköy'de Fikr-Et adlı bir et lokantası 
vardır. Fikret Bey'in hayvan çiftliği olduğu için eti di-
ğer lokantalardan % 25 ucuza mal edip % 20 ucuza 
satmaktadır.
Diğer lokantalar et satışlarından % 50 kâr ettiği-
ne göre Fikr-Et Lokantası et satışlarından yüzde 
kaç kâr eder?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70  E) 75
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30. 

EA

6V km/sa 4V km/sa

BF

İki araç A ve B noktalarından aynı anda birbirlerine 
doğru hareket ettiklerinde E noktasında karşılaşı-
yorlar. B'den hareket eden aracın hızı 3V km/sa ol-
saydı F noktasında karşılaşacaklardı.

Buna göre EF
AE   oranı kaçtır?

A) 6 B) 7  C) 8  D) 9 E) 12

31. B ve C vitaminlerinden oluşan 10 mg'lık vitamin tab-
letinin % 80'i C vitaminidir. 
Bu vitamin tabletini 10 mg suyun içine atıp 
tamamen erittikten sonra 5 mg daha B vitamini 
atıp karıştırırsak yeni oluşan karışımın yüzde 
kaçı    C vitamini olur?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 40 E) 45

32. 
1211

10
9

8
7 6 5

4
3

2
1 Yandaki saatte akrep ve 

yelkovan imalat hatasından 
dolayı normal saat yönünün 
tersine dönmektedir.

Bu saatin görüntüsü 9.40'ı gösterdiği andan iti-
baren 2020 dakika sonraki görüntüsü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)
1211

10
9

8
7 6 5

4
3

2
1

B) 
1211

10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

 C)   
1211

10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

    
 

        D) 1211
10

9
8

7 6 5
4
3

2
1

    E) 
1211

10
9
8

7 6 5
4
3

2
1

33. Çağan evinde bulunan 210 cm yükseklikteki oyunca-
ğına ulaşmak istemektedir. 

• Çağan kendi boyu ile 100 cm'ye ulaşabilmekte-
dir.

• Kalınlıkları 10 cm ve 15 cm olan kitaplardan 
evinde 8 adet bulunmaktadır.

Çağan kitapların hepsini kullanarak oyuncağı-
na yetiştiğine göre bu kitaplardan kaç tanesi          
10 cm'liktir?

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

34. Bir fabrikada ürünlerin paketlenmesi işlemi için aşa-
ğıdaki bilgiler verilmiştir.
• Paketlemede küçük, orta ve büyük boy kutular 

kullanılmaktadır.
• Paketleme yapılırken küçük kutular orta boy ku-

tuların içine; orta boy kutular da büyük boy kutu-
ların içine konuluyor.

• 11 tane büyük boy kutu vardır.
• Her büyük boy kutunun içine 3 er tane orta boy 

kutu, her orta boy kutunun içine de 4 er tane kü-
çük boy kutu konulmuştur.

Buna göre, paketlemede kullanılan toplam kutu 
sayısı kaçtır?

A) 124 B) 132  C) 144  D) 156  E) 176

35. 30 kişinin katıldığı bir nikah töreninde misafirler 
gelin ve damada hediye olarak 50 TL, 100 TL ve              
200 TL'den yalnızca birini hediye veriyorlar. Gelin ve 
damada her para miktarından hediye verilmiştir.
100 TL hediye verenlerin sayısı 200 TL hediye 
verenlerin sayısının üç katı olduğuna göre gelin 
ve damat en çok kaç TL hediye toplamıştır?

A) 3250 B) 3450  C) 3600  D) 3750  E) 3900
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36.           

x x
Yukarıda verilen yarısı pembe diğer yarısı maviye 
boyalı dikdörtgen levhanın önce mavi kısmının 3

1 'ü 

pembeye boyanarak levhanın görünümü değiştirili-
yor. Daha sonra levhadaki tüm pembe kısımlarında 
1
2 'si maviye boyanıyor.

Buna göre, en son durumda pembeye boyalı 
alan maviye boyalı alanın kaç katıdır?

A) 12  B) 3
1    C)  4

1  D) 5
1   E) 6

1

37. Yapılan bir ankette katılımcılara "Son bir yılda kaç 
kez tiyatroya gittiniz? sorusu sorulmuştur.
Bu soruya verilen cevaplara göre, ankete katılanla-
rın % 50'sinin en az 2 defa, % 70'inin ise en çok 2 
defa son bir yıl içerisinde tiyatroya gittiği anlaşılmış-
tır.
Buna göre, ankete katılan 500 kişiden kaç tanesi 
bu soruya 2 defa cevabını vermiştir?

A) 50 B) 60   C) 70  D) 80  E) 100

38.                                       

Yukarıda verilen altı kutucuktan oluşan şekil üzerine 

, # , ∗ ,  biçimindeki şekiller yerleştirilerek 

desenler oluşturulacaktır.

Her kutuya en çok bir şekil gelecek biçimde kaç 
farklı desen oluşturulabilir?

A) 180 B) 240 C) 360 D) 480 E) 720

39. Aşağıdaki şekilde dörder bölmeden oluşan iki kare-
nin içine sayılar yazılmıştır.

                 

7 4

1 3
         

2 9

6 5

Her iki karenin birer bölmesinden rastgele bir sayı 
seçilerek iki basamaklı sayılar oluşturuluyor.
Buna göre oluşturulan iki basamaklı sayılardan 
seçilen birinin 3'e bölünebilme olasılığı kaçtır?

A) 2
1  B) 4

1  C) 5
1  D) 3

2   E) 5
2
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40 – 41. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Sayıların ağırlık olarak düşünüldüğü bir sayı terazi-
sinin dengede olup olmadığını anlamak için aşağı-
daki işlemler yapılır.

• İlk önce terazinin sağ ve sol tarafında bulunan 
sayılar ile bu sayıların denge noktasına olan 
uzaklıkları çarpılır. 

• Daha sonra sağ taraftaki çarpımların toplamının 
sol taraftaki çarpamların toplamına eşit olduğu 
görülürse terazinin dengede olduğu söylenir. 

Örnek:
Denge 
noktası

4 1 2

Sol taraftaki 4'ün denge noktasına uzaklığı 3 br ol-
duğundan 4.3 br = 12 br olur.
Sağ taraftaki 2'nin denge noktasına uzaklığı 5 br ol-
duğundan 2.5 br = 10 br olur.
Sağ taraftaki 1'in denge noktasına uzaklığı 2 br ol-
duğundan 1.2 br = 2 br olur.
Sol taraf = 12 br
Sağ taraf = 2+10 = 12 br
olduğundan terazi dengededir.

40.       x y z7 5

Verilen sayı terazisi dengede olduğuna göre     
x, y, z pozitif doğal sayılarının toplamı en az kaç-
tır?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13  E) 14

41.        1 3 12    

Verilen sayı terazisinin dengede kalabilmesi için te-
razinin sol tarafına yalnız bir doğal sayı yerleştiril-
mesi isteniyor.
Buna göre yerleştirilebilecek farklı sayıların top-
lamı kaçtır?

A) 33 B) 35 C) 36 D) 38  E) 54

42 – 43. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Barış'ın bir miktar kırmızı, sarı ve mavi boncukları 
bulunmaktadır. Bu boncuklardan aynı renkte olan 
her bir boncuk eşit ağırlıktadır.
Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu bon-
cukların sayılarının dağılımı, ikincisinde ise toplam 
ağırlıkların renklere göre dağılımı verilmiştir.

 

   

Kırmızı

Sarı

Mavi
72º

144º
Kırmızı

Sarı

Mavi

120º

              I. grafik                  II. grafik

42. Sarı boncukların toplam ağırlığı mavi boncukların 
toplam ağırlığından 150 gram fazladır.
Buna göre, kırmızı boncukların toplam ağırlığı 
kaç gramdır?

A) 120 B) 150 C) 180 D) 240  E) 300

43. Sarı boncukların toplam ağırlığı bir mavi ile bir kırmı-
zı boncukların toplam ağırlığının 20 katıdır.
Buna göre, Barış'ın bütün boncuklarının sayısı 
kaçtır?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 120  E) 150
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44 – 45. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

p > q ve p, q ∈ Z+  için 

•   ,p q q q q q
p1 2 3

$ $ $ $ $=6 @

şeklinde tanımlanıyor.

Örnek:

, .olur4 2 2
1

2
2

2
3

2
4

2
3

$ $ $= =6 @

•   ...q q q q
pp

q
1 2 3= + + + +; E

şeklinde tanımlanıyor.

Örnek:

.

2
1

2
2

2
3

2
4

2
2
4 5

54
2 = + + + = =; E

44. , .x26 9
2=6 ;@ E  eşitliğini sağlayan x kaçtır?

A) 4
1  B) 2

1  C) 1 D) 2  E) 4

45. ,2 16
93

x
3 2

7
= a k6 :@ D  eşitliğini sağlayan x kaçtır?

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

46. – 47. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Efe'nin oyuncak kutusunda 18 adet sarı, 27 adet 
mavi renkli küp şeklinde oyuncak vardır. Mavi küp-
lerin bir kenarı 2 cm, sarıların ise 3 cm'dir. 
Efe bu küplerin tamamıyla başlangıçta 3 mavi küpü 
üst üste koyarak ya da 2 sarı küpü üst üste koyarak 
eşit uzunlukta iki kule yapmak istemektedir.

46. Efe eşit uzunlukta iki kule oluşturduktan sonra ku-
lelerde kullandığı mavi küplerin sayılarının oranının 

7
2  olduğunu görmüştür.

Buna göre, Efe'nin kulelerde kullandığı sarı küp-
lerin sayıları farkı kaçtır?

A) 9 B) 10  C) 11  D) 12   E) 13

47. Efe bu kulelerde üst üste konan her 3 mavi küpü 2 
sarı küp, her 2 sarı küpü ise 3 mavi küp takip edecek 
şekilde koyduğuna göre,
I. İki kulede eşit sayıda sarı küp vardır.
II. Sarı ile başlayan kule mavi ile biter.
III. Mavi ile başlayan kule mavi ile biter.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III  
 D) I ve II    E) I. II ve III
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48 – 49. Soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Futoshiki eşitsizliğe göre sayıları sıralamaya daya-
nan bir oyundur. Oyunun kuralları aşağıda verilmiş-
tir.

• Her satır ve her sütunda nxn lik bir Futoshikide  
1'den n'e kadar tüm rakamlar yalnız bir kez yer 
alır. (örneğin 3x3 lük futosihikide 1, 2, 3 rakamla-
rı kullanılır.)

• >  ve  <  sembolleriyle belirtilmiş ardışık iki birim 
kare içine yazılacak sayıda bu sembollere uygun 
sayılar büyüklük küçüklük ilişkisine dikkat edile-
rek yazılır. 

Örnek:          

                    

3 1 2

1 2 3

2 3 1

>

< → 2<3

3>1
↑

doğru

doğru

48.                             1

3

<

<

Verilen Futoshiki eşitsizlikler sağlayarak doldu-
rulduğunda sırayla yeşil, pembe, mavi çizgile-
re gelmesi gereken semboller aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) V > V B) 

V

 > V  C) V > 

V

   
 D) V < 

V

    E) 

V

 < V

49.                         3

3 y

z

x

< <

<

<

Verilen Futoshiki eşitsizlikler sağlayarak dol-
durulduğunda x, y ve z yerine gelecek sayıların 
toplamı kaç olur?

A) 12 B) 9 C) 8 D) 7  E) 6

50 – 51 soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

                   
Yukarıda verilen 2x4'lük tabloda, her satırda verilen 
sayıların toplamı o satırın sağında, her sütunda bu-
lunan sayıların toplamında o sütunun üstünde bulu-
nan mavi dairelerin içine yazılıyor.

• Bu toplama uygun olacak şekilde 1 den 8 e ka-
dar olan sayılar tabloya yazılıyor.

• Herhangi bir satır ya da sütunda rakam tekrarı 
olmayacaktır.

Örnek:   

13

23

1 3 4 5

7 6 2 8

8 9 6 13

50.             

20

k

2 x y z

m 1 p q

10 6 11 f

 
 

Verilen tabloya göre k–f kaçtır?

A) 12 B) 10   C) 9  D) 8  E)7 

51.            

x

y

9 9 9 9

Verilen tabloya göre x–y en fazla kaçtır?

A) 12 B) 13  C) 14  D) 15   E) 16
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52. – 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Üzerinde 1 den 30 a kadar olan doğal sayıların 
yazdığı 30 adet top ile oynanan bir oyunda kurallar 
aşağıda verilmiştir.

• Toplar bir makinenin içine atılmakta ve üzerinde-
ki sayılar küçükten büyüğe doğru olacak şekilde 
sırayla düşmektedir.

• Düşen ilk topu Aykut, sonraki düşen topu Oğuz 
almaktadır. Bu durum sıra bozulmadan toplar bi-
tene kadar devam etmektedir.

52. Oyun yukarıda verilen kurallara uyularak tamam-
landığında Oğuz'un aldığı topların numaraları 
toplamı Aykut'un aldığı topların numaraları top-
lamından kaç fazla olur?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18  E) 19

53. Bu paylaşım sırasında bir karışıklık oluyor ve 
Aykut'un alması gereken bir topu Oğuz, Oğuz'un al-
ması gereken bir topu Aykut alıyor.
Bu durum sonucunda Aykut'un elindeki topların 
numaraları toplamı 254 olduğuna göre Aykut'un 
yanlışlıkla aldığı topun numarası kaçtır?

A) 18 B) 22 C) 24 D) 26  E) 30

54.          A

B

E

C

x

5

D
45º

Şekilde ABD eşkenar üçgen

,AE EB ED br5= =  

ve m(AëCB)=45º ise 

A xC =  kaç br dir?

A) 6ñ2 B) 5ñ2  C) 4ñ2  D) 8 E) 10

55. Şekil - I

10

Şekil - III

2

Şekil - II

         

Şekil I'deki verilen bir kenarı 10 br olan kare ile       
şekil II'de verilen bir kenarı 2 br olan dikdörtgen    
şekil III'teki gibi birleştirilip pembe renkli üçgen elde 
ediliyor.
Buna göre bu üçgenin alanı kaç br2 dir?

A) 2
25  B) 12 C) 2

23  D) 2
21  E) 16
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56.                S1

S2

Düzgün altıgen şeklindeki peteğe,

• 1. arı çapı altıgenin kenarı olan S1 alanlı balı,

• 2. arı merkezi altıgenin köşesi olan S2 alanlı balı 
yapmıştır.

Buna göre, S
S

2

1  oranı kaçtır?

A) 3
2  B) 8

1  C) 4
1  D) 8

3   E) 5
3

57. 

28

D

O A

C B
F

x

O merkezli çeyrek çemberde OABC dikdörtgen, 

CF = 8 br, FB = 2 ise  

AB = x  kaç birimdir?

A) 5 B) 6   C) 7  D) 2
15   E) 8

58.                

Dikdörtgenler prizması şeklindeki koli, dikdörtgenle-
rin kenarlarına paralel olan ve sadece bir tur yapı-
lan kurdelelerle paketlenmiştir.
 • Turuncu kurdelenin uzunluğu 48 birim

 • Kırmızı kurdelenin uzunluğu 44 birim

 • Mavi kurdelenin uzunluğu 40 birim

olduğuna göre kolinin farklı ayrıt uzunluklarının 
toplamı kaç br dir?

A) 30 B) 32 C) 33 D) 35 E) 36

59.           

C

O A
x

y

B(8, 4)

Bir köşesi B(8, 4) noktası olan şekildeki OABC 
eşkenar dörtgeninin alanı kaç br2 dir?

A) 20 B) 22   C) 24  D) 28  E) 32

60. Analitik düzlemde A(6, –2) ve B(–3, –5) noktaları ve-
riliyor.
4AC=BC olacak biçimde [AB] nın dışında-
ki   C noktasını bulunuz?

A) (9, –1) B) (–1, 9)  C) (1, –9)
   D) (9, 1)  E) (–9, –1)
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DGS / SÖZEL SÖZEL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) 
hesaplanmasında 1,8; Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR
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1. - 4. sorularda, cümle veya parçadaki 
boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde 
tamamlayan seçeneği bulunuz.

1. Hat sanatı kûfiden Farisi’ye farklı yazı 
estetikleriyle İslam dininin yayıldığı geniş --- 
yalnız kâğıt üzerinde değil, mimaride de ağırlığını 
duyurmuştur. 

A)  doğada
B)  iklimde
C) coğrafyada
D)  sahneden de
E)  uygarlık alanında

2. Varoluşçuluk akımının ilk ünlü kitapları arasında 
--- Sartre’nin “Bulantı” romanının adını yayıncı 
Paulhan koymuştur ancak yazarın kitabı için 
öngördüğü --- “Melankolya” idi. Ancak bu başlığı 
kullanmadı.

A) bilinen - tanım
B) görülen - davranış kalıbı
C) kabul edilen - terim
D) sayılan - özgün başlık
E) duran - beklenti

3. Ham bitkisel ürünler (meyve, sebze vd.) veya 
bitkisel ilaç (fitoterapötik, fitofarmasötik), besin 
desteği ya da nutrasötik (gıdalardaki etkili 
bileşenleri yoğun olarak taşıyan ilaç şekilleri) 
hangi şekilde olursa olsun, bitkilerden hazırlanan 
ürünlerin de zararlı ve hatta ölümcül olabileceğini 
asla unutmamak gerekir. ---

A)  Bundan dolayı bitkisel ürünlerin fiyatının yüksek 
olması normal karşılanmalıdır.

B)  Böylece her ilacı her zaman bilir bilmez kullan-
mak doğru değildir.

C)  Aslında insanların birbirine ilaçların kullanımı ko-
nusunda yardımcı olması önemlidir.

D)  Bu nedenle, bilimsel bulgulara ve uyarılara göre 
hareket etmek gerekmektedir.

E)  Çünkü insanlar yanlış tedavi biçimleriyle de iyi-
leşme şansı bulabilirler.

4. Tüm olumsuz etkilerin, içinde bulunduğumuz sü-
reçte gerçekleşmeye başladığı gerçeğinden yola 
çıkarsak gelecekte çocuklarımıza vadettiklerimi-
zin ne kadarını verebileceğimiz sorusu akıllara 
takılıyor.--- çünkü bugünkü etkileriyle bile küre-
sel iklim değişikliğinin yaşam alanlarının ötesin-
de çocukların sağlığına yönelik olumsuzluklar 
taşıdığı belirtiliyor.

A)  Çok da ileriye gitmeye gerek yok aslında
B)  Bu sorunun yanıtını bilim insanları uzun süredir 

araştırıyor
C)  Aslında sorunun temelinde yanlış şehirleşme var
D)  Konuyu dağıtmadan açıklamak gerekir
E)  Başka bölgelerde de iklim değişiklikleri görül-

mekte
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5. - 7. sorularda, numaralanmış cümlelerden 
hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü 
bozduğunu bulunuz.

5. (I) Şizofreni; kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, 
zekâ geriliği veya tembellik değildir. (II) Önemli 
ruhsal hastalıklardan birisidir.(III) Hastalarda ge-
nelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, 
mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duy-
gusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara 
uyamama görülür.(IV) Aynı zamanda hatırlama 
ve normal konuşma yeteneği genelde kaybolur. 
(V) Şizofreniye yakalanma sıklığı da gittikçe art-
maktadır.

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

6. (I) Toplumsal yaşamın her aşamasında ağır has-
talık vakaları görülmektedir. (II) Sık görülen fobi-
lerden birisi sosyal fobidir. (III) Sosyal anksiyete 
duyan kişiler başka insanların kendilerini yargı-
ladığı ve negatif değerlendirdiği düşüncesi ile 
yetersizlik, aşağılanmışlık hisseder ve hayal kı-
rıklığına uğrarlar. (IV) Bu kişiler yalnız başlarına 
kaldığında sıkıntı duymazlar ve anksiyete belirti-
lerinin sosyal aktivitelerle direkt ilgisi vardır. (V) 
Sosyal fobikler yabancılarla tanışmaktan, tanı-
madıklarının yanında konuşmaktan veya hareket 
etmekten rahatsızlık duyar.

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

7. (I) Araştırmacıların özellikle derin deniz canlıla-
rında bulunan biyolüminesan (biyolojik ışıldama) 
özelliğine olan ilgisi, bu doğa fenomeninin doğal 
hayatın her alanında olabileceği düşüncesini or-
taya çıkarmıştı. (II) Bu özelliğin son senelerdeki 
değişimi aslında herkesin ilgisini çekmişti. (III) 
Friedrichvan Schoor ve Tarek Mawad adlı sa-
natçılar, bu düşünceden yola çıkarak ormanın 
derinliklerinde altı hafta geçirdiler. (IV) Altı hafta 
boyunca ormandaki hayatın varlığının devamını 
sağlayan tüm küçük doğa olaylarını görüntüle-
yen sanatçılar, ortaya büyüleyici bir iş çıkardı.  
(V) Schoor ve Mawad, düşüncelerini hayata ge-
çirmek için karmaşık projeksiyonlar tasarladılar 
ve sonuçlar kesinlikle nefes kesici oldu.

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

8. - 10. sorularda, öncüldeki cümleden kesin 
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

8. 120 yıldır bu topraklarda yaşayan aile son 10 yıldır 
doğal afetlerin etkisiyle tarım yapamaz duruma geldi.

A)  Aile 150 yıl önce yakındaki başka bir bölgede ya-
şamaktaydı.

B)  Ailenin tarım yapamamasında kendisinin dışında 
etkenler olmuştur.

C)  Ailenin tarım yapamamasında en büyük etken 
seller olmuştur.

D)  Tarım, ailenin en büyük geçim kaynağıdır.
E)  Ailenin yakın zamanda tarım faaliyetlerini bırak-

ması beklenmektedir.
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9. Saat yapımında kullanılan bu yeni madde, uzun 
araştırmalar sonucunda ürettiğimiz bir cihazın içinde 
24 saat kalıyor ve bunun sonucunda saatlerimize 20 
yıl yıpranmama ve görüntüde herhangi bir değişiklik 
olmama garantisi veriyoruz.

A)  Saat yapımıyla ilgili tüm işletmeler kendini yenile-
mektedir.

B)  Saat yapımı, uzun zaman alan bir faaliyet alanı-
dır.

C)  Saat yapımında en önemli nokta saatlerin hangi 
maddelerden yapıldığıdır.

D)  Saat üreticileri farklı maddeler üreterek sektörde 
lider olmaya çalışmaktadır.

E)  Saat yapımında kullanılan farklı maddeler vardır. 

10. Yurt dışında yaşayan Türklerle konuştuğumuzda 
en büyük sorun olarak karşımıza eğitim ve kültürel 
imkânların kısıtlı olması çıkıyor.

A)  Yurt dışında yaşayanlar kişisel gelişim konusun-
da sürekli kısıtlanmaktadır.

B)  Yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarının te-
melinde farklı sebepler yatmaktadır.

C)  Yurt dışında yaşayan Türkler ekonomik olarak 
gelişim göstermektedir.

D)  Yurt dışında yaşayan Türklerin sorunları giderek 
artmaktadır.

E)  Yurt dışındaki Türkler ülkeye geri gelmek iste-
mektedir.

11. I.  o ufka doğru adım adım yol almanın
II.  hemen her şeyin magazinleştirildiği, tüketim cin-

netinin insanları
III. mülkiyetsiz geleceği bugünden görünür kılmak 

büyük önem taşıyor
IV.  giderek güçleştiği bu tarihsel kesitte, soyutu so-

muta indirmek
V.  esir aldığı bir toplumsal zeminde, gelecek tasarı-

mı yapmanın ve
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı bir 
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan dördüncü olur?

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

12. I.  Cinsiyet ayrımı yapmadan, kadın sorunlarını tar-
tışıyor, çözüm yolları buluyorlar.

II.  Kadınlarımız örgütlenip güçlerini birleştirdikçe 
önemli işler başarıyorlar.

III.  Örneğin, kadın girişimciliğini geliştirmek, eko-
nomik ve sosyal yaşamda kadının durumunu 
güçlendirmek için yola çıkan Türkiye Kadın Gi-
rişimciler Derneği on yıldır, kadının iş dünyasına 
girmesi için çalışıyor.

IV.  Bunun yanında girişimcilik konusunda eğitimler 
alıyorlar.

V.  Bugünlerde, genç KAGİDER ile üniversite öğren-
cileri ve gençlerin isteklerini ortaya çıkarmayı he-
defleyen dernek, konuşan duygu, düşüncelerini 
dile getiren ve geleceğine sahip çıkan bir gençlik 
yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.        B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.
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13. I.  Örneğin, marin temasını taşıyabilirsiniz yaşam 
alanlarınıza.

II.  Eğer uzun süre tatil yapma fırsatınız yoksa evi-
nizde ve bahçenizde ruhunuzu tatilde hissettire-
cek dekorasyon oyunlarına başvurabilirsiniz.

III.  Bahar gelip çattı mı tatil planları yapmaya başlı-
yoruz; ister bir iki günlük kaçamaklar ister 15-20 
günlük uzun seyahatler…

IV.  Yaz demek, tatil demek çoğumuz için.
V.  Başrolde mavi, beyaz ve mercan renklerini, açık 

renkli mobilyaları, ham keten gibi organik kumaş-
ları, aksesuar olarak da deniz kabukları, balık 
motifleri, yelken desenleri gibi denizi çağrıştıra-
cak her şeyi bulundurabilirsiniz.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan dördüncü olur?

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

14. I.  İşte bu yüzden ister desenli ister desensiz olsun 
parça halıların baktığınız yere göre yönü değişir.

II.  Aynı el dokuması halının koyduğunuz yere göre 
daha koyu veya daha açık birden fazla gölgesi 
olabilir.

III.  El dokuması halılar lüks bir salonun olmazsa ol-
mazlarından ancak el dokuması halıların da kali-
tesine göre birçok türü bulunur.

IV.  Bir halının kaliteli bir el dokuması olduğunu an-
lamak için yünün kalitesine bakmak gerekir; yün 
lifinin uzunluğu, elastikliği ve parlaklığı çok önem-
lidir.

V.  Bunun nedeni halı dokunurken dokumacının 
önündeki liflerdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi birinci olur?

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

15. - 17. sorularda, numaralanmış sözlerin 
veya cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralaması için hangilerinin birbiriyle 
yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.

15. I. Kent, insanı geçmişinden alıp geleceğin evren-
selliğine taşıyor.

II.  Her kent bir dünya ortamı: Dünyayla alışveriş 
içinde...

III.  Daha doğrusu dünyaya açıyor.
IV.  Başka bir deyişle kent, insanı dünyaya taşıyor.
V.  Bu alışveriş, kentin kirlenmesine ve yozlaşması-

na da yol açıyor.

A) I.-II.     B) I.-V.     C) II.-IV.    

   D) III.-V.   E) IV.-V.

16. I.  G6PD eksikliğinde hasta kişide oksitleyici bir 
maddeyi (bakla vb.) vücuduna aldıktan 48-96 
saat sonra hemoliz (alyuvarların yıkımı) bulguları 
ortaya çıkar.

II.  Oksitleyici (bu rahatsızlığı tetikleyici) maddeler 
arasında antipiretikler (aspirin vb. içeren ateş dü-
şürücü ilaçlar), sulfonamid grubu antbiyotikler ve 
sıtma ilaçları (özellikle kinin) sayılabilir.

III.  Kuvvetli oksitleyici etki gösteren bir madde de 
bakla sebzesidir.

IV.  Favizm adı bakladan yapılan bir tür meze olan 
favadan gelmektedir.

V.  Baklanın yol açtığı ağır hemolitik anemi “favizm” 
adını alır ve ülkemizde özellikle ilkbahar ayların-
da sık görülür.

A) I.-II.     B) I.-IV.     C) II.-III.    

   D) III.-V.   E) IV.-V.
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17. I.  Vücudumuza oksijeni taşıyıp atık bir ürün olan 
karbondioksidi de atılmak üzere taşıyan alyuvar-
ların ortalama ömrü 120 gündür.

II.  Sonra da kemik iliği, yok olan alyuvarların yerine 
yenisini koyacak kadar hızlı çalışamaz.

III.  Hemolitik anemilerde çeşitli sebeplere bağlı ola-
rak alyuvarlar normal ömürlerini tamamlamadan 
yıkıma uğrarlar.

IV.  120 gün yaşayıp sonra yıkıma uğrayan alyuvarla-
rın yerine kemik iliğinde yeni alyuvarlar yapılır.

V.  Oluşan anemi; hâlsizlik, ağrı, aritmiler, kalp büyü-
mesi ve kalp yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunla-
rına yol açabilir.

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

18. (I) Küçük bir çocukken düşünme gücümüz sınırlıdır. 
(II) Olup bitenleri anlamamız zaman alır. (III) Dört ya-
şındaki bir çocuk, iki bardaktaki su miktarının aynı 
olduğunu söyleyebilir. (IV) Bardakların birindeki su, 
onun gözü önünde daha dar ve uzun bir başka bar-
dağa aktarıldığında, çocuk uzun bardaktaki suyun 
daha çok olduğunu söyler. (V) Yedi yaşındaki bir ço-
cuksa buna kanmaz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.de, insanların küçükken sınırlı oranda düşüne-
bildiğine vurgu yapılmıştır.

B) II.de, önceki cümle anlamca pekiştirilmiştir.
C) III.de, bir olasılıktan bahsedilmiştir.
D) IV.de, bir durumla ilgili yadsıma dile getirilmiştir.
E) V.de, yaş ilerleyince çocukların farklı düşündüğü 

örneklenmiştir.

19. (I) Şehri ne Emeviler ne de Abbasiler kurtarabildi. 
(II) Petra 12. yüzyılda tamamıyla terk edildi. (III) Yerli 
halk yıllar yılı bu kentin varlığından haberdardı elbet. 
(IV) Ancak Petra’yı bir keşif olarak dünya gündemine 
oturtan İsviçreli bir maceraperest oldu. (V) Eski fo-
toğraflarda beyaz sarığı ve sakalıyla görünen ve akı-
cı bir Arapça konuştuğu bilinen bu İsviçreli gezgin, 
yanındaki bedevilerle yaklaşık yedi yüz yıl sonra o 
meşhur kanyonda yürürken kim bilir ne hissetmişti?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.de, şehrin kurtarılamadığından bahsedilmekte-
dir.

B) II.de, değişimin sonucu vurgulanmıştır.
C) III.de, kesin yargı bildirilmiştir.
D) IV.de, şehrin tanınmasına katkıyı yapandan söz 

edilmiştir.
E) V.de, merak sezdirilmiştir.

20. (I) Termoterapi yapıldıktan sonra içinde saçın yapı-
sında yer alan vitamin, mineral, keratolitik ajanlar, 
minoxidil, dolaşım arttırıcı ve lokal anestezik olan 
özel bir karışım hazırlanır ve saç mezoterapi taban-
cası içine aktarılır. (II) Bu tabancanın temas ettiği her 
alan, her tetiğe basıldığı anda enjekte edilen ilaç mik-
tarı ve uygulanması gereken ilaç kontrolünün sağ-
landığı bir bilgisayar ile yönlendirilir. (III) Bu sayede 
uygulama yapılacak bölge ve ilaç miktarının dozajı 
kontrol altında tutularak gerekli işlemin uygulanması 
sağlanır. (IV) Tüm ayarlar yapıldıktan sonra bu ta-
banca ile belirli aralıklarla tüm saçlı deri eşit miktarda 
taranır. (V)Tüm alanın taranmasından sonra özel bir 
yağ karışımı yardımı ile saçlı deri kaplanır ve uygula-
ma sonrasında saçların yıkanmaması, ıslatılmaması 
ve herhangi bir ilacın kullanılmaması gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rakaşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.de, saçın mezoterapiye alınmasının sebebi vur-
gulanmıştır.

B) II.de, söz konusu bilgisayarın neye yaradığı belir-
tilmiştir.

C) III.de, işlemin uygulanmasının neyle mümkün ol-
duğu anlatılmıştır.

D) IV.de, taramanın eşit biçimde yapıldığı söylen-
miştir.

E) V.de, uygulama sonrasında nelerin yapılmayaca-
ğı anlatılmıştır.
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21. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden 
hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A)  Arda’nın ağzında bakla ıslanmadığını herkes bi-
lir, sen nasıl bilmezsin? (sır saklayamamak)

B)  Otuz yıldır bağlandığı yerde oturan bu adamdan 
bir şey olmayacağı kesin. (ilerleme göstereme-
yen)

C)  Çocuğun can damarına basınca her şey birden 
değişti. (endişelendirmek)

D)  Toplum olarak elimizde kalmış geçer akçe saya-
bileceğimiz neler var? (değerli)

E)  Adam eviyle okul arasında mekik dokumaktan 
bıkmak üzereydi. (gidip gelmek)

22. Çakır’ın hem kendi dönemindekilere hem de günü-
müzün bazı romancılarına ilham veren özelliği, yaz-
dığı metinlerde hayli belirgin. Kısa öyküleri, romanları 
ve çocuk kitaplarındaki omurgası sağlam anlatımının 
kaynağında da bu var.
Bu parçanın yazarının anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Anlaşılması kolay bir biçeme sahiptir.
B)  İlgi çekici özellikler barındırır.
C)  Güçlü bir temele oturmuştur.
D)  Okuyucuya hitap eden bir tutumu vardır.
E)  Anlamdan çok, konuya yöneliktir.

23. Yazarın satırlarında matruşkayı andıran bir kurguyla 
yüzleşiyoruz. Yazar, anlatıcının eliyle hem kendi ilk 
gençlik yıllarından kesitler sunuyor hem de olup bite-
ni en duru biçimde sıralıyor.
Bu parçadaki altı çizili sözle kurgunun hangi 
özelliği anlatılmak istenmiştir?

A)  Anlaşılması kolay ifadeler içermesi
B)  Konuya ait ifadeler kullanması
C)  Karışık ifadelerle insanları yönlendirmesi
D)  Bakış açısını değiştirmesi
E)  İç içe geçen bir yapıya sahip olması

24. Yazar, bu yapıtına ad verirken, Ali Sirmen’in söz-
lerinden yararlandığını belirtir. Ali Sirmen, İlhan 
Selçuk’u anlatırken şunları söyler: “İlhan Selçuk’un 
hiç unutmadığım bir sözü de şuydu: ‘İnsan ömrünü 
bir taşı yontmakla geçirir ve sonunda kendi heykeli 
çıkar ortaya...’ Ne kadar haklıydı sevgili İlhan. Bugün 
hayranlık ve derin acılarla içimizde yaşattığımız eser 
onun yarattığı ‘İlhan Selçuk heykeli’ değil midir?” Me-
lih Cevdet Anday, İlhan için “O Atatürk’ün aslan oğlu-
dur.” derken ona hak vermemek elde değil.
Bu parçaya göre İlhan Selçuk’un altı çizili sözle 
vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanın çabalarının kendisine bir yapı kazandır-
dığı

B)  İnsanların hayata bakış açılarının değişken oldu-
ğu

C)  İnsanların hayat boyu uğraşmalarının fayda ver-
mediği

D)  İnsanlara yeni fikirler edindirmenin zor olduğu
E)  İnsanların kendilerini şekillendirirken hatalar yap-

tığı
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25. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın talep etmesi
                                                                      I
(istemesi) durumunda yeni kimlik kartında yer alan
                                                                        II
(bulunan) çipe kan grubunun eklenebildiğini (monte 
                                                        III

edilebildiğini) söyledi. Yetkililer, “Kimlik kartı  başvu-
rusu sırasında (döneminde) ilgili kişinin talebi 
             IV
hâlinde hastaneden getirecekleri belgeyle kan gru-

bu bilgisi alınır ve bu bilgi kişinin kimlik kartının içe-

risindeki çipte yer alır. Özel veya kamu fark etmek-

sizin sağlık kurumları, ‘Kimlik Paylaşım Sistemi’ ile 

kişi kimlik numarası veya bilgileri ile yaptıkları sor-

gulama ile kan grubu bilgisine ulaşabilecektir.” diye 
(şeklin
                                                                V
de) konuştu.
 
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ay-
raç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşma-
maktadır?

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

26. Yaşamı savaşlar ve savaşımlar içinde geçen Beşir 
Fuat; usunu, yüreğini ve yüzünü “aydınlanma”ya 
çeviren; Batı ürünlerini Türkçeye çevirmekle ye-
tinmeyip eleştirel, sorgusal bir düşünme yöntemi 
doğrultusunda “felsefe yapma”yı ilke edinen ve biri-
kimini yazıya dönüştüren bir “kültür adamı”; çağdaş 
bir dünya görüşüne, devrimci bir düşünceye, yeni-
likçi bir yazın biçimine ve ilerici bir kimliğe sahip bir 
“aydın”dı/entelektüeldi. “Askerliğiyle yürekliliğini ulu-
suna gösterdi, “çevirmen”Iiğiyle, çağını aşmış bilim 
adamlarıyla, düşünürlerle, yazarlarla buluştu, bizleri 
buluşturdu; “dergici”liğiyle yurdunun dört yanına ses-
lendi; “gazeteci”liğiyle düşüncelerini gerçekçi bir söy-
lem doğrultusunda dile getirdi; “yazar”lığıyla usunun 
kıvrımlarında demlenen sözünü söyledi.
Bu parçada geçen “yazarlığıyla usunun kıvrım-
larında demlenmesi” sözü ile yazarın sözünün 
hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A)  Anlamdan çok, anlatımının önemli olması
B)  Sanatının ön plana çıkması
C)  Düşüncelerinin değişmeye başlaması
D)  Aklında olgunlaşarak ortaya çıkması
E)  Bilgisini okuyucuya aktarması

27. Paul Valery’nin “Düz yazı yürümeye, şiir ise 
dansa benzetilebilir; yürümenin kendisi dışında 
bir amacı vardır, dansın amacı ise kendisidir.” 
sözünde şiir ile ilgili olarak anlatmak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kolay anlaşılamaması
B)  Aşkı anlatmayı hedeflemesi
C)  Düz yazıdan üstün olması
D)  Tek konudan yola çıkması
E)  Kendini anlatmaya çalışması
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28. Beyaz yakalı, şehirde yaşayan, bakıcısı olan, evli 
çalışan annelerden yola çıkılarak hazırlanan kitapta, 
çalışan anneler için de bölümler yer alıyor. Kitap için-
de yer alan “Başucu Rehberi” kısmında ise çalışan 
annelerin yoğun programları ve rutinleri arasında ha-
tırlaması gereken yedi maddelik bir liste bulunuyor 
ve yazar, bu listenin çıkış yolu arandığında kullanı-
labileceğini vurguluyor. Her annenin geçmiş tecrü-
beleri, iş hayatı, anneliğe bakış açısı farklı olduğu 
için kitabında çözüm sunmak yerine annelerin kendi 
yanıtlarını bulmasını sağlayan sorular sorduğunu be-
lirten yazar, iş-yaşam dengesini sağlamanın sadece 
çalışan anne için değil, iş dünyası ve ülke için de bü-
yük bir kazanım olacağının altını çiziyor.
Bu parçadan söz konusu kitapla ilgili olarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Çalışan annelerin hikâyesini anlatmaktadır.
B)  Annelerin sorunlarına karşılık net çözümler sun-

maktadır.
C)  Şehirde yaşayan kadınların erkeklerden yeterin-

ce yardım göremediğini belirtmektedir.
D)  Annelerin sorunlara kendi çözümlerini üretmesini 

amaçlamaktadır.
E)  İş dünyasında kadınların hâkimiyet kurduğunu 

söylemektedir.

29. Kıyı çizgisini oluştururken kıyı peyzajının 1927 yılına 
en yakın hâlini hazırlamayı amaçladık. Bu dönemde 
Salıpazarı’ndaki antrepolar, Haydarpaşa Limanı’nın 
büyük bir kısmı ile Tarihî Yarımada ve Boğaz’daki 
sahil yollarının çoğu henüz inşa edilmemişti. Dolayı-
sıyla sahil şeridi ve kıyı çizgisi bugünkü görünümün-
den oldukça farklıydı. Bunun için geniş bir coğraf-
yaya yayılan ve ayrıntı düzeyi yüksek kaynaklardan 
yararlanmaya çalıştık. Haliç, Boğaz ve Marmara 
kıyılarının tamamını içeren üst ölçekli haritalar bu 
dönem için mevcut. Ancak sergideki boyutta bir hari-
ta için yeterince ayrıntıya sahip değiller. Bu sebeple 
farklı kaynaklara başvurduk: Tarihî Yarımada, Haliç, 
Beyoğlu, Beşiktaş ve Üsküdar kıyıları için Alman 
Mavilerini; Kazlıçeşme ve Kadıköy kıyıları ile Boğaz 
hattı içinse 1946 hava fotoğraflarını kullandık. Bu iki 
kaynağın örtüştüğü bölgelerde de büyük farklılıkların 
olup olmadığını kontrol ettik. Eğer aynı bölge iki kay-
nakta farklı görünüyorsa o farklılığın hangi dönemde 
gerçekleştiğini, dolayısıyla 1927’de o kıyı şeridinin 
nasıl göründüğünü tespit etmeye çalıştık.
Bu parçaya göre kıyı çizgisini oluşturma ça-
lışmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)  Bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.
B)  Hava fotoğraflarından yararlanılmıştır.
C)  Farklı kaynaklardan yararlanılmıştır.
D)  Kaynağının ayrıntılı olması istenmiştir.
E)  Peyzajının eski dönemlerdeki hâline yakın olma-

sı amaçlanmıştır.
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30. Kayak sporu, çocuğun fiziksel gelişimini olumlu yön-
de etkiler. Denge, güç ve koordinasyon gibi motor 
özeliklerinin gelişimine büyük katkı sağlar. Tabii ki 
bunun yanında çocuğun sosyal açıdan gelişiminde 
de önemli rol oynar. Çevreyi tanımasına ve etra-
fındakilerle daha rahat iletişim kurmasına yardımcı 
olur. Ayrıca öz güvenini geliştirir. Bir yandan da ka-
yak sporuna şu bakış açısıyla bakmak gerekir: Her 
başarısızlık, başarıya giden yolda bir basamaktır. 
Yani çocuk kayak yaparken ilk önceleri düşebilir ve 
bunun başarısızlık olduğunu düşünebilir. Fakat bir 
süre sonra hatasız şekilde, bir tepeden kayan çocuk, 
kendine güven duymaya başlar ve gelecekte yaşa-
yacağı zorluklara da umutla bakar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kayak 
sporunun çocuklara katkılarından biri değildir?

A)  Beyin-vücut kordinasyonunun güçlendirmesi
B)  Diğer insanlarla bağ kurmasını geliştirmesi
C)  Eğitim hayatına olumlu etki yapması
D)  Başarısızlıktan başarıya ulaşma yolunu öğren-

mesi
E)  Fiziksel gelişimine katkıda bulunması

31. Müzeler, 1970’lerin sonundan itibaren, sürekli artan 
ekonomik yoksunluk koşullarına maruz kaldı. Sağlık 
ve eğitim alanlarında olduğu gibi bunların da bağı-
şıklıkları yoktu. Birçoğu, dalga dalga gelen tehditleri 
savuşturmak üzere yeni oluşan durumdan yararlandı 
ve zamanın temsilî kurumlarına benzedi. İş geliştir-
me ekipleri oluşturdular; deneyim yönetimini, içerik 
yönetiminin önüne aldılar ve “varlık yönetimi” gibi 
olmadık işler uydurdular. Yetenek ve kapasitelerini 
pazar yerine sunan servis sağlayıcılarına dönüştüler, 
kendilerini sağlama almak üzere tarihten edindikleri 
kimlikleri markalara çevirdiler, markalaşıp markaları-
nı pazarladılar. Nihayetinde, kurumları marka yöneti-
minden ibaret oldu. Geleneksel olarak geniş tabanlı, 
sivil ve yerleşik olan orta sınıfın desteğine sırt çevi-
rip seçkinlere el açtılar ve değiştiler, çok değiştiler. 
Görünürde becerikli, esasen beceri kaybına uğrayan 
neoliberal operasyonlar hâline geldiler.

Bu parçadan hareketle müzelerle ilgili olarak
I.  Tehditlere karşı aldığı pozisyon başka kurumlarla 

benzerlik göstermektedir.
II. Orta sınıftan çok, üst sınıftan medet ummuşlar-

dır.
III.  Markaları değiştirme gücüne sahiptirler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II             C) Yalnız III

   D) I ve II  E) II ve III
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32. Anne babalar zaman zaman çocuklarının yerine okul 
ödevlerini yapmaya kalkabiliyorlar. Oysaki bu du-
rum çocuğunuzun kendini yetersiz hissetmesine yol 
açabiliyor. Onun asıl gereksinimi olan ders çalışma 
saatlerinin düzenlenmesine ve ders çalışmak için uy-
gun ortamın sağlanmasına yardım etmeniz. Tek ba-
şına ders çalışmasını teşvik edin ancak gereksinim 
duyduğunda yardıma hazır olun. Böylece güven ve 
dayanışma duygularının gelişmesine destek olarak 
akademik yaşantısında karşılaşacağı stresin etkile-
rini azaltabilirsiniz.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A)  Anne babalar çocuklarının ödevini yapmamalıdır 
ancak ödevin çabuk bitmesine yardım etmelidir.

B)  Anne babalar çocuklarının ödevini yapmamalı, 
ödevini yapmaları için zemin hazırlamalıdır.

C)  Anne babaların çocuklarının eğitimini takip etme-
leri ders çalışmalarından önemlidir.

D)  Çok ders çalışmak yerine eğlenceli zaman geçir-
mek gerekmektedir.

E)  Her çocuğun aynı oranda ders çalışamayacağı 
net olarak bilinmelidir.

33. Öğretimin kuram ve araştırmaya dayalı olan bilim bo-
yutu vardır. Öğretim sürecinde, farklı değer sistem-
lerinden ve bilginin doğasındaki epistemolojik deği-
şimlerden etkilenen, genellikle de birbiriyle çelişen 
pek çok kuram vardır. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca, 
öğrenenlerin nasıl öğrendiğini ve hangi öğretim yön-
temlerinin daha etkili olduğunu ortaya çıkarmak için 
en iyi ihtimalle güçlü ve kesin kuramsal bir altyapıya 
sahip olan, en kötü ihtimalle ise çılgınca ve düşün-
cesizce toplanan verilere dayanan birçok deneysel 
araştırma yürütülmüştür.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ula-
şılabilir?

A)  Öğretenin en önemli niteliği insanlara aynı gözle 
bakmayı başarabilmesidir.

B)  Farklı öğretilerde bile amaç her zaman öğrenci-
nin hayata uyum sağlaması olmuştur.

C)  Öğretim sürecinde yapılan çalışmalarda bilim in-
sanları ön planda olmuştur.

D)  Öğrenme ve öğretim süreci ile ilgili farklı çalışma-
lar yapılmıştır.

E)  Öğretim sürecine katkı sunmak için yapılan de-
neylerin etkisi zayıf olmuştur.

34. Onun şiirlerinde içinden gelen her ileti lirik bir renk 
sunuyor, belirli ölçülerde de şiirsel ögeler içeriyor. 
Elbette ki buraya bir çekince koymak ve “Mehmet 
Başaran ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin 
şiirdir.” gibi bir kesin yargıdan kaçınmak gerekir. Ba-
zen tersini de yapıyor Başaran. Örneğin “Ölümsüz-
lük Otu” adlı son şiir kitabında, büyük yoğunlukla şiir 
dışı söylem biçimleriyle karşılaşıyorsunuz: Söylen, 
efsane, destan, masal vb. gibi düşlem içerikli anlatı 
türleri... Ama okudukça da onlardan çıkarılabilecek 
herhangi bir sonuca ulaşamıyor, belli belirsiz değişik 
türden ögelerin akışına kapılıyorsunuz. Oysa gele-
neksel halk öyküleri ilke olarak yararcıdır: Şöyle ya 
da böyle, onlardan bir ders çıkarılır; dinsel ya da tö-
resel bir yaymaca (propaganda) beklenir vb.
Bu parçadan Mehmet Başaran’ın şiiriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Şiirlerinde kendinden hikâyeler bulunur.
B)  Oluşturduğu her şeyin şiir olduğu söylenemez.
C)  Lirik ögeler içermektedir.
D)  Şiir kitabında şiir dışı ögeler de yer almaktadır.
E)  Daha önce de kitap örneği vardır.

35. Olay, Edremit yöresinde geçer. “Atmaca” takma ad-
lı bir çingene genciyle değirmencinin tek kollu güzel 
kızının aşkını anlatır. Atmaca, deliler gibi sever sev-
mesine de bu aşka inandıramaz sevdiğini. Kız da 
onu sever ancak bu eksikli hâliyle sevildiğine emin 
olamaz bir türlü. Bir gece Atmaca, yöre halkını değir-
mende toplar. En içli aşk ezgilerini çalar klarnetiyle. 
Sonra kalkar, tek kolunu değirmenin taşları arasında 
koparır. Sevdiğinin bedeninde olmayan bir organın 
kendi bedeninde varlığını sürdürmesine katlanama-
mıştır delikanlı.
Bu parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A)  Öyküleme
B)  Açıklama 
C)  Betimleme 
D)  Tartışma 
E)  Tanımlama
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36. “Kendi Heykelini Yapan Adam”da İlhan Selçuk ile ai-
lesini tüm yönleriyle tanıyoruz ve bu anıt aileye say-
gımız daha da artıyor. İlhan Selçuk, zor yıllardan ge-
çerek doruğa ulaşırken Japon gülü gibi olan insanları 
anımsatır bize: “Kimi insan Japon gülü gibidir. En zor 
günleri bekler açmak için; karanlık, soğuk, fırtına, tipi 
vız gelir. O kişiyi, ne kışın geri gelmesi korkutur ne 
kırağı çalması ne de don tutması. Heey... Yurdumun 
Japon gülleri...Hepinize merhaba...” İlhan Selçuk’un 
yurdumuzun Japon güllerine merhabası, Halikarnas 
Balıkçısı’nın merhabası gibi kulaklarımızdan gitme-
yecektir.
Bu parçaya göre İlhan Selçuk ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Ailesi bir anıt özelliği taşımaktadır.
B)  Öykü türündeki eserlerle tanınmıştır. 
C)  Yaşadığı serüvenle bazı insanları hatırlatmakta-

dır.
D)  Zor durumlardan yüksek yerlere gelmiştir.
E)  Kendisini ve ailesini tanımamıza yarayan bir eser 

vardır.

37. Kırmızı kan hücreleri, akciğerler aracılığı ile alınan 
oksijeni vücudun diğer kısımlarına ve soluk vererek 
attığımız karbondioksidi akciğerlere taşıyan hemog-
lobin adlı özel bir proteini içerir. Kırmızı kan hücre-
lerinin yaklaşık % 90’ını hemoglobin oluşturur. Tüm 
kandaki hemoglobin oranı; erkelerde 16 gram/dl, 
kadınlarda 14 gram/dl’dir. Bir kırmızı kan hücresinde 
(alyuvar) ortalama 270-300 milyon molekül hemog-
lobin bulunur. Her bir hemoglobin molekülü de yine 
her biri bir molekül oksijen bağlayabilen 4 adet hem 
grubu içerir. Kana kırmızı rengini veren de işte bu 
hemoglobinin kendi rengidir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si yoktur?

A)  Açıklayıcı ögelerden yararlanma
B)  Sayısal verilere yer verme
C)  Kesinlik içermeyen ifadeler
D)  Alıntılardan yararlanma
E)  Kanıtlanabilir yargılar kullanma

38. Polen, bitkilerin erkek tohumudur. Bitki türlerine bağ-
lı olarak çok farklı şekilleri olan ince taneciklerden 
meydana gelir. Ortalama boyutu 0,05 mm’dir. Bu da 
çıplak gözle görülemeyeceği anlamına gelir. Polen 
tanecikleri birçok alerjik protein içerir. Bu taneciklerin 
küçük ve ince olanları rüzgâr yolu ile dağılır (ane-
mophilus polenler), daha büyük olanları ise böcek-
lerle taşınır. Rüzgârla dağılan polenler daha alerje-
niktirler ve geniş alana yayılabilirler. Bu nedenle bu 
polenlere karşı alerjisi olan kişilerin çevrelerinde bit-
kiler olmadığı hâlde şikâyetleri ortaya çıkabilir.
Bu parçada polenle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A)  Gözle görülmesinin mümkün olmadığına
B)  Yayılma şekillerinin farklı olduğuna
C)  Taneciklerinin alerjik olduğuna
D)  Değişik şekillerde olabildiğine 
E)  İnce taneciklilerinin oluşma dönemine

39. I. Mızrak çuvala sığmaz.
II. Acemi katır kapı önünde yük indirir.
III. Güneş balçıkla sıvanmaz.
IV. Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangi-
leri aynı anlamdadır?

A)  I ve II B) I ve III  C) II ve III

   D) II ve IV  E) III ve IV
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40. Diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi şi-
zofreninin de organik nedenleri vardır. Bugün şizofre-
ninin ortaya çıkışında dopamin ve serotonin hormon-
ları gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) 
sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmekte-
dir. Toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir. 
Sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. 
12 yaşından önce ve 40 yaşından sonra görülmesi 
enderdir. İlaç kullanımı ile çoğu belirti kontrol altına 
alınabilmektedir, buna karşın bazı hastalar hâlen var 
olan ilaç tedavilerinden faydalanamamakta, ekono-
mik nedenlerle ilaçları temin edememekte veya ilaç 
yan etkileri nedeni ile tedaviye devam etmek isteme-
mektedir.
Bu parçada şizofreni ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Belirtilerinin kontrol altına alınmasında ilaçların 
etkili olduğuna

B) İnsanın organik yapısıyla ilgili olduğuna
C) Bazı kişilerin tedaviyi istemese de kabul ettiğine
D) Hangi yaş aralıklarında sık görüldüğüne
E) Ortaya çıkmasının hormonlarla ilintili olduğuna

41. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

1950’lerde, L. Ron Hubbart’ın gözlemlediği gibi 
“İnsanoğlu ancak başarma azmi ve kararlığı 
içinde bulunursa müthiş bir gayret sarf eder.” Ne 
kadar akıllı, uzman ve inatçıysanız, bir problemle 
uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız. Bir problem 
sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi 
adım adım çözebiliyorsanız bundan son derece 
mutluluk duyarsınız. Dahası, diğer problemlerinizi 
de heyecanla enerjiyle ve canlılıkla karşılarsınız. 
Bu kişisel gelişim böylece devam edip gider. 
Yoksa bir hedefinize ulaşır ulaşmaz heyecanınız 
kaybolmaya başlamaz mı? Yeni bir hedefiniz ve sizi 
bileğleyen yeni bir gündeminiz yoksa yavaş yavaş 
atalete düşmez misiniz? Ya da aşırı çalışmanız 
gerekmiyorsa rehavete kapılmaya başlamaz 
mısınız?

41. Bu parçada asıl anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanların sorunları onlara alışkanlık konusunda 
deneyim kazandırır.

B)  Bir sorunu çözme çabası ne kadar yoğunsa kişi o 
sorunu çözmekten o kadar keyif alır.

C)  İnsanlar arasındaki sorunları aşmak için deneyim 
ve inanmak gereklidir.

D)  Her kişinin aynı duruma aynı tepkiyi vermesi bek-
lenemez çünkü insanların yapısı birbirinden fark-
lıdır.

E)  Çok çalışan insanların ortak özelliği çalışmaları-
nın temelinde bir amaçlarının olmasıdır.

42. Bu parçaya göre kişilerin gelişiminde 
aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

A) Hatıralar 
B) Heyecan 
C) İnatçılık
D) Azim
E) Zorlayan sorunlar
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43. - 44. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Balığın usulüne uygun olmayan şekilde taşınma-
sı ve yanlış bekletilmesi dış kısımlarında başlayan 
bayatlamalara neden olur. Örneğin uzun süre sen-
tetik torbada tutulması, aynı şekilde bekletilmesi 
bayatlamaya ve bozulmaya yol açar. Balığın bozul-
masını önlemek için bu duruma acilen son verilmesi 
gerekir. Balık hemen akan su altına tutulur, bir süre 
yıkanır. Balığın bozulmasını önlemek ve mikroorga-
nizma hareketlerini hemen durdurabilmek için gü-
venli bir yol da şudur: 4 litre suya bir adet potasyum 
permanganat tableti eritilir. Menekşe renginde bir 
su elde edilir. Deniz ürünleri önce yıkanır ve sonra 
hazırlanmış bu suyun içine konulur. 10-15 dakika 
bekletilir. Su hâlâ menekşe renginde ise deniz ürü-
nü tazelenmiş ve yenilebilir demektir. Permanganatlı 
sudan çıkarılır, bol su ile iyice yıkanır. Deniz ürü-
nündeki taze yosun kokusu geri gelmiştir. Hemen 
kullanılması, tekrar bayatlamasına izin verilmemesi 
gerekir.

43. Bu parçadan balıkla ilgili olarak 
I.  Farklı biçimlerde bekletilmesi gerekmektedir.
II.  Doğru biçimde saklanırsa uzun süre korunabilir.
III.  Uygun şartlarda saklanmazsa ilk bozulma balı-

ğın dış bölümlerinde oluşur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II           C) Yalnız III 

   D) I ve II   E) I ve III 

44. Bu parçaya göre balığın bozulmasında aşağıda-
kilerden hangisi etkili değildir?

A)  Saklama yeri
B)  Saklama süresi
C)  Yıkanma süresi
D)  Taşınma şekli
E)  Saklama koşulları

45. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

30.000 yıllık tarihi boyunca sanat; yeni biçimler, 
teknikler, estetik anlayışları ve kavramlarla sürekli 
olarak şekil değiştirdi ve toplumda çeşitli rol ve iş-
levlere sahip oldu. Büyü veya din amaçları doğrul-
tusunda bir araç, kişisel veya toplumsal olayları 
kaydetmenin bir yolu, bir ekonomik veya siyasi güç 
sembolü, kültürel veya eğitimsel arka plan açısın-
dan sınıf ayrımının bir kanıtı olması, dekoratif ve 
kârlı bir yatırım ögesi olarak kullanılmasının dışında, 
temel karakterini her zaman baskın olarak korudu: 
Sanat, bir ifade mecrası ve bir iletişim enstrümanı-
dır. Peki onun tartışılması ve eleştirel incelemesi gü-
nümüzde nasıl bu kadar zor, hatta bazı uzmanlara 
göre imkânsız hâle geldi?

45. Bu parçaya göre sanatla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)  Tartışılması güç bir durumdadır.
B)  Gelişim sürecinde biçimsel değişikliğe uğramış-

tır.
C)  Eski bir geçmişe sahiptir.
D)  Farklı güç unsurlarının temsilcisi olmuştur.
E)  Sorunların çözümüne katkı yapmıştır.

46. Bu parçaya göre sanatın asıl amacı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  İnsanların kendini anlatmasına fırsat yaratması
B)  Sanatçılara yeni ufuklar kazandırması
C)  Hayatın neden bu kadar önemli olduğunu belirt-

mesi
D)  İnsana kendini anlama yetisi kazandırması
E)  Başkalarının da bu dünyada var olduğunu anlat-

ması
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47. - 49. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Grip aşısı, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği, bir 
önceki yılda salgın yapan 3 tip virüsün inaktive edil-
mesi ile geliştirilir. Yılda 1 kez, grip sezonu öncesi 
yapılır. Aşının etkinliği, aşı yapıldıktan 15 gün son-
ra başlar. Bu nedenle yeni grip aşısı çıkar çıkmaz 
en kısa sürede yapılması gerekir. Yüzde 50-80 ara-
sı koruyuculuğu vardır. Aşılı kişiler hastalansa bile 
hastalığı daha hafif geçirir. 6 aydan büyük çocuk-
lara ve diğer tüm yetişkinlere aşı yapılabilir. Gribin 
komplikasyonlarının ağır görüldüğü risk gruplarının 
mutlaka aşılanması önerilir.

47. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A)  Açıklayıcı bilgilere yer verme
B)  Yaklaşıklık içeren ifade kullanma
C)  Düşsel ögeler kullanma
D)  Sebep-sonuç ilgisini kullanma
E)  Kanıtlanabilir yargılardan yararlanma

48. Bu parçadan grip aşısıyla ilgili olarak 
I.  Kesin çözüm sağlamaktadır.
II. Yapılacağı kişi grubu bellidir.
III.  Bir kuruluşun belirlediği virüslerin etkisiz hâle ge-

tirilmesiyle oluşturulur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I            B) Yalnız II               C) Yalnız III 

   D) I ve II   E) II ve III 

49. Bu parçaya göre grip aşısının aşı piyasaya çıkar 
çıkmaz yapılmasının önemli olmasının sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hastalığa yakalananların uzun süre iyileşeme-
mesi

B)  Aşının aynı anda etki yapmaması
C)  Hastalığın farklı bir seyir taşıması
D)  Herkesin aynı sorunlarla karşılaşmaması
E)  Hastaların yeni aşıya karşı direnç kazanması

50. - 52. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Sergiler, doğaları gereği kırılgan, kusurlu ve elden 
kayıveren araçlardır. Hikâye anlatmada pek de ve-
rimli değildirler. Raftan alıp roman gibi bir bölümü-
nü okuyarak kenara koyamaz; video gibi yarısından 
başlayıp oynatamaz veya geri saramaz; dans figürü 
gibi ardı ardına tekrarlayamazsınız. Bir tiyatro oyu-
nundaymışçasına göz önüne serilmeleri de o kadar 
önemli değildir, zira -siz orada olmasanız dahi- hep 
oradadırlar. Sergiler kapandıklarında da ancak ol-
madıkları bir şey olarak hatırlanabilirler. Sorun değil 
tabii ki. Zamanın kendisine dair olmayan, zaman 
aralıklarıyla art arda gelen bir pratik olarak tekdüze 
bir biçimde yer değiştirirler. Biri kapanır, diğeri açı-
lır; mağazalarda satılan sıradan nesneler gibi “yeni 
sezon” ve “haftaya son” duyurularıyla kesintisiz bir 
programlamanın raf ömrü sınırlı ögeleridir. Çoklukla 
fikir ve olasılıkları paketleyip tam da işlemeden, tü-
ketmeden eskitirler. Oldukları kadardırlar. Daimî de 
olabilirler, yani koleksiyon sergileri gibi uzun süreye 
yayılabilirler ama bu tür sergiler daha başlamadan 
bayattır zaten.

50. Bu parçadan sergilerle ilgili olarak 
I.  İnsanların ilgisini hep çekmişlerdir.
II. Ne zaman biteceği belli olan unsurlardır.
III.  Hiç unutulmayanları da vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II              C) Yalnız III 

   D) I ve II   E) II ve III 

51. Bu parçada sergilerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A)  Öykü anlatmada verimsiz olduklarına
B)  Ortasından başlanamayacağına
C)  Yer değiştirmelerinin klasik biçimde olduğuna
D)  Aynı yerde olduklarına
E)  Oluşturanların kişiliğine
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52. Bu parçaya göre sergiler aşağıdakilerden 
hangisine benzetilebilir?

A)  Öykülere
B)  Romanlara
C)  Videolara
D)  Nesnelere
E)  Dans hareketlerine

53. - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

5 salonu bulunan bir sinemada haftanın 7 günü 
film gösterimi yapılıyor. Pazartesi, salı ve cumartesi 
günlerinde 4, diğer günlerde 5 seans hâlinde gös-
terimler yapılmaktadır. Haftanın 2 gününde yalnız 
Türk filmleri, 2 gününde yalnız yabancı filmler, diğer 
günlerde hem Türk filmleri hem de yabancı filmler 
gösterilmektedir. Filmlerin gösterimleriyle ilgili şun-
lar bilinmektedir: 

• Türk filmlerinin gösterimi, 5 seansın olduğu gün-
lerde yapılmaktadır.

•  Yabancı filmlerin gösterildiği günlerden biri cu-
madır. Diğeri ise 4 seanslı bir gündür ve bu, salı 
değildir.

•  Cumartesi Türk filmleri ve yabancı filmler karışık 
olarak gösterilmektedir.

•  Yabancı filmler; Türk filmleri ve yabancı filmlerin 
karışık olarak gösterildiği günlerin hemen önce-
sindeki günde gösterilmektedir.

53. Buna göre, 
I. Pazartesi
II. Salı
III. Cuma 
IV. Cumartesi
günlerinden hangilerinde yabancı filmler göste-
rilmektedir?

A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III

   D) II ve IV  E) III ve IV

54. Buna göre, 
I.  Pazartesi
II.  Salı
III.  Cuma 
IV.  Cumartesi
V. Pazar 
günlerinden hangilerinde gösterilen filmlerin tü-
rü bellidir?

A) I, II ve IV            B) I, IIIve V           C) I, II, III ve IV

       D) II, III, IV ve V           E) III, IV ve V

55. Buna göre pazar günü karma biçimde film 
gösterimi yapıldığı biliniyorsa aşağıdakilerden 
hangisi kesin olarak yanlıştır?

A)  Çarşamba günü Türk filmi gösterimi yapılmakta-
dır.

B)  Perşembe günü Türk filmi gösterimi yapılmakta-
dır.

C)  Salı günü, Türk filmleri ve yabancı filmler karma 
olarak gösterilmektedir.

D)  Pazartesi günü Türk filmleri ve yabancı filmler 
karma olarak gösterilmektedir.

E)  Cuma günü yabancı film gösterimi yapılmakta-
dır.

56. Buna göre, 
I. Türk filmleri
II. Yabancı filmler
III. Karışık
türlerinden hangisi ya da hangilerinin tamamı-
nın gösteriminin yapıldığı günler bellidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II            C) Yalnız III

                    D) I ve III E) II ve III
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57. - 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir belediyeye ait çöp kamyonları şehrin A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, mahallelerinden çöpleri toplamakta-
dır. Kamyonların haftada 30 sefer yaptığı belediye-
de her mahalleye haftada en az 2 olmak üzere çöp 
toplama seferi yapılmaktadır. Mahallelerde çöp top-
lanmasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

•  A, C, D mahallelerine 2’den fazla sefer yapılmak-
tadır.

•  5 sefer olmak üzere en fazla sefer yapılan ma-
halle J’dir.

•  B ve H mahallelerine 2 sefer yapılmaktadır.
•  4 sefer yapılan tek mahalle G’dir.

57. Kaç çöp toplama seferi yapıldığı belli olan ma-
halleler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)  A, B, C, D, G, H, J
B)  A, C, D, I, H, J
C)  B, C, D, E, I, H, J
D)  B, D, E, I, H,
E)  C, D, E, G, H, J

58. Buna göre E Mahallesi’nin 2 çöp toplama 
seferi yapılan bir mahalle olduğu biliniyorsa 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A)  I Mahallesi 3 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

B)  F Mahallesi 4 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

C)  A Mahallesi 2 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

D)  D Mahallesi 2 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

E)  C Mahallesi 2 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

59. Buna göre F Mahallesi’nin 2 çöp toplama 
seferi yapılan bir mahalle olduğu biliniyorsa 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A)  I Mahallesi 3 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

B)  E Mahallesi 2 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

C)  B Mahallesi 2 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

D)  A Mahallesi 3 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

E)  C Mahallesi 3 çöp toplama seferi yapılan bir ma-
halledir.

60. Buna göre, 
I.  A
II.  C
III.  G
IV.  F
V.  I
mahallelerinden hangilerinin çöp toplanma gün 
sayısı aynı olabilir?

A) I, II, III           B) I, III, V           C) I, II, IV ve V

   D) III, IV, V              E) II, III ve IV



SAYISAL CEVAP ANAHTARI

1 D 31 A
2 D 32 B
3 E 33 B
4 B 34 E
5 D 35 C
6 D 36 A
7 B 37 E
8 C 38 C
9 D 39 A

10 A 40 B
11 B 41 A
12 A 42 E
13 D 43 C
14 D 44 D
15 E 45 C
16 A 46 B
17 D 47 C
18 A 48 A
19 D 49 D
20 B 50 E
21 C 51 E
22 B 52 A
23 A 53 E
24 A 54 B
25 D 55 A
26 E 56 D
27 E 57 B
28 D 58 C
29 B 59 A
30 D 60 A

SÖZEL CEVAP ANAHTARI

1 C 31 D
2 D 32 B
3 D 33 D
4 A 34 A
5 E 35 A
6 A 36 B
7 B 37 D
8 B 38 E
9 E 39 B

10 B 40 C
11 D 41 B
12 E 42 A
13 A 43 E
14 C 44 C
15 C 45 E
16 E 46 A
17 D 47 C
18 D 48 E
19 B 49 B
20 A 50 B
21 C 51 E
22 C 52 D
23 E 53 B
24 A 54 C
25 D 55 D
26 D 56 B
27 E 57 A
28 D 58 A
29 A 59 B
30 C 60 C


