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4. Sanatı canlı ve geçerli kılan, sanatın yaşama tanıklığıdır; ka-

lıpların yazıya geçirilmesi, kurutulmuş insanlar ve olaylar yı-

ğınağı değildir sanat. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede anlatılmak istenen-

le anlamca aynı doğrultudadır?

A) Belirli bir kültürel birikime dayanmadan yapılan sanatsal  

tartışmalar bilinçsizliğin yavanlığını taşır.

B) Sanatçı, eserlerinde çağdaş anlatım yöntemlerinden ola-

bildiğince yararlanmasını bilmelidir.

C) Geçmişle kan bağı taşımayan, yaratıcılıktan yoksun ürün-

ler sanat yapıtı olarak nitelendirilemez. 

D) Bir eseri sanat katına çıkaran yegâne unsur, olayların 

birbirine bağlanışındaki kurgu ustalığıdır.

E) Sanat yapıtı güncel sosyal olayların aynası olmalı, hal-

kın duygu ve düşüncelerinden beslenmelidir.

1. Halikarnas Balıkçısı daha çok, Ege ve Bodrum çevresinin 

insanını, onun iç ve dış çelişkilerini, doğayla ve denizle mü-

cadelesini ele aldı. Yöre insanının ekmeğini denizden çıka-

rırken yaşadığı acıları, çektiği zorlukları, aşklarını, yoksullu-

ğunu, trajedisini dile getirdi. Aynı zamanda insanlığın yüz-

yıllar boyunca değişmeyen ortak duygularına ve iç dünya-

sına ayna tutmayı amaçladı. İşte bu nedenle yapıtları, oku-

yan her kişide derin izler bıraktı.

 Bu parçada altı çizili bölümle, Halikarnas Balıkçısı ile il-

gili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatsal duyarlığının evrensel bir nitelik taşıdığı

B) Başarılı bir sanatçı olmak için gerçekçi bir anlatım yolu 

benimsediği

C) Yapıtlarında sadece kendi yaşadığı dönemdeki değil, 

geniş bir zaman dilimindeki olayları yansıttığı

D) Kendi kültüründen hareketle tüm dünyaya seslenen eser-

ler ürettiği

E) Yapıtlarıyla kalıcı bir sanatçı olmayı hedeflediği

2. Sanatçının anıları bir yaşam günlüğü âdeta. İstanbul’dan Pa-

ris’e uzanan bir ömrün, okuyanı kendine çeken enfes bir ka-

lem işçiliği. Anılar tanımı bu kitap için yeterli değil. Üçüncü te-

kil şahıs ağzından yazılanlar bir büyük romanın tadını verdi 

bana. Onun anılarını okumak, ülkemizin aydınlar tarihini oku-

makla özdeş. Üzüntüleri samimi bir anlatımla dirence dönüş-

türmek, günlük yaşamın içine yedirmek, anılarının beni en et-

kileyen yanı. Onun lezzetli Türkçesi sanırım pek çok yazarı-

mıza örnek olmalı. 

 Bu parçadan sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak 

 I. Eserini içtenlikli bir anlatım üzerine temellendirmiştir.

 II. Kendini sürekli olarak yenileme çabası içindedir.

 III. Olaylara nesnel bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

 D) Yalnız I E) I, II ve III 

3. Bir çarpma anında hayatımızı kurtaran hava yastıkları, içine 

hava pompalanarak şişirilmez çü nkü  bu işin çok hızlı yapıl-

ması gerekir. (I) Bu noktada devreye kimya girer ve darbe 

algılayıcılardan gelen uyarılarla harekete geçen şişirme ya-

kıtı dü zeneği iki kimyasal maddenin birbiriyle tepkimeye gir-

mesini sağlar. (II) Tepkime o kadar hızlı gerçekleşir ki orta-

ya çıkan gaz, yalnızca saniyenin dörtte biri kadar sü rede ha-

va yastığını şişirir. (III) Bu sü re, otomobilin çarpmasından, 

sü rü cü  ya da yolcunun başının öne savrulmasına kadar ge-

çen sü reden daha kısadır. (IV) Bu nedenle hava yastığı şiş-

tikten ve “koruma” işlevini tamamladıktan birkaç saniye son-

ra kendiliğinden söner. (V) Böylece sü rü cü  ya da yolcu ko-

layca otomobilden dışarı çıkabilir. 

 Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için “Ha-

va yastıklarının ü zerinde kü çü k küçük delikler bulunur.” söz-

lerinin numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi ge-

rekir?

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

1. Bu testte 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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5. Leonardo da Vinci, Rönesans sanatının doruklara ulaşma-

sında önemli bir sanatçıdır. Kişiliği, hayatı, eserleri ve yüz-

yıllar sonra bile bıraktıkları üzerinden konuşulan ve tartışı-

lanlar, onun böyle bir ünü fazlasıyla hak ettiğinin en önem-

li kanıtlarıdır. Bugün her yerde Rönesans denildiğinde akla 

ilk gelen kişilik odur. Leonardo da Vinci, Rönesans’ın sanat-

sal hümanist (insancılık) ideallerinin bir sembolü olmuştur. 

Rönesans karakteristik sanatçı kişiliğinin bir örneği olan Le-

onardo; ressam, mimar, doğa bilimci, araştırmacı, mucit, 

müzisyen, tıpçı özelliklerine sahipti. Notlarında bulunan, da-

ha sonra Galileo’nun başını derde sokan Kopernik kuram-

larını incelerken not aldığı “Güneş dönmüyor.” ifadesi onun 

bir bilim adamı olarak araştırmacılığının yanı sıra güçlü sez-

gilerinin de bir göstergesiydi. Sanatın amacının görünen 

dünyayı resmederken yeni keşifler yapmak, izleyicileri bir 

çeşit etki altına almak olduğunu düşünüyordu.  

 Bu parçadan Leonardo da Vinci ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kimi zaman çağdaşlarından ayrı düşmüştür.

B) Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

C) Rönesans sanatına damgasını vurmuştur.

D) Ünü dünyaya yayılmış bir sanatçıdır.

E) İnsan sevgisini önemsemiştir.

7. Krom; metalik cevherler arasında dayanıklılığı ve parlaklığı 

ile çok sık tercih edilen bir elementtir. Özellikle demirle bir-

likte oluşturduğu alaşım, önemli bir ham maddedir. Krom, 

metalik bir elementtir. Kimya sanayisi, otomotiv, mutfak ve 

banyo metalleri, metalürjide, dayanıklı ve sert metal alaşım-

ları başta olmak üzere birçok alanda çok sık kullanılan krom, 

metalik görünüşü ve dayanıklılığı sebebiyle tercih edilir. Pas-

lanmaz çeliğin yakın dostudur. Kromun demir ve nikel ala-

şımları çok büyük yapılarda ve önemli makine ve motor par-

çalarında kullanılır. Sert ama kolay kırılan yapısı, parlak ve 

göze hitap eden görünüşü ile birçok sektör onu el üstünde 

tutmaktadır. 1797 yılında Fransız kimyager Louis-Nicolas Va-

uquelin tarafından keşfedilen bu elementin kullanılmaya baş-

lanması ise keşfinden yaklaşık yüz yıl sonradır.  

 Bu parçada “krom”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-

sine değinilmemiştir? 

A) Tek başına kullanılmadığına

B) Hangi sektörlerde kullanıldığına 

C) Ne zaman ve kim tarafından keşfedildiğine  

D) Estetik özelliklerinin bulunduğuna 

E) Benzer elementler arasında hangi özellikleriyle öne çık-

tığına

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Otobüs bozuk bir kara yoluna girdiğinde sarsıntılar sizi 

endişeye sevk etmesin.

B) Burada herhangi bir sokakta bile raflarını karıştırmak is-

tiyeceğiniz küçük bir dükkân bulmak mümkün.

C) Uçsuz bucaksız bozkırlarda yan yana yürüyen iki leopar 

gördünüz mü hiç?

D) İş yerlerinin çoğunda kişisel kayıtların yanı sıra plak ku-

tusu gibi aksesuarlar da satılıyor.

E) Asıl ihtişamına ilkbahar aylarında kavuşan şelale, oluş-

turduğu gökkuşağı ile insanı büyülüyor.

6. (I) Oscar Pistorius, 1986’da Güney Afrika’da dünyaya gel-

diğinde diz ve bileğini birbirine bağlayan kaval kemikleri 

doğuştan yoktu. (II) Ancak o, hayata küsmedi, ailesi Os-

car’ın bir rehabilitasyon merkezine devam etmesini sağla-

dı. (III) Merkezde, “çita” adı verilen özel yapım protez ba-

cakları kullanmaya ve koşmaya başladı. (IV) Protezler nor-

mal yürüyüşte bile kontrol edilmesi güç olan aparatlardır; 

bu zorluk, özellikle kaygan zeminlerde ve rüzgârda daha 

da artar. (V) Sadece koşmakla kalmadı, kendini bir atlet ola-

rak da geliştirdi. (VI) Normal bir atletin harcadığı enerjinin 

ortalama 4 katını kullanabilecek duruma geldi. (VII) Onun şu 

anda 200 metrelik koşuda harcadığı enerji, neredeyse 355 

kiloyu yerden 1 metre kaldırırken harcanan enerjiye eşit.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşün-

cenin akışını bozmaktadır?

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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9. Semtleri ve kentleri insanlar meydana getirir. Kentler ve semt-

ler de insanları meydana getirmez mi? İnsan, çevreyi, doğa-

yı biçimler; sonra biçimlediği şey tarafından yeniden biçim-

lendirilir. Beyoğlu da diğer kent parçaları gibi bir insan ya-

pısıdır. ---- Bir anılar yumağı, bir özlemler toplamı, bir tapta-

ze duygular ve heyecanlar bileşkesine dönüşmüştür o. Öy-

le bir semttir ki Beyoğlu, İstanbullunun yaşamının bir yerine 

sızmıştır mutlaka.

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Öteden beri, kültür, sanat ve zarafetin egemen olduğu 

bir bölgedir burası.

B) Ama Beyoğlu artık kişisel tarihimiz içinde sadece içinde 

yaşanılan bir semt olmaktan çıkmıştır. 

C) Ülkemizin Batı’ya açılan geniş bir penceresi olmuştur 

Beyoğlu.

D) Beyoğlu’nun pastaneleri bile bir edebiyat akademisi gi-

bi çalışır.

E) Beyoğlu’nun eşsiz yapıları bugünün ve dünün tanıklığı-

nı yapıyor bize.

11. Bulvarlar, kahvelerin tenteleriyle bir Van Gogh tablosu cüm-

büşünde alabildiğine uzanıyor. Ellerinde boş tuvaller, gaze-

telere sarılı, bitmiş tablolar, bir yığın genç geçiyor. Ne yazık 

ki Montparnasse artık yirmi sene evvelin Montparnasse’ı de-

ğil. Resim o zamanlarda olduğu gibi hayata her gün yeni bir 

umut aşılamıyor. Fakat Paris, dünyada resmin bir numaralı 

payitahtı hâlâ.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İnsanoğlunun değer yargılarını ve bu yargılar içinde ya-

şamsal gerçekliğin yerini belirleyebilmek için yazınsal 

ürünler en önemli malzemedir.

B) Bilgi, geniş bir birikimin kuşaklara aktarılması sonucu 

oluşan ve bütün insanlığın malı olmuş bir hazinedir.

C) Bu eser, geçmiş yüzyıllardaki Türklerin yaşamını kayna-

ğından aktaran en önemli başvuru kaynağıdır.

D) Sanat yolunda bir çığır açabilmek; olumsuzluklar karşı-

sında direnmek ve önünüze çıkan engelleri sabırla aş-

makla gerçekleşebilir.

E) Bu tarihî kent geçmiş yüzyıllarda sanatın ve edebiyatın 

uç verdiği bir merkeze dönüşmüş.

10. I. Yaz aylarında Marmaris, Datça, Fethiye; kış aylarında ise 

Kartepe, Uludağ, Köroğlu turistlerin ilgisini çekiyordu. 

 II. Çanak ve çömleğin olmadığı, hayvanların evcilleştirilme-

diği bir dönemde bunlar nasıl yapıldı; kim, ne zaman bu 

tapınakları inşa etti?

 III. Bu tarihî yapı; Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ilçeleri-

nin tam kesiştiği yerde yer alıyor.

 IV. Görünen o ki; Taş Devri’nde insanlardan oluşan bir du-

var örmeye başlamışız ve kurulan bağlar harcımız olmuş.

 V. 1873’ten bu yana Hinduları ağırlayan; yüzlerce heykel-

le bezenmiş görkemli bir tapınakla karşılaşıyoruz.

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalı virgülün kul-

lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

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

 D) III ve V E) IV ve V 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfatları bağla-

ma göreviyle kullanılmıştır?

A) Mağazadaki görevliden hem kullanışlı hem de ucuz bir 

ürün istedi.

B) Arkadaşınız biraz yorgun ama son derece azimli görü-

nüyor. 

C) Haziran ile temmuz aylarını Bodrum’daki yazlığında ge-

çirirdi.

D) Bu hatayı, ya cahilliğinden ya da iş bilmemezliğinden 

yaptı.

E) Bizim geç gelmemize veya söz verdiğimiz gibi hareket 

etmememize kızdı.
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15. Özellikle gençler arasında daha sık karşılaşılan cep telefo-

nundan mahrum kalma korkusu, yani “nomofobi” vakaları 

günden güne artıyor. Uzmanlar, akıllı cihazların sıkça ve 

kontrolsüzce kullanılmasının sosyal ve psikolojik anlamda 

kötü sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek bağımlı olmuş 

bireylerde cep telefonundan ve internetten uzaklaşmanın 

endişeye yol açtığını belirtiyor. Bu bağımlılık türü, beyinde-

ki ödül-ceza sistemini bozuyor hatta kimi öğrencilerde oku-

lu reddetme gibi eğilimleri ortaya çıkarıyor. Tedavi ise şöy-

le gerçekleşiyor: Önce beynin kimyası bozulduğu için 2-3 

haftalık bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazen kişi hastaneye 

yatırılıyor. Sonrasında ise bireysel ve grup terapileri ile cep 

telefonunun tehlikeli ve zararlı olduğu algısı oluşturuluyor.

 Bu parçadan “nomofobi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi çıkarılamaz?

A) Kişiye özgü tedavi yöntemleri uygulandığı

B) Kişiyi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya getirdiği

C) Son yıllarda yaygınlaştığı

D) Teknolojik aletleri yoğun kullanmaktan kaynaklandığı

E) Bazı bireylerin eğitim hayatını etkilediği

13. • Erken yaşlanma hastalığı, çocukluk döneminde görülen  

ölümcül bir genetik bozukluktur. 

 • Bu hastalığın tedavisine yönelik özellikle Amerika ve Al-

manya’da pek çok araştırma ve çalışma yapılmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri 

anlamca doğru bir biçimde birleştirmiştir?

A) Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaş ilerledikçe et-

kisi azalan erken yaşlanma hastalığının tedavisi yalnız-

ca Amerika ve Almanya’da yapılmaktadır.

B) Çocukluk döneminde görülen genetik rahatsızlıklardan 

biri olan erken yaşlanma hastalığının tedavisinin olma-

ması, özellikle Amerika ve Almanya’da pek çok çocuğu 

etkilemektedir.

C) Temelde genetik sorunlardan kaynaklanan ve çocukluk 

döneminde görülen erken yaşlanma hastalığına yönelik 

araştırmalar dünyada sadece Armerika ve Almanya’da-

ki üniversitelerde yapılmaktadır.

D) Çocukluk döneminde ortaya çıkan genetik rahatsızlıkla-

rın en tehlikelisi olan erken yaşlanma hastalığının teda-

visi, Amerika ve Almanya başta olmak üzere dünyadaki 

pek çok gelişmiş ülkede yapılmaktadır.

E) Çocukluk döneminde görülen, ölümcül genetik bir ra-

hatsızlık olan erken yaşlanma hastalığının tedavisiyle il-

gili özellikle Amerika ve Almanya’da birçok araştırma ve 

çalışma yürütülmektedir.

16. Topraklarının yarısını Kuzey Amerika, diğer yarısını da Av-

rasya plakasından almak İzlanda’yı dünyanın en ilginç coğ-

rafyalarından biri kılmış. Burada su, kuzeyin soğuğu ve vol-

kanın ateşiyle şekilden şekle giriyor. Gulf stream, İzlanda’yı 

dondurucu soğuklardan korur. Buna biraz da hareket ekler-

seniz Sibirya’daki gibi kalın giyinmek zorunda kalmazsınız. 

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır?

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

I

II

III

IV

V

14. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı nesnedir?

A) Cemal’in ne sakladığını gördün mü?

– Görmedim.

B) Kimi aradığını niçin sormadın?

– Çok acelem olduğundan.

C) Yanındaki çocuk senin neyindi?

– Kardeşim.

D) Balık tutmaya kiminle gideceksin?

– Amcamla.

E) Bu resminde daha çok neyi anlatıyorsun?

– Ayrılık acısını.
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19. Muhabir:

 (I) ----

 Akademisyen:

 — Amatör ruh ve bilimsel meraka sahip olmak, yılmadan bir 

problemin peşine düşmek şart. Bunlara ek olarak konuşup 

yazmak şart olmasa da kullanılacak kaynakları okuyup an-

layacak, değerlendirecek kadar çalışmak istenilen alanın 

kaynak dillerine, bilim disiplinlerine, kavram ve teorilere va-

kıf olmak gerekli. Tabii ki dünya dili olan İngilizceyi, Fransız-

cayı, Almancayı birini konuşup yayın yapacak, diğerlerini de 

literatürü takip edebilecek seviyede bilmek icap ediyor. 

 Muhabir:

 (II) ----

 Akademisyen:

 — En başta her ne kadar bugün dijital olarak bazı kaynak-

lara ve modern literatüre ulaşmak kolay ise de kütüphane 

ihtiyacı hep gündemimdedir. Bizim de Avrupa ve Amerika 

üniversiteleri gibi geçmişe uzanan zengin üniversite kütüp-

hanelerimiz olmalı. Bir de fikirlerimi, yorumlarımı, varsayım-

larımı karşılıklı oturup tartışarak test edeceğim ve bu saye-

de kendimi geliştireceğim bir ortama ihtiyaç duyuyorum.

 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-

gisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. Bilimsel çalışmalar yapabilmek için nasıl bir do-

nanıma sahip olmak gerekir?

II. Çalışmalarınızı gerçekleştirirken yaşadığınız zor-

luklardan kısaca söz eder misiniz?

B) I. Bilimsel araştırmalar yapmak isteyenlere neleri  

tavsiye edersiniz?

II. Kendinizi eksik gördüğünüz alanlarda nasıl bir 

çalışma yapıyorsunuz?

C) I. Dünyanın dört bir yanında bilim çevrelerinde se-

vilip takdir edilmeyi nasıl başardınız?

II. Araştırmalarınızdan dolayı aldığınız bazı akade-

mik unvanlar sizi nasıl etkiledi?

D) I. Bilim insanı kariyerinizde hak ettiğiniz yeri elde 

etmek için ne gibi fedakârlıklar yaptınız?

II. Bilimsel çalışmalarınızı doğrulamak ve tartışmak  

için neler yapıyorsunuz?  

E) I. Nanoteknolojinin zor bir çalışma alanı olduğu gö-

rüşüne katılır mısınız?

II. Araştırmalarınızda size destek olan kişi veya ku-

rumlar oldu mu?

18. I. Dünya’da 7,25 trilyon ton atık plastik kara ve denizleri 

kirlettiği için plastik, çevre için büyük bir sorun olmaya 

devam ediyor.

 II. Ancak plastik olmasaydı ne müzik kayıt altına alınabilir 

ne de film yapılabilirdi hatta modern tıpta kullanılan bir-

çok alet ve cihaz plastik içerdiği gibi, otomobil ve uçak 

parçaları da plastiğe dayanıyor.

 Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümledeki olgunun, çevreyi neden fazla etkilediği açık-

lanmaktadır.

B) I. cümlede belirtilen durumun yaşadığımız son yüzyılda 

gerçekleştiği örneklenmektedir.

C) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen bir durumdan 

söz edilmektedir.

D) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak nedeni 

gösterilmektedir.

E) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu olumsuzlu-

ğa dikkat çekilmektedir.

17. Kitap okuyan insanlar, okumayanlara göre kendilerini daha 

rahat ifade ederler. Belli bir sıklıkta kitap okuduğunuzda ke-

limelerin bir cümle içinde nasıl kullanıldığını görür ve onları 

doğru bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz. Bununla birlikte 

kelime dağarcığınızı geliştirecek yeni kelimelerle tanışırsınız. 

Şundan kesinlikle emin olabilirsiniz: Yazma becerinizi geliş-

tirmek için en iyi yardım şekli, okumaktır. Okuma size nasıl 

yazılacağını gösterir, becerilerinizi takip etme ve geliştirme 

olanağı sunar.

 Bu parçada “kitap okuma”yla ilgili olarak asıl anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsana rahatlayabileceği ve dertlerini unutabileceği za-

manlar yaşattığı

B) Kişileri odaklanma ve konsantrasyon konusunda geliş-

tirdiği

C) Kişiye edebiyat dünyasıyla ilgili bilgi eksikliklerini gös-

terdiği

D) İnsanlarda içine kapanık bir ruh hâli oluşmasını engelle-

diği

E) Kişisel gelişim sağladığı katkının yanında insana yazma 

becerisi de kazandırdığı
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20. Üslup, bazılarının zannettiği gibi salt sözcük oyunu veya süs 

değildir. Usta yazar, düşüncesini daha iyi anlatmak için ge-

rekirse sözcük oyunlarına, edebî sanatlara da başvurabilir. 

Yeni sözcükler bile icat eder fakat bunların eser içinde bir 

fonksiyonu vardır. Hiçbir kelime oyununa başvurulmayan, 

gün ışığı vurmuş sakin bir deniz yüzeyi kadar düz fakat gü-

zel eserler de mevcuttur. Sanat yapıtında güzellik veya etki-

yi salt sözcük oyununda arayanlar gerçek sanatın sırrını bil-

meyenlerdir. Bir sanat eserinde güzelliği oluşturan bütün-

lük, ana fikir ile ayrıntı arasındaki ilişkidir. Dil ve üslup, tek 

başına bir değer ve anlam ifade etmez.

 Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisine karşı 

çıkılmaktadır?

A) Kimi sanatçıların, eserlerinde okurların ilgisini canlı tuta-

bilmek için söz oyunlarına başvurmalarına

B) Sanat yapıtlarında sözü uzatmadan söylemenin önem-

senmemesine

C) Yaşananları olduğu gibi yansıtmanın bir esere yazınsal 

değer katmayacağına

D) Farklı anlatım biçimlerine başvurulmadan yetkin sanat 

yapıtları ortaya konamayacağına

E) Sanat yapıtında güzelliğin, içerik ve üslubun kaynaşma-

sıyla meydana gelebileceğinin göz ardı edilmesine

22. I. Yaklaşık altmış yıldır bu alanda kullanılan bu malzeme 

nadir bulunan metaller arasında yer alıyor ve fiyatı gün-

den güne artıyor.

 II. Hâlihazırda kullanılan ekran teknolojilerinin çoğu, iletken 

ve şeffaf olan indiyum kalay oksit içeren malzemelerden 

yapılıyor.

 III. Gelişen teknolojiye bağlı olarak çiplerin ve işlemcilerin 

fiyatı düşüyor ancak bu düşüş ekran maliyetinin artma-

sı sebebiyle fiyata yansıtılamıyor.

 IV. Öyle ki akıllı telefonların ve tabletlerin maliyetinin yakla-

şık %40’ını fiyatı sürekli yükselen bu maddenin kullanıl-

dığı dokunmatik ekran teknolojileri oluşturuyor.

 V. Bu durum son yıllarda bilim insanlarını telefon maliyeti-

nin düşürülmesi için ekranlarda kullanılabilecek alterna-

tif maddeler üzerinde araştırmalar yapmaya yöneltiyor. 

 Yukarıda verilen cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün 

oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçün-

cü olur?

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

21. Ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan

 Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan

 Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız

 Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünlü düşmesi

23. Kumluktan serperken dallar başına

 Geç hızla, merdiven gelir karşına

 Eşikten atlarken ayak taşına

 Bu sesler içimde yer etsin, bırak

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad tamlaması

B) İşaret sıfatı

C) Edilgen çatılı fiil

D) Birleşik fiil

E) İsimden isim yapım eki almış sözcük
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26. I. Bir insan ne kadar çok şeye ilgi duyarsa o kadar çok 

mutlu olma olanağına kavuşur çünkü bunlardan birini 

yitirecek olsa diğerine yönelebilir. 

 II. En iyi sevgi insanın eski mutsuzluklarından kaçmak için 

değil de yeni mutluluklara kavuşma umuduyla besledi-

ği sevgidir. 

 III. Geçmişi çok iyi bilen ve insanlığın geleceğini geçmişiy-

le kıyaslayabilen gençlerin yetişmesini her şeyden çok 

önemserim.

 Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yukarıdaki cümleler-

den biriyle ilişkilendirilemez?

A) Tahmin

B) Neden-sonuç ilişkisi

C) Karşılaştırma

D) Öznellik

E) Koşula bağlılık

24. Yüzyıllardır egemen olan bilgi üretme ya da geliştirme yön-

temleri günümüzde değişmektedir. Çağımızda bilgi, tasarım 

modelleri geliştirmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan ba-

kıldığında yaşadığımız çağ, bir tasarım çağıdır. Bu noktada 

tasarımın sadece doğa bilimlerine ait alanlarla ilgili olmadı-

ğını belirtmek gerekmektedir. Tasarım, artık düşünen insa-

nın felsefe, bilim, teknik ve sanat alanındaki yaratmalarının 

tamamını kapsamaktadır. Aslında insan bilimleri de dahil ol-

mak üzere bütün bilimler tasarım ortak paydasında temel-

lenmektedir. Yani bu dünya, insanın yaratma gücüyle mey-

dana getirdiği tasarım modelleri sayesinde kurulmuştur ve 

kurulmaya devam edecektir.

 Bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez?

A) Bilgi üretiminin, uzun bir zaman geleneksel bir yöntem-

le devam ettiği

B) Bilginin geliştirilebilir bir özelliğinin olduğu

C) Tasarımın genel bir alana sahip olduğu

D) Bütün bilimlerin tasarım üzerine kurulduğu

E) Sanat ve bilim arasındaki diyaloğun her çağda aynı de-

recede gerçekleşmediği

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve 

zarf-fiil vardır?

A) Yüksek kemerli bir kapıdan geçerek ışıldayan, rengâ-

renk bir dünyaya doğru yol alıyoruz.

B) Ülkemizde gittiğimiz her yerde sosyal kalkınmaya katkı-

da bulunurken yardım seferberliği başlattık.

C) Anıtsal kapıdan geçip tadilatı yapılmış restoranı takip 

ederek etnik takılar satan bir mağazaya uğruyorum.

D) Narlıkapı Çıkmazı, yürümesi hem zevkli hem de arada 

gizlenen ahşap evleri ile sürprizlerle dolu.

E) Kırmızı tuğlalarla nakış nakış işlenmiş çarşının doğu ta-

rafına geçince yaşanası manzaralarla karşılaşıyoruz.

27. Fabrikada ustabaşı gidince işçilerden bir kısmı işleri gecik-

tirmiş, gereken özeni göstermemişti.

 Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Tamlayan eksikliği

E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

28. Hipodromun altı kadar yer üstündeki yapısı da ilgimi çekse 

de inceleme için kaynak sorunu vardı. İlerleyen yıllarda ya-

pının dış görünümüne ilişkin epey çizim ve kroki topladım 

internetten ama bunlar pek tat vermiyordu.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde hâl 

(durum) eki yoktur?

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

I

II III

IV

V
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29. Yaşar Kemal’in romanlarını düz metinler olarak değil, alt kat-

manlarındaki anlamları yakalamak için okumak onları bam-

başka gözlerle görmeyi sağlar. Söz gelimi Kimsecik üçle-

mesinin yalnızca hikâyesine odaklanmak, bu üç büyük ro-

manın yüzeysel bir okuması olur, dolayısıyla romanlar da 

hak ettiği gibi okunmamış olur. Oysa söz konusu yapıtlarda 

asıl verilmek istenenin Mustafa’nın psikolojisi olduğunu an-

lamak, nitelikli bir okumadır. Bu okuma neticesinde Musta-

fa’nın korkusu, bir çocuğun dünyasından çıkarak korkunun 

evrensel doğasına gönderir bizi. Yaşar Kemal’i büyük ro-

mancı yapan da budur kanımca. 

 Bu parçada konuşan eleştirmene göre Yaşar Kemal’i bü-

yük bir romancı yapan etmen, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlaşılması çaba gerektiren yoğun bir anlatımının olması 

B) Yapıtlarının alt katmanlarında insana dair evrensel ger-

çekleri ele alması 

C) Yapıtlarında olaydan çok, olayın kişiler üzerinde bıraktı-

ğı etkileri yansıtması 

D) Yapıtlarında hareket ve serüvene dayalı konuları okurun 

ilgisini çekecek bir anlatımla vermesi 

E) Yapıtlarında toplumsal sorunları bireysel sorunlarla har-

manlaması  

31. Bilim adamları fok balıklarının beslenme biçiminde, morina 

balıklarının teşkil ettiği yüzdeyi uzun zamandır araştırmak-

tadırlar. Fakat bu araştırmada izlenilen ana yöntem, fok ba-

lıklarının midesinde bulunan otoliths (balığın işitmesini ve 

sesin dengelenmesini sağlayan kulaktaki üç kemik) kemik-

lerinin sayısına bakmaktır ki fok balıklarının yediği büyük boy 

morina balığı sayısını belirlemede, bu yöntem yetersiz kal-

maktadır. Çünkü bazı veriler, büyük morina balıklarının fok 

balıkları tarafından “göbekten ısırma” diye adlandırılan yön-

temle yalnızca karın bölgesinden yenildiklerini göstermek-

tedir. Yani fok balıkları, arkasında hiçbir kanıt bırakmadan 

büyük miktarlarda morina balığı yiyebilir veya öldürebilir.

 Bu parçada “fok balıkları”yla ilgili olarak aşağıdakilerin 

hangisinden söz edilmemiştir?

A) Daha çok, morina balığı yiyerek beslendiklerinden

B) Tükettikleri morina balığı miktarının belirlenemediğinden

C) Morina balıklarını yeme biçimlerinin değişiklik gösterdi-

ğinden

D) Beslenme biçimlerini araştırma yöntemlerinden en yay-

gın olanından

E) Yedikleri büyük morina balıklarının tespit edilmesinin 

mümkün olmadığından

32. (I) Sanat eserleri çoğu zaman kendilerini ortaya çıkaran, on-

lara hayat veren sanatçılara benzer. (II) Sanatçıyla eserinin 

kaderi birbirinden ayrı değildir. (III) Bir sanatçı için büyük bir 

koleksiyona ya da müzeye kabul edilmiş olmak kuşkusuz 

önemli bir ayrıcalıktır. (IV) Sanatın varoluş öyküsünde kabul 

arayışı doğal olarak var. (V) Yaptığınız iş özgün ise, yenilik-

çi yönleriniz var ise geniş kitlelerce ve sanat çevrelerince ka-

bul görürsünüz.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-

ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi, türemiş bir sözcüktür. 

B) II. cümlede, zamir vardır.

C) III. cümlede, dolaylı tümleç yoktur.

D) IV. cümle, birleşik bir fiil cümlesidir.

E) V. cümlede, ek eylem vardır.

30. Bu şehirde yaşayan insanların bu kentte doğmuş olsalar ya 

da buraya sonradan yerleşseler de ortak bir duyguları var: 

Münih’li olmaktan gurur duymak. Burası sadece Almanya 

ve Avrupa için değil, dünya için de önemli bir kent olarak 

görülüyor. Global şirketlerin ve finansal kuruluşların merkez-

leri burada.  

 Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden 

hangisi yanlış kullanılmıştır?

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

I

II III

IV

V
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34. Mental aritmetik eğitimi özellikle 5 ile 12 yaş arasındaki ço-

cukların beyin gelişimine fayda sağlayan bir sistemdir. Ha-

fıza ve zekânın %75’i, 3 ile 7 yaş arasında oluşmaktadır. An-

cak zekâyla ilgili büyük gelişim, 5 yaşında tam olarak şekil-

lenmektedir. Öyle ki 5 yaşın altında uygulanan zekâ testle-

rinin sonuçları güvenilir değilken 5 yaş ve üzerinde uygula-

nan zekâ test sonuçları güvenilirdir. 5 yaş bu anlamda alt sı-

nırdır.12 yaş da genel olarak çocukların ergenlik döneminin 

tamamlandığı yaklaşık üst sınırdır. 

 Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Çocukların ergenlik dönemi, aynı zamanda zekâ geli-

şimlerinin en verimli olduğu dönemdir.

B) Zekâ gelişiminin büyük bir kısmı, 5 ile 12 yaş aralığında 

gerçekleşmektedir.

C) Mental matematik eğitimi, 5 yaşından küçüklerin beyin 

gelişiminde yarar sağlamamaktadır.

D) Güvenilir zekâ testlerinin yaş aralığı 5 ile 12’dir.

E) 12 yaşından büyüklere uygulanan zekâ testleri, sadece 

matematik sorularından oluşmamalıdır.

33. ---- Düşünme şekliniz, daha açık ve hiç olmadığı kadar po-

zitif olur. Sunabileceğiniz çok daha fazla şey olur ve sahip 

olduğunuz şeyleri başkalarıyla paylaşma konusunda daha 

istekli olursunuz. Bir başarma çabası ve zorunluluğu hisset-

meden doğal ve hiç zorlanmadan daha nazik, daha cömert 

ve insanlara karşı daha şefkatli olursunuz. İnsanların size 

karşı olan hatalarını görmezlikten geldikçe hayatınızdaki ki-

şilere karşı daha pozitif bir tutumunuz olur ve bunun karşılı-

ğında onlar da size böyle davranır.

 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki-

lerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Yaptığınız seçimler ve inandığınız değerler her zaman 

size katkı sağlamayabilir.

B) Seçici olmak, en pratik ve acil hedeflerinize ulaşmanız-

da size yardımcı olur. 

C) Affetmeyi öğrendikçe insanlarla olan iletişiminizin olum-

lu yönde değiştiğini görürsünüz.

D) Öz güven, sizi geçmiş zincirlerinizden kurtarır ve gerçek 

potansiyelinizin farkına varmanızı sağlar. 

E) Dinlenmek, zihinsel ve duygusal enerjinizin üstündeki 

yükü atar.

 Makineler onlarca yıldır rutin üretim süreçlerinden matema-

tik hesaplarına kadar birçok alanda bize destek oluyor. An-

cak teknolojik gelişimin katlanarak artması sayesinde, son 

yıllarda insana özgü olduğunu düşündüğümüz ve kendimi-

zi üstün hissettiğimiz pek çok alanda da varlık göstermeye 

başladılar. Nesneleri tanıyorlar, oyun oynuyorlar, okuyarak, 

izleyerek öğreniyorlar ve öğrendiklerini farklı şekillerde bir 

araya getirerek yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. Kumaş 

dokumadan endüstriyel seri üretime kadar pek çok süreçte 

insana olan ihtiyacı ortadan kaldıran makineler, gelişen ya-

pay zekâ eşliğinde kısa bir süre sonra insanın yaptığı pek 

çok işe göz dikecek. Makineler, Sanayi Devrimi’nin aksine 

bu kez sadece bileğinizin gücüyle ortaya koyduğunuz emek-

le değil, yaratıcılığı temel alan insana özgü niteliklerle de re-

kabet etmeye hazırlanıyorlar.

35. Bu parçadan makinelerle ilgili olarak

 I. İnsana farklı alanlarda katkılar sağlayarak insan yaşamı-

nı kolaylaştırdığı 

 II. Kendi potansiyellerini insandan bağımsız olarak gelişti-

rebildiği

 III. Gelecekte insanın işini elinden alacak bir niteliğe bürü-

nebileceği 

 yargılarından hangileri çıkarılabilir?  

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

 D) Yalnız III E) I, II ve III 

36. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki altı çizili de-

yimlerden birinin anlamını içermez?

A) İnsan belki teknolojiye olan bağımlılığını tamamen yok 

edemez ama sınırlandırabilir.

B) Tamamen kendi çalışması, emeğiyle inşa etmişti bu şi-

rin kulübeyi.

C) Bu firma teknoloji alanında kendinden beklenen görevi 

yerine getirerek beğenilen işler yapmıştı. 

D) Biraz da ailesini gururlandırmak için gece gündüz de-

meden çalışıyordu.

E) Kısa zaman sonra şirketin yönetimini ele geçirme isteği-

ne kapılmıştı.

35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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 I. Son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız önemli  

bir kavram olan beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kay-

nak gerektiren veya yetiştiği hâlde olanaksızlık nedeniy-

le bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücü-

nün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir. Bir başka 

açıdan üreten, düşünen, nitelikli çalışanların araştırma 

veya çalışma hedefiyle yurt dışına gitmesidir. Beyin gö-

çü temelde ana vatandan gelişmiş ülkelere yönelik bir 

kaynak aktarımı olarak değerlendirildiği için ana vatan 

için olumsuz sonuçlar doğurur.

 II. Beyin göçünün nüfusta azalmaya sebep olması kişi ba-

şına düşen millî gelirden daha az kişinin daha çok pay 

alacağı anlamına gelir. Bir başka ülkeye daha iyi iş im-

kânı için göç eden kişiler, ana vatanına döndüğü zaman 

ekonomiye artı bir değer olarak katkı sağlayabilir. Bire-

yin yurt dışında kendini geliştirdiği iş alanındaki tecrübe-

leri ana vatanında kullanması ülke ekonomisine ciddi 

katkılar sağlar. 

 (I) Gece yatarken en son ve sabah kalkar kalkmaz ilk iş ola-

rak sosyal medyayı kontrol ediyor musunuz, “Şimdi uyur-

sam bir şey kaçırabilirim?” cümlesi aklınızdan geçiyor mu, 

sosyal medyadan bir günlüğüne olsa bile ayrı kalma düşün-

cesi sizi korkutuyor mu? (II) Bu sorulardan bir tanesine da-

hi cevabınız “evet” ise sosyal medya kullanımınızı gözden 

geçirmenizi tavsiye ederim çünkü bağımlı olmanın sınırların-

da geziyorsunuz. (III) Bağımlılık; bir maddeye, bir aksiyona 

veya ruhsal-fiziksel olarak alışkanlık hâline gelen herhangi 

bir şeye yokluğu durumunda travmatik belirtiler gösterecek 

kadar bağlanmak demek. (IV) Bağımlılıkları klinik olarak ka-

tegorize eden DSM-5 ruhsal hastalıklar kategorizasyonuna 

göre sadece kumar bağımlılığı davranışsal bir bağımlılık ola-

rak tanımlanıyor. (V) Ancak yapı ve sahip olanların göster-

dikleri davranışlara göre teknoloji, internet, sosyal medya ve 

oyun bağımlılığı da davranışsal bağımlılık kategorisine giri-

yor. (VI) Madde ve davranış bağımlılığının sebepleri farklı ol-

sa da beyinde oluşturdukları sonuç aynı.

39. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) Farklı konulara ilişkin kişisel yaklaşımlar dile getirilmek-

tedir.

B) Aynı görüş, farklı bilim dalları açısından nedenleri ve so-

nuçlarıyla ortaya konmaktadır. 

C) Aynı durum, hem olumlu hem de olumsuz etkileriyle de-

ğerlendirilmektedir. 

D) Aynı düşünceyi desteklemeye yönelik tanık göstermeye 

dayalı somut kanıtlar sunulmaktadır.

E) Farklı anlatım yöntemleriyle aynı konuya yönelik ortak 

bir çıkarımda bulunulmaktadır. 

37. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez? 

A) Tanımlamaya başvurulmuştur. 

B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

C) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

D) Sözde soru cümlelerinden yararlanılmıştır.

E) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

40. Bu parçalardan beyin göçüyle ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisi çıkarılabilir?

A) Yakın dönemde beyin göçü yapanların sayısının arttığı

B) Daha çok, gelişmiş Batı ülkelerine doğru gerçekleştiği

C) Ülkenin kendi yetiştirdiği insan gücüne verdiği değeri 

gösterdiği

D) Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan bir unsur 

olduğu

E) Kolay yoldan maddi ve manevi kazanç elde etmenin bir 

yolu hâline geldiği

38. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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