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1. Bu soruda IV numaralı cümlede objektif iyi niyetin tanımı ya-
pılmamıştır. Burada hakların kullanılmasının objektif iyi ni-
yet kapsamına girdiğinden söz edilmiştir. Bundan dolayı bu 
cümledeki ifade yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap: D

2. Bu soruda III numaralı cümlede bu kuralların güncellenebilir 
ve yenilebilir olmasından söz edilmektedir. Ama kişilerin bu 
kurallara uymasının gerekliliğinden söz edilmemiştir. Bun-
dan dolayı bu cümledeki ifade yanlıştır. Doğru cevap C se-
çeneğidir.

Cevap: C

3. Bu soruda VII numaralı cümlede Türkiye’nin bu sözleşmeye 
sonradan imza attığı söylenmektedir. Ama bu durum Tür-
kiye’nin bu konuyu önemsemediği anlamına gelmez. Eğer 
böyle bir şeyden söz edersek bu soruya yorum katma hata-
sını yapmış oluruz. Bundan dolayı bu cümledeki ifade yan-
lıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap: E

4. Bu soruda VII numaralı cümlede ülkemizin ekonomi politi-
kasının liberal yöne çevrildiğinden söz edilmektedir. Fakat 
bu liberal yöne çevrilmenin olumsuz bir durum olduğundan 
söz edemeyiz. Eğer söz edersek cevaba kendi yorumumuza 
katmış oluruz. Bundan dolayı bu cümledeki ifade yanlıştır. 
Doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap: E

5. Bu soruda I numaralı cümlede dünya genelinde tarım ve 
gıda durumunu takip etmek amacıyla bir örgüt kurulması 
fikrinin ortaya çıkmasından söz edilmektedir. Fakat buradan 
hareketle Avrupa’da bir örgüt kurma fikrinin ortaya çıktığını 
söyleyemeyiz. Çünkü parçada dünya genelinden söz edilir-
ken bu örgüt fikrini kurma düşüncesinde sadece Avrupa’yı 
almamız hatalı bir yaklaşım olur. Böylelikle doğru cevap A 
seçeneğidir.

Cevap: A

6. Bu soruda VI numaralı cümlede yer alan “kanunlarla sınır-
lanabilir” ifadesi bir olasılık anlamı vermez. Çünkü buradan 
sınırlanabilir ya da sınırlanmayabilir gibi bir anlam çıkarıla-
maz. Tam tersi bu cümlede kanunlarla ilgili olarak bir netlik, 
kesinlik söz konusudur. Bundan dolayı E seçeneğinde bu 
ifade olasılık olarak belirtildiğinden yanlıştır. Doğru cevap E 
seçeneğidir.

Cevap: E

7. Bu soruda IV numaralı cümlede kurulun bağlı olduğu tek bir 
merciden söz edilmektedir. Fakat D seçeneğinde kurulun 
bağlı olduğu “merciler” ifadesiyle birden fazla merci oldu-
ğundan söz edilmektedir. Bundan dolayı bu seçenekte çoğul 
bir ifade ve parçada tekil bir ifade kullanıldığından cevap D 
seçeneğidir.

Cevap: D

8. Parçadaki II, III, IV ve V numaralı sözlerin ayraç içinde veri-
len açıklamaları, sözcüklerin anlamı ile uyuşmaktadır. Çün-
kü ayraç içindeki sözlerle numaralanmış sözler eş ya da 
yakın anlamlıdır, dolayısıyla bu sözler parça içinde birbirinin 
yerine kullanılabilir. Ancak I numaralı sözcük olan “bulabilir-
ler” ayraç içindeki anlamı değil, “arayarak veya aramadan 
bir şeyle karşılaşmak” anlamını taşımaktadır.

Cevap: A

9. Parçada geçen “en net ifadesi, daha gerçekçi canlandırma-
lar” ifadelerinde karşılaştırma, “Görkemli, heybetli, büyüle-
yici makineler; ...dev uçan makineler, yanlarında minyatür 
görünen insanlar” gibi ifadelerde betimleme, “Dünyanın ‘kü-
çüklüğünün’ en net ifadesi … son noktası.” ve “Bir tür oyun 
alanı.” cümlelerinde tanımlama, “bir terapi gibi, bir tür oyun 
alanı” ifadelerinde benzetme yapılmıştır. Ancak parçada öy-
küleme, yani bir olayın anlatımı söz konusu değildir.

Cevap: E

10. I, II, III ve IV numaralı atasözlerinin ayraç içindeki açıklama-
ları, bu atasözlerinde işlenen konu bakımından uyumludur. 
Ancak V numaralı atasözü “doğanın korunmasının önemi”n-
den değil, “gerçeğin saklanamayacağı ve bir belirti sayesin-
de anlaşılacağı” konusunu işlediğinden ayraç içindeki açık-
lamayla uyumlu değildir.

Cevap: E
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11. Yalınlık, sade bir üslup ile; duruluk, anlatım bozukluğundan 
ve gereksiz sözcüklerden arınık olmakla; açıklık, anlatı-
lanların net olarak anlaşılması ile; akıcılık ise metnin rahat 
okunabilmesi ile ilgili niteliklerdir. Ancak parçada sözü edi-
len yazarın bu niteliklerine değinilmemiştir. Parçada geçen 
“derinlikli romanların yazarıdır” ve “okuyucuyu romanın içine 
çekmekte ve uzun süre orada tutmayı başarmaktadır” ifade-
lerinden yazarın “yoğun” bir anlatım niteliğine sahip olduğu 
anlaşılmaktadır.

Cevap: C

12. Parçadaki I, II, IV ve V numaralı sözler ile bunların ayraç 
içindeki açıklamaları doğrudur. Çünkü bu söz ve açıklamalar 
eş anlam taşımaktadır, dolayısıyla cümle içinde birbirlerinin 
yerine kullanılabilir. Ancak III numaralı “sayılır” sözcüğü “ola-
bilir” değil, “kabul edilir” anlamını taşımaktadır.

Cevap: C

13. Üslup cümlelerinde bir sanatçının dili ve dili kullanım tercih-
leriyle ilgili bilgi verilir. Buna göre parçadaki I, II, III ve IV 
numaralı cümlelerde üslup özelliği yoktur. Ancak V numaralı 
cümlede geçen “ne sulugöz bir duygusallık ne de bir çok 
bilmişlik içinde; insanı hemen yakalayan, içten, sıcak bir 
yaklaşımla örüyor metinlerini” ve “zaman zaman da anlatım 
şiirsel bir akıcılığa dönüşüyor” sözleriyle üslup özelliklerini 
belirtmiştir.

Cevap: E

14. Parçada kişisel görüşlere yer verildiğinden A, yaşanan olay-
lara yer verildiğinden B, “asaleti, asaletine hayranım” sözleri 
nedeniyle C, kişisel görüş katılmadan yazılan cümleler ol-
duğu için D seçenekleri parçanın anlatımında vardır. Ancak 
parçada betimleme yoktur.

Cevap: E

15. Parçadaki II, III, IV ve V numaralı sözcükler ile ayraç içindeki 
açıklamalar uyuşmaktadır. Çünkü bu söz ve açıklamalar, eş 
ya da yakın anlamlıdır ve parça içinde birbirlerinin yerlerine 
kullanılabilir. Ancak I numaralı “sinmiş” sözcüğü “işlenmiş” 
anlamını değil, “yerleşmiş” anlamını taşımaktadır.

Cevap: A

16. Seçeneklerde geçen deyimler ve açıklamaları şöyledir:
Hazıra konmak: Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şey-
den yararlanmak.
Kim vurduya gitmek: Bir kalabalık arasında öldürülen veya 
vurulan kimsenin kimin tarafından öldürüldüğü veya vurul-
duğu anlaşılamamak.
Nuh deyip peygamber dememek: İnat etmek, ayak diremek.
İnsan eli değmemiş (dokunmamış): Bakımsız kalmış yer.
Birbiri için yaratılmış olmak: Birbiriyle çok iyi anlaşmak.
Buna göre I, II, III ve IV numaralı cümlelerde deyim, açık-
lamasıyla birlikte kullanılmıştır. Ancak V numaralı cümlede 
yalnızca deyim kullanılmış, açıklamasına yer verilmemiştir.

Cevap: E

17. Parça okuyucuya bilgi vermek amacıyla “açıklama” anlatım 
biçimiyle yazıldığı için B ve E, “güneybatı Ege’de ve Kana-
da’da bulunan, yağı şifalı, doğal klima özelliğine sahip; çok 
özel bir koy, işaretli patikalar” gibi ifadelerde niteleme yani 
betimleme yapıldığı için C, “500 metrelik, 10 metre, 16 km” 
gibi ifadelerde sayısal bilgiler verildiği için D seçeneklerinde-
ki anlatım özellikleri parçada vardır. Ancak parçada mecaz 
anlam taşıyan herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.

Cevap: A

18. Parçada sözü edilen yazarın eserlerinde roman türü hak-
kında bilgi verdiğine değinilmediği için B, konularını top-
lumla bağdaştırarak seçip seçmediğine değinilmediği için 
C, okurlarına sunduğu eser sayısına değinilmediği için D, 
hak ettiği değeri kendi döneminde görüp görmediğine de-
ğinilmediği için E seçenekleri yazar hakkında söylenemez. 
Ancak parçada okunan birkaç eserin bile romanın özellikleri 
konusunda etkili olduğu, yol gösterici olduğu belirtildiği için A 
seçeneği söylenebilir.

Cevap: A

19. Altı çizili ifadeden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz.
Cevap: D


