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1. Parçada Attila İlhan’ın toplumsal gerçekçilik ışığında oldu-
ğundan söz edilmektedir. Buradan A seçeneğini çıkarabili-
riz. Parçada eserin 1961’de bittiği ama 1963’te yayımlandığı 
söylenmektedir. Buradan B seçeneğini çıkarabiliriz. Parçada 
“Kurtlar Sofrası” eserinin eleştirmenlerin dilinden kurtulama-
dığından söz edilmektedir. Buradan C seçeneğini çıkarabi-
liriz. Parçada eserin yazıldığı dönemin sorunlarını ele aldığı 
söylenmektedir. Buradan E seçeneğini çıkarabiliriz. Fakat 
parçada D seçeneğine ilişkin bir yargı bulunmamaktadır. 
Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap: D

2. Bu parçada yer alan “kimin tarafından kime yaptırıldığı ko-
nusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür” ifadesinden Mostar 
Köprüsü’nün kim tarafından yapıldığının belli olmadığını çı-
karırız. Bu yüzden kimin tarafından yapıldığının belli olduğu-
nu söylenen D seçeneği yanlıştır.

Cevap: D

3. Parçada geçen “birçok kurum tarafından tercih edilen bir 
ödeme aracı olsa da el değiştirirken takibi neredeyse im-
kânsız olduğundan özellikle İnternet’in yeraltı oluşumları 
tarafından tercih ediliyor.” ifadesine göre A ve C, “Bitcoin, 
İnternet’in en yaygın ve en değerli şifrelenmiş para birimi.” 
cümlesine göre D, “21 milyon bitcoin dolaşıma girene kadar 
da bu süreç devam edecek.” ifadesine göre E seçenekleri 
sanal paralarla ilgili olarak söylenebilir. Ancak parçada B se-
çeneğine ulaşılabilecek bir ifade ya da cümle yoktur.

Cevap: B

4. Parçada geçen “eğer ihtiyaçlara uygun koşullar sağlanırsa 
‘bütün’ öğrencilerin öğrenebileceğidir. Hiç kimsenin geri kal-
ması ya da akademik açıdan başarısızlıkla sonuçlanacak 
bir sınıfa verilmesi gerekmemektedir.” ifadelerinden B ve C, 
“Öğrenciler bu öğrenme şekline, kendilerine en uygun hız-
da” ifadesinden D, “bir kavramı gerektiği gibi kavramadan 
önce daha ileri bir kavramı anlamalarının beklenmemesi ge-
rektiğini ifade etmektedir” ifadesinden E seçeneklerinin tam 
öğrenme ile ilgili olarak çıkarılabildiği görülmektedir. Ancak 
parçada A seçeneğinin çıkarılabileceği bir ifade ya da cümle 
yoktur.

Cevap: A

5. Parçada geçen “Malatyalılar ona ‘mişmiş’ diyorlar.” cümle-
sinden A, “Kentin ekonomik ve sosyal hayatında da önemli 
bir rol oynuyor.” cümlesinden C, “Kayısının faydalarını so-
rarsanız uzun bir liste veriyorlar elinize. Karaciğeri yenile-
mekten böbrek taşı oluşumunu azaltmaya kadar…” cümle-
lerinden D, “Malatyalılar kayısının çikolatasından kebabına 
kadar her şeyini yapmışlar ve dünya pazarına açmışlar.” 
cümlesinden E seçenekleri çıkarılabilir. Ancak parçada B 
seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: B

6. Parçada geçen “...kaynaklandığını gösteren çalışmalar var” 
ve “Diğer bir görüş ise” ifadelerine göre A, “bacak kasları-
nın daha az kullanılmasının bu durumun nedeni olduğu” ve 
“Kasların aşırı kullanılmasının…” ifadelerine göre B, “istemli 
hareketlerden sorumlu sinir hücrelerinin istemsiz bir şekil-
de aşırı uyarılmasından kaynaklandığını” ifadesine göre D, 
“uyurken ayakların genel pozisyonunun baldır kaslarının 
kısalmasına neden olduğunu” ifadesine göre E seçenekleri 
geceleri bacaklarda ortaya çıkan kramplarla ilgili olarak söy-
lenebilir. Ancak parçada günümüz yaşam tarzının uykuyu 
kalitesizleştirdiğinden söz edilmediği için C seçeneği söyle-
nemez.

Cevap: C

7. Parçada geçen “İnsanları birbirine karşı sorumlu olan top-
lum, uygar toplumdur.” cümlesinden A, “Kültürel gelişmeyi 
sağlayan gizli güçlerden biri tiyatrodur…” ifadesinden B ve 
D, “insanı insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır” ifade-
sinden C seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak parçada E seçe-
neğinde ulaşılabilecek bir ifade yoktur. 

Cevap: E

8. Parçada geçen “Bu da klasik anlamdaki iş yeri...yapıları orta-
dan kaldırmaktadır.” cümlesinden A, “zaman kayıplarının en 
aza indirgenmesi” ifadesinden B, “...bir arada oldukları yapı-
ları ortadan kaldırmaktadır. Böylece şirketler gerek fiziksel 
gerekse yönetsel anlamda esnek bir yapıya sahip olmanın” 
ifadelerinden C, “Ofis giderlerindeki azalmalar, maliyetin dü-
şürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.” cümlesinden E 
seçenekleri çıkarılabilir. Ancak parçada şirketlerin rekabette-
ki gücünün dengelendiğinin çıkarılabileceği bir ifade yoktur.

Cevap: D



TA
SA

R
I 

E
Ğ

İT
İM

 Y
A

Y
IN

L
A

R
I

2

net'de

26.26.26.
ÇÖZÜMLER

9. Bu cümlede yer alan “İyonlar döneminde ada; bölgede 
önemli bir role sahip olmaya başlar” ifadesinden B ve C 
seçeneklerini çıkarabiliriz. “Köklü bir tarihi olan Sakız Ada-
sı’nda” ifadesinden D seçeceğini çıkarabiliriz. Cümlede bazı 
bilgilerin bu şekilde olduğunun düşünüldüğünden söz edili-
yor. Buradan hareketle E seçeneğinde söylenilen ada ile il-
gili bazı bilgilerin henüz kanıtlanamadığından söz edebiliriz. 
Fakat A seçeneğinde söz edilen bilgi kesin bir bilgi değildir.

Cevap: A

10. Parçada yaşanan olaylar oluş sırasına göre anlatıldığından 
A, C ve D, olayı yaşayan kişileri tarif eden sözlere yer veril-
diğinden B seçenekleri doğrudur. Ancak parçada herhangi 
bir alıntıya yer verilmediği için parçanın anlatım özellikleriyle 
ilgili olarak D seçeneğindeki yargı söylenemez.

Cevap: D

11. Parçanın genelinde kıyı bankacılığının bankacılık sektörü 
içerisinde serbest olduğu ve yasa ve yönetmeliklerin ge-
tirdiği sınırlamaların gevşetildiği veya tamamen kaldırıldı-
ğı anlatıldığı için A, parçada geçen “Kıyı bankacılığının ön 
şartı, bankacılık hizmetlerinden doğan gelirlerin vergilendi-
rilmesi ve bankaların döviz hesapları üzerinde herhangi bir 
sınırlama bulunmamaktadır.” cümlesinden B, “kredi verme 
yöntemlerinde hükümetin koyduğu kurallara uyma gereği...
gevşetilmiş veya tamamen kaldırılmıştır” ifadesinden D, “ya-
tırılan mevduat üzerinden kanuni kârlılık oranı ayırma mec-
buriyeti...gevşetilmiş veya tamamen kaldırılmıştır” ifade-
sinden E seçenekleri çıkarılabilir. Ancak kıyı bankacılığının 
merkezleri olarak parçanın sonunda sayılan tüm ülkelerde 
aynı uygulamaların yapıldığına dair bir çıkarım yapılamaz. 

Cevap: C

12. Parçada Dostoyevski’nin Delikanlı adlı eserindeki kahra-
manların ortak özellikleri verilip bunlardan birinin Suç ve 
Ceza’daki bir kahramanla da benzeştiği söylendiğinden A, 
“Öncelikle istisnasız her biri yalnızdır” ifadesinden B, “diğer 
insanlar…kendilerine boyun eğecek birer yabancı güçtür 
sadece” ifadesinden D, “kendilerine yeten, kendi dünyala-
rına gömülü ve kendileriyle meşgul olarak yaşadıkları için” 
ifadesinden E seçenekleri çıkarılabilir. Ancak parçada bu 
kahramanların başkalarını kendilerini hüküm altına alacak 
birer yabancı gibi gördükleri söylendiğinden C seçeneğinde-
ki yargı çıkarılamaz.

Cevap: C

13. Bir paragraftaki bütün cümleler aynı konudan bahsetmeli ve 
aynı ana düşünceyi savunmalıdır. Farklı bir konudan bahse-
den veya parçanın ana düşüncesinden uzaklaşan cümleler, 
düşüncenin akışını bozar. Parçadaki II, III, IV ve V numara-
lı cümlelerde ekolojik ürünlerin doğal ve sağlıklı olması ile 
ilgili bilgiler bir paragraf bütünlüğü içinde verilmiştir. Ancak 
I numaralı cümlede eşyaların evlerde kullanıldığı yerlerden 
bahsedilerek düşüncenin akışı bozulmuştur.

Cevap: A

14. Parçada depresyonun her yaş ve konumdaki insanda ortaya 
çıkabildiği belirtilmiş ve bu sorunu yaşayan insanların belirti 
ve şikâyetleri üzerinde durulmuştur. Bunu en iyi yansıtan ifa-
de B seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: B
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15. Parçada geçen “sulak alanların kurumasına ve dolayısıy-
la batağanlar ve diğer su kuşları başta olmak üzere doğal 
zenginliklerin yok olmasına neden olur” ifadesinde A, “Bata-
ğanlar sulak alanlarda yaygın olarak bulunan su kuşlarıdır.” 
cümlesinde B, “Ülkemizin, kuşların göç yolu üzerinde olma-
sı, kuş türleri için çok uygun yaşam alanlarının…” ifadesinde 
D, “Sulak alanların tarım için aşırı kullanılması” ifadesinde E 
seçeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada C seçeneğindeki 
beden-sonuç ilişkisini yansıtan bir ifade yoktur.

Cevap: C

16. Parçada geçen “Suyun ısı iletkenliği havadan daha yüksek 
olduğu için nemi yüksek hava, ısının vücudumuzdan çevre-
ye daha kolay yayılmasına neden olur.” cümlesinde A, “Ter 
vücuttan ısı alarak buharlaşırken vücudun soğumasına yar-
dım eder.” cümlesinde B, “Hissedilen sıcaklık; ortam sıcaklı-
ğına, rüzgârın hızına ve havadaki nem oranına bağlı olarak 
değişir. ...hesaplanırken bu etkenler dikkate alınır.” ifadele-
rinde C, hissedilen sıcaklığın yaz ve kış için farklı olduğuna 
değinildiğinden E seçenekleri doğrudur. Ancak parçada D 
seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: D

17. Parçada döngüyü sekteye uğratmamakla ilgili bir ifadeye yer 
verilmemiştir.

Cevap: E


