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1. Aşağıdaki on altı eş kareden oluşan şekil, beş 
farklı renkteki boyalardan istenilen renkler kullanı-
larak boyanacaktır.

Esas 
köşegen

Yardımcı
köşegen

Esas köşegen üzerindeki kareler, yardımcı kö-
şegen üzerindeki kareler ve köşegenler dışında 
kalan diğer kareler birbirlerinden farklı fakat kendi 
içlerinde aynı renge boyanacaktır.

Buna göre, karelerin hepsi kaç farklı şekilde 
boyanabilir?

A) 120 B) 90 C) 60 D) 40 E) 20

2. “14 689” sayısının rakamlarının yerleri değiştirile-
rek beş basamaklı sayılar yazılacaktır.

Yazılan bu sayılar küçükten büyüğe doğru sı-
ralandığında baştan 75. sayı aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) 61 849 B) 69 418 C) 81 469

D) 81 649 E) 86 419

3. Televizyon programındaki bir yarışma için oluştu-
rulmuş mavi renkli karelerin en alt basamağında 
bulunan yarışmacı Efe, şekilde gösterilen kırmızı 
renkli çıkışlardan birine ulaşmak istemektedir.

Efe

Efe, bütün adımlarında bulunduğu kare ile ortak 
köşeye sahip olan bir üstteki karelerden birine ge-
çecektir.

Buna göre, yarışmacı Efe kırmızı renkli kareler-
den birine kaç farklı yoldan ulaşabilir?

A) 90 B) 81 C) 72 D) 63 E) 54

4. Kadir, defterine “TÜRKİYE” kelimesinin harfleri-
ni yazacaktır. Ardışık iki harf aynı olmayacağına 
göre, aynı harften istediği kadar kullanarak 40 tane 
harfi yan yana yazacaktır.

Buna göre, Kadir bu yazma işlemini kaç farklı 
şekilde yapabilir?

A) 740 B) 7·639 C) 640

D) 3·639 E) 639
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5. “VOLKAN” sözcüğünün harfleri yer değiştirilerek 
altı harfli sözcükler oluşturuluyor.

Oluşturulan bu sözcükler alfabetik sıraya göre 
dizildiğinde “NAKLOV” sözcüğü baştan kaçıncı 
sözcük olur?

A) 241 B) 256 C) 296 D) 361 E) 373

6. Bir toplantı için Ahmet, Berk, Cihan, Davut, Ezgi, 
Faruk, Gamze ve Hakan isimli sekiz çalışan ve 
Müdür İsmail Bey dokuz sandalyesi bulunan, şe-
kilde gösterilen masa etrafında oturacaklardır.

Cihan ve Hakan, masada yan yana ve karşı kar-
şıya olan sandalyelere oturmak istememektedirler.

Müdür İsmail Bey, masanın sol başında ken-
disine ayrılmış olan sandalyeye oturduğuna 
göre, müdür ve sekiz çalışandan oluşan bu 
grup sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir-
ler?

A) 6·7! B) 36·6! C) 30·6!

D) 4·7! E) 20·6!

7.  

Yukarıda verilen on altı birim kareye, 

 a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

sesli harfleri aşağıdaki kurala göre yerleştirilecek-
tir.

• Pembe karelerin her birine aynı sesli harf yer-
leştirilecektir.

• Sarı karelerin her birine pembe karelere yer-
leştirilen harften farklı olacak şekilde aynı sesli 
harf yerleştirilecektir.

Buna göre, bu yerleştirme işlemi kaç farklı şe-
kilde yapılabilir?

A) 30 B) 42 C) 56 D) 72 E) 80

8.  Saat Dakika

1. saat

2. saat

Yukarıdaki şekillerde dijital iki saatin herhangi bir 
zamandaki görünümü verilmiştir.

• 1. saatte saat kısmı ile dakika kısmı aynıdır.

• 2. saatte dakika, kısmı saat kısmının tersten 
okunuşuna eşittir.

• 24 saatlik bir gün içerisinde 1. saatte bu gö-
rüntü biçimi A defa, 2. saatte bu görüntü biçimi 
B defa gerçekleşiyor.

Buna göre, A – B farkı kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
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9. Aşağıdaki şekilde bir köstebeğin yuvası ve bu yu-
vadan yüzeye çıkan yollar gösterilmiştir.

YUVA

Yuvada bulunan köstebek toprağın üstüne şekilde 
gösterilen köstebek yollarından en kısa olan biriyle 
gidecek ve toprağın üstünde yiyecek bulup en kısa 
yoldan tekrar yuvasına dönecektir.

Buna göre, bu köstebek kaç farklı şekilde yu-
vasından çıkıp tekrar yuvasına dönebilir?

A) 225 B) 256 C) 289 D) 324 E) 361

10. Aşağıdaki eş karelerden oluşan şekle sayılar ve 
harfler yerleştirilmiştir.

3

2 0 1 9

B E S

6

Buna göre, B ve S harfleri aynı satırda olmak 
üzere yukarıda verilen şekildeki sayı ve harf-
lerin yerleri değiştirilerek kaç farklı görüntü 
oluşturulabilir?

A) 2·6! B) 7! C) 5·7!

D) 20·7! E) 3·8!

11. Aşağıda, bir tiyatro salonunda bulunan 1’den 6’ya 
kadar numaralandırılmış altı koltuk gösterilmiştir.

 
1 2 3 4 5 6

Aslı, Berfin, Cem, Deren, Emre ve Fatih adlı arka-
daşların bu koltuklardan hangilerine oturdukları ile 
ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Aslı ve Cem’in oturdukları koltuk numaraları 
hem birer asal sayı hem de birer ardışık tam 
sayıdır.

• Emre ile Fatih yan yana oturmaktadır.

Buna göre, bu altı arkadaş koltuklara kaç farklı 
biçimde oturabilir?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 32 

12.  
1. satır

2. satır

4. sütun3. sütun2. sütun1. sütun

 8, 9, 10, 17, 18, 25, 26, 35

sayılarının tamamı yukarıdaki tabloya her satır 
ve sütundaki sayıların toplamı tek sayı olmak 
şartıyla kaç farklı şekilde yerleştirilebilir?

A) 2·4! B) 3!·4! C) 4!·4!

D) 4!·4!·2 E) 8!
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13. • Beş basamaklı sayılar yazılıyor.

• Yazılan bu sayıların rakamlarının sadece iki ta-
nesi 3’tür.

• 3’ün dışındaki rakamlar birbirinden farklıdır.

• Rakamlardan hiçbiri sıfır değildir.

Yukarıdaki bilgilere göre, kaç farklı sayı yazıl-
mıştır?

A) 3200 B) 3360 C) 4240

D) 4800 E) 5600

14.  

Yatay

Dikey

 A = {4, 7, 9, 12, 15}

Eymen, yukarıdaki şeklin içerisine A kümesinin 
elemanlarını, yatay ve dikey kareler içindeki sayı-
ların çarpımı daima 14’ün katı olacak şekilde sıra-
lamak istiyor.

Buna göre, Eymen bu sıralamayı kaç farklı şe-
kilde yapabilir?

A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20

15. Aşağıdaki şekilde içinde 12 tane oyuncak olan bir 
lunaparkın üstten görünüşü verilmiştir. Bu lunapar-
ka gelen Sedat ile Gizem bu oyuncaklara binecek-
lerdir.

 

A1

A2

A3

A4

C1B1

B2

B3

C2

C3

C4

C5

1. sütun 2. sütun 3. sütun

• Lunaparkta A2 ve C5 oyuncakları hareket hâ-
lindedir ve hareket hâlindeki oyuncaklara bini-
lememektedir.

• Sedat ile Gizem ya farklı sütundaki oyuncakla-
ra ya da aynı oyuncağa bineceklerdir.

Buna göre, Sedat ile Gizem oyuncaklara bin-
mek için kaç farklı seçim yapabilirler?

A) 80 B) 76 C) 72 D) 68 E) 64

16. Tersten okunuşu kendisine eşit olan doğal sayılara 
“simetrik sayı” denir. 

Örneğin 525, 94349 birer simetrik sayıdır.

• İçerisinde 0 rakamı kullanılmayan

• Sadece üç basamağı aynı rakamdan oluşan

• En az üç en fazla altı basamaklı olan

Buna göre, yukarıdaki şartları sağlayan kaç 
farklı simetrik sayı yazılabilir?

A) 72 B) 81 C) 144 D) 153 E) 162
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17. Ceket, pantolon ve gömlek giyen Musa’nın fark-
lı renklerde 3 farklı ceketi, 5 farklı pantolonu ve 7 
farklı gömleği vardır.

Musa, mavi ceketi ile kırmızı gömleğini birlikte 
giymediğine göre, kaç değişik biçimde giyine-
bilir?

A) 105 B) 100 C) 95 D) 90 E) 85

18. Cengiz; araba, topaç ve toptan oluşan renkli  oyun-
cakları aşağıdaki gibi gruplandırıyor.

1. sıra

2. sıra

3. sıra

Cengiz, 1. sıradan başlamak üzere her biri farklı 
renkte olacak biçimde bir araba, bir topaç ve bir 
top seçecektir.

Buna göre, Cengiz bu seçimi kaç farklı şekilde 
yapabilir?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

19. Osman, aşağıdaki şekilde dört bölgeye ayrılmış 
coğrafi bir haritayı boyayacaktır. Bu bölgeleri bo-
yamak için Osman; mavi, sarı, turuncu, pembe, 
kırmızı ve yeşil renklerden seçerek kullanacaktır.

Buna göre, bu boyama işlemi ortak kenara sa-
hip bölgeler farklı renkte olmak koşuluyla kaç 
değişik şekilde yapılabilir?

A) 480 B) 520 C) 560 D) 600 E) 750

20.  

Yukarıda altı hücreden oluşan tablonun her bir 
hücresi mavi, sarı ve yeşil renklerinden biri ile bo-
yanıyor.

• Yan yana bulunan iki hücre farklı renge boya-
nacaktır.

• Bu üç renkten istenildiği kadar kullanılabilir.

Yukarıda örnek bir boyama gösterilmiştir.

Buna göre, boyama işlemi kaç farklı şekilde ya-
pılabilir?

A) 96 B) 84 C) 72 D) 64 E) 48
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21. Tersten yazılışı kendisine eşit olan sayılara  
“palindrom sayı” denir. 

Örneğin 77,  3553 sayıları palindrom sayıdır.

Buna göre, beş basamaklı ve 5 ile tam bölüne-
bilen kaç tane palindrom sayı vardır?

A) 60 B) 80 C) 90

D) 100 E) 120

22. Aşağıdaki hesap makinesi kullanılarak yapılan iş-
lemin sonucu 36 bulunmuştur.

• Bu işlemde rakamlardan sadece 1, 2, 3, 4, 5 ve 
6 tuşları kullanılmış ve bu tuşlara toplamda üç 
defa basılmıştır.

• Dört işlem (+, –, Œ, /) tuşlarından birine bir kez 
basılmıştır.

İşlem “=” tuşuna basılarak tamamlandığına 
göre, tuşların basılma sırası dikkate alındığın-
da bu sonuç kaç farklı şekilde elde edilmiştir?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 17 E) 20

23.  A = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

kümesinin elemanları ile rakamları birbirinden 
farklı doğal sayılar yazılacaktır.

Buna göre, bu sayıların kaç tanesinin rakamları 
toplamı 13 olur?

A) 24 B) 21 C) 18 D) 16 E) 12

24. Aralarında bir evli çiftin bulunduğu 5 kişilik bir grup, 
5 kişilik bir koltuğa aşağıdaki kurallara uygun ola-
cak biçimde oturacaklardır.

• Evli olanlar yan yana oturacaklardır.

• Sıralamanın başında ve sonunda bekârlar ola-
caktır.

Buna göre, bu 5 kişi koltuğa kaç farklı biçimde 
oturabilir?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 24 E) 32
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