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1. Bulunduğumuz yer, denizden bin beş yüz metre kadar 
yüksekteydi. İskelenin önünde duran kayıklar, ağaçların 
arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Kar-
şıda Burhaniye’nin arkasında yatan Madra Dağı, şekilsiz 
bir yığını andırıyordu. Güneşin altında göz kamaştırıcı 
pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda çok koyu olmayan 
gölgelere bürünen Midilli Adası’na kadar uzanıyor; bu-
nun sağ yanından geçerek ufukta sisler içinde gökle bir-
leşiyordu. Kazdağı’nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini 
sayılamayacak kadar çok, her biri başka renk ve biçim-
de; bazıları iri, bazıları ufak dağlar ve tepeler çeviriyor-
du. Arkamızda Sarıkız, bu dağların en yüksek tepesi, 
ağaçsız başıyla beyaz bulutları selamlıyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Kişileştirme B) Karşılaştırma

C) Örnekleme D) Betimleme

E) Benzetme

2. (I) Son zamanlarda, işlevini yitirmiş bir düzende, bozul-
muş yeme davranışları ve diyet zihniyetiyle uğraşıyoruz. 
(II) Takip ettiğimiz mecralar aracılığıyla neyi, nasıl ve 
ne kadar yememiz gerektiği konusunda sürekli değişip 
duran tıbbi tavsiyeler yüzünden kafamız iyice karışıyor. 
(III) Çevremizde bu durumu deneyimleyen tanıdıkla-
rımızdan etkileniyor, artık yeme düzenimizde değişim 
zamanının geldiğini düşünüyoruz. (IV) Bugün sosyal 
medya alanlarında, karşısına sürekli çıkarılan modeller-
den etkilenerek giyim kuşamını ona göre şekillendirme-
ye çalışan ve bu konuda kendine zorbalık derecesinde 
baskı uygulayarak bunalımlara sürüklenen birçok mut-
suz insan var etrafımızda. (V) İşte Yiyerek Özgürleş adlı 
kitap, bu noktada okurlara sezgisel yeme davranışını 
öneriyor ve merkeze “öz şefkat” kavramını koyuyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

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

3. (I) Modern çağın öne çıkan sıkıntılarından biri, “gö-
rünme” problemidir. (II) İnsanların, isteklerini sorgula-
yamadığı bu çağda toplum ve hâkim kültür tarafından 
dayatılan göz önünde olma, her yerde görünme anlayışı 
insanların zihin dünyasını etkiliyor. (III) “Görünüyorum, 
o hâlde varım.” diyen insan, âdeta robotlaşmış ve po-
püler kültürün çekim alanına hapsolmuş bir hayat sü-
rüyor. (IV) İnsanın isteklerinin bile kendisine ait olup ol-
madığının irdelenmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz.                          
(V) Öyle ki modern dünyada insan, önce o şeye ihtiyacı 
olduğu düşüncesine itiliyor. (VI) Yani “Ben bunu isti-
yorum.” dediğimizde aslında isteyen değil de istemesi 
sağlanan bir tür modern köle konumundayız. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

4. Çocuk gelişimine ilişkin önemli çalışmaları olan 
Erickson, bebeğin ilk yılındaki en önemli kişilik gereksi-
niminin “güven”le ilgili olduğunu söyler. Bebeğin güven 
duygusunu içselleştirmesi, onun gelişiminin çok önemli 
bir dayanağıdır ve sonraki dönemlerin gelişimini de et-
kileyecek önemdedir. Çocuğun bunu bulamadığı zaman 
içine düşeceği “güvensizlik” ise bebeğin tutumunda, 
davranışlarında önemli bir olumsuzluk nedeni olacak-
tır. Hatta bu olumsuzluğun yetişkinlik döneminde sıkça 
karşılaşılan “öz güvensiz” kişilik tipinin de temel nedeni 
olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bu parçada çocuk gelişiminde güvenin önemi ile il-
gili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksikliği, olgunluk döneminde görülebilecek ruhsal 
sorunların ana sebebidir.

B) Bebeklikten yetişkinliğe kişilik gelişimini yakından il-
gilendiren temel duygulardan biridir.

C) Varlığı ve sürekliliği her şeyden önce iyi bir aile orta-
mına ve bilinçli ebeveyne bağlıdır.   

D) Çocukluk çağının mutlu ve huzurlu geçirilmesinde 
diğer etkenlerden daha ön plandadır.

E) Yokluğu, olgunluk döneminde çevreye karşı geliştiri-
len güvensizliğin temel nedenidir.
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5. Amerikan edebiyatının son büyük isimlerinden olan       
J.D. Salinger, olanca ününe rağmen gözlerden uzak 
bir hayat sürdü. 20. yüzyılı kasıp kavuran eseri Çavdar 
Tarlasında Çocuklar’ı basması için kapısını çaldığı ilk 
yayınevinin editörü, hikâyenin ana kahramanı Holden’ı 
sorunlu bir kişilik olarak değerlendirdiği için Salinger’ı 
geri çevirdi. Daha sonra Little, Brown and Company ta-
rafından yayımlanan eser, tüm dünyada hatırı sayılır bir 
insan kitlesinin ilgisini çekti. Birçok övgünün, eleştirinin, 
tartışmanın ve incelemenin konusu oldu. Ne var ki bun-
ların yanı sıra yazarın ciddi derecede takıntılı bir hayran 
grubu da oluştu. Kitabın ilk baskısında arka kapakta bu-
lunan fotoğrafını sonraki baskılarda kaldırtması da in-
sanların aşırı ilgisinden kurtulmasına yetmedi.  Sonuçta 
neredeyse sokağa çıkamaz hâle gelen sanatçı, yaşan-
tısının sonuna dek sessiz ve sakin bir yaşam sürmek 
zorunda kaldı. 

Bu parçaya göre J.D. Salinger’ın gözlerden uzak bir 
hayat sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Okurlarının belli bir kısmının kendisine hastalık dere-
cesinde hayranlık duyması 

B) Göz önünde olmadan yalnız başına yaşamayı tercih 
etmesi

C) Kitabında ergenlik dönemindeki bir çocuğun dünyayı 
algılayış biçimini yansıtması 

D) Başvurduğu ilk yayınevinin eserini beğenmeyerek 
yayımlamayı reddetmesi

E) Eleştirmenlerin eseriyle ilgili değerlendirmelerinden 
aşırı etkilenmesi

6. Bazıları kişilik özelliği olarak kaygı duymaya meyillidir. 
Bu kişilerin belirli durumlarda yaşanacak olan kaygıyı 
daha yoğun yaşadıkları görülmektedir. Bu durum daha 
çok, bireysel farklılıklarla açıklanabilir. Ayrıca duruma 
bağlı olarak yaşanan kaygının yaş ve tecrübe ile de ilgili 
olduğu bilinmektedir. Kaygı bir yere kadar doğal hatta 
işlerin üstesinden gelebilmek için gereklidir. Ancak bu 
kaygının düzeyi dengede tutulamıyor, kaygı kontrol altı-
na alınamıyorsa işte o zaman bu kaygı strese dönüşür. 
Stres de bedensel, zihinsel, psikolojik ve davranışsal 
rahatsızlıklara neden olabilir. Yani etki sadece işimizin 
olumsuz sonuçlanmasıyla kalmıyor, özel yaşamımıza 
da yansıyor.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Stres, kaygının ileri dereceye yükselmiş hâlidir. 

B) Belli seviyedeki kaygı, kişiyi başarıya götürebilir. 

C) Stresin insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri vardır. 

D) Kaygı, kişiden kişiye farklı derecelerde hissedilebilir. 

E) Kaygıyı dengede tutabilmek kişinin iradesiyle ilgilidir.

7. Uzman hemşirelik, yüksek düzeyde dikkat gerektiren bir 
iştir ve çoğu hasta, hemşirelerin bu asli tanı ve kontrol 
faaliyetlerini bilmez. Hastalar; hemşirelerin genel olarak 
gözle görülen, hangi amaca yönelik yapıldığı belli olan 
eylemleriyle sınırlı bir hizmet verdiğini düşünür. Bunları 
zamanında yapıp yapmadığına, bunları yaparken güler 
yüzlü olup olmadığına hatta kendisine bir enjeksiyon ya-
parken canının ne kadar yandığına bağlı olarak onları 
değerlendirir. Oysa uzman hemşirelerin hastayla ilgi-
li faaliyetleri bunlardan ibaret değildir. Rutin işlemlerin 
dışında, müşahede ve izlenime dayalı teşhislerde de 
bulunurlar. Hastaların belli bir tıbbi işlem gördüklerinin 
farkına bile varmadıkları bu faaliyetler, kimi zaman ha-
yati derecede önemli olabilir.

I. Kolundan ameliyat olan bir hastanın sargılarını dü-
zenli aralıklarla değiştirmek

II. Yatan hastaların tansiyonlarını belli aralıklarla kont-
rol ederek dosyalarına işlemek

III. Hastayla normal bir konuşma yaparken onun kolay 
nefes alıp alamadığını gözlemlemek

Yukarıdakilerden hangileri bu parçada sözü edilen 
uzman hemşirelere özgü faaliyetler kapsamında de-
ğerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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8. Victoria Dönemi Londra’sının sis içindeki, gaz ışığıy-
la aydınlanan caddelerinde ortaya çıkışının üzerinden 
yüz yıldan fazla geçti ve bugün Sherlock Holmes, tüm 
dünyada tanınıyor. Beyaz perdeye aktarımıyla pelerini, 
geyik avcısı şapkası ve su kabağı piposu ile en yakın 
arkadaşı olan ve aynı evi paylaştığı kişi Doktor Wat-
son, en büyük düşmanı Moriarty ve hizmetçisi Bayan 
Hudson gibi figürleri onun kanun adına kullanılan, sıra 
dışı, yanılmaz sonuç çıkarma gücü ve popüler sloga-
nı “Basit düşün, Bay Watson.” popüler bilincin parçası 
hâline gelmiştir. Fakat Holmes’un özellikleri, yaratıcısı 
Arthur Conan Doyle’un orijinal kitaplarında yer alma-
mıştır. Doyle’un harika dedektifi, suçları her çeşit yol-
la çözer. Sadece sonuç çıkarma yeteneğini kullanarak 
değil, kafa yorar hatta bazı zamanlar tahmin yapar ve 
düzenli olarak yanlış varsayımlar yapar. Dahası, Bayan 
Hudson’dan çok az bahsedilir; dedektif ve yardımcısı 
Watson çoğu zaman ayrı yaşar.

Bu parçada Sherlock Holmes ile ilgili;

I. zamanla evrensel bir üne kavuştuğu,

II. sinemaya uyarlanmış hâlinde birtakım özelliklerinin 
farklılaştırıldığı,

III. üzerinde çalıştığı olayları yardım almadan çözdüğü

yargılarından hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. I. Ayrıca tüm alanların turizm ile ilişkili olması nedeniy-
le çalışmadaki bölümlere turizm perspektifi ile yakla-
şılmıştır.

II. Sektör olarak incelendiğinde ise tarım, gıda ürünle-
rinin imalatı, içecek imalatı, ticaret, konaklama gibi 
alanları içine almaktadır. 

III. Bu açıdan Adana Gastronomi Stratejisi adlı bu çalış-
mada sektörel değer zinciri yaklaşımı gözetilmiştir. 

IV. Bir yemek bilimi olarak gastronomi, NACE Rev.2’de 
56 kodlu yiyecek ve içecek hizmetlerini içeren tüm 
faaliyetleri kapsamaktadır. 

V. Bunun yanında tematik olarak yaratıcılık, kırsal kal-
kınma, istihdam, kültür, sağlık, eğitim, turizm ve imaj 
gibi konular da sektörle yakından ilişkilidir. 

Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?

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

10. Yahya Kemal, ----. Onun bu titizliğinde Paul Verlaine’in 
“Musiki, her şeyden önce musiki” sözünün etkisi bü-
yüktür. Bu nedenle müzikalite, Yahya Kemal şiirinin en 
önemli ögelerinden biridir. Şiiriyeti de daha çok bununla 
elde etmeye çalışmıştır. Her mısrasını halis şiir anlayı-
şına en uygun bir musiki cümlesi hâlinde söylemek için, 
şiirlerini dünya tarihinde nadir görülmüş bir sabırla yaz-
mıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lisanın, duyguları ifade edecek bir zenginlik göster-
mesi gerektiği düşüncesindedir

B) şiirlerini özenle işleyerek onlara en mükemmel hâli 
vermeye çalışan bir şairdir

C) divan şiirindeki biçimsel özellikleri modern söylemle  
buluşturmayı amaçlamıştır

D) tarihsel olanı estetik haz çerçevesinde vermeyi bi-
linçli olarak tercih etmiştir

E) şiirinde kelimelerin diziliminden kaynaklanan kendine 
has bir ahenk arayışındadır
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11. Bırakın bizim edebiyatımızı, dünyada hiçbir edebiyat 
kendinden önce yazılanlara yaslanmadan cümle kura-
maz. Geleneğin şöyle bir paradoksu var: Hem size kıla-
vuzluk edip yolunuzu açar hem de sizi kendi hapishane-
sine kapatıp yazacağınız her şeye gölge eder. Bu, sizin 
önceki söz değerleriyle kurduğunuz ilişkiye bağlı. Haya-
tın bütün alanlarında olduğu gibi edebiyatta da gelene-
ğe, söylenmiş söze tamah ederseniz, onu dönüştürerek 
ya da zamanın ruhuyla kararak yeniden yaratmazsanız 
o büyük birikim size “kötülük” eder. Ben, Ehrenburg’un 
şu sözüne çok inanırım: “Çağdaş sanatın anahtarını 
geçmişte buldum.” Bir de “Bana kendi uydurduğun bir 
yalan söyle, seni alnından öpeyim.” diyen Dostoyevski 
var.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulan dü-
şünceyi destekler niteliktedir?

A) Yazarların başarısı, ancak geçmişi ele aldıkları kitap-
larında yakaladıkları seviyeyle belirlenir.

B) Bir yazar, onu var eden dilin geçmiş edebiyatını bil-
meden veya küçümseyerek bir yere varamaz.

C) Sanatçı, deneyimli yazarların birikimlerinden yarar-
lanırsa kendi çizgisini bulamaz.

D) Genç bir şair ya da yazar, daha önce gidilmemiş yolu 
yürümek için yola çıkmalıdır.

E) Edebî anlayışların gölgesinin serinliğinde ürün ve-
renler, daima başarılı olmuştur.

12. Yılda bir iki defa da olsa köy havası almıyor, köy kah-
valtısı yapmıyor, horoz sesi ile uyanmıyorsanız oturup 
düşünmeniz lazım. Zira sabahları horoz veya kuş sesleri 
ile uyanmanın, köyün oksijen dolu havasını solumanın, 
güne doğal bir köy kahvaltısı ile başlamanın, köyün do-
ğal insanlarıyla iletişim kurmanın tadı bir başkadır. Bun-
ların insan ruhuna ve vücuduna ne denli iyi geleceğini 
tahmin bile edemezsiniz. Oksijeni ciğerlerinize doldur-
duğunuzda vücudunuza dolacak enerjiyle her işin üs-
tesinden gelebileceğinizi hissedersiniz. Yılda birkaç kez 
köyünüze gidin. Köyünüz yoksa da bir şekilde köy edinin 
kendinize. 

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir? 

A) Köy yaşamının insana ve insan yaşamına ne gibi et-
kileri vardır? 

B) Köydeki insanlarla şehirdeki insanlar arasında ne 
gibi farklılıklar vardır?

C) Köy yaşamının şehir yaşamına göre avantajları hak-
kında ne söylersiniz?

D) Köy kahvaltısının insan vücuduna katkıları hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

E) Köye sahip olmayan bir kişi kendine nasıl köy edine-
bilir?
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13. Burdur’un Yeşilova ilçesindeki kapalı havzada yer 
alan 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, jeokimyasal 
ve ekolojik açıdan benzersiz özelliklere sahip. Burası, 
Mars’ta bulunan Jezero Krateri ile jeolojik benzerlerliği 
ortaya çıktıktan sonra dünyanın gündemine oturdu. Sal-
da Gölü’nün ----.

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi geti-
rilirse “Salda Gölü’ndeki biyolojik çeşitliliğin azalmaya 
başladığı” sonucuna ulaşılır?

A) bitki ve hayvan türlerinin birlikte oluşturduğu bu ha-
bitat, koruma altına alınmalıdır

B) küresel iklim değişikliğine bağlı hayvan ve bitki türü 
kaybının önüne geçilmeye çalışılıyor

C) ortalama 50 kuş türüne ev sahipliği yaptığı ve bu sa-
yının yıllara göre değiştiği biliniyor

D) doğal dokusunun insan kaynaklı etkenlerden dolayı 
bozulabileceğinden endişe ediliyor

E) endemik değişikliklerden etkilenmemesi için millî 
park ilan edilmesi planlanıyor

14. Sinema veya tiyatrodaki en önemli sorun, oyuncu ile rol 
arasındaki ilişkide ortaya çıkar. Oyuncu, rolünün inan-
dırıcı olabilmesi için sanatsal bir kaygı duymalıdır. Bu 
da rolün oyuncuya getirilmesiyle değil, oyuncunun role 
gitmesi ile mümkün olur. “Othello olabilmem için ne ya-
pabilirim?” diyen oyuncu, gerçek oyuncudur. Böylece 
rol, oyuncunun role gitmesi ve kendi kişiliğini arka plana 
atmasıyla anlamını kazanır. Kendi karakter özelliklerini 
arka plana atmış olsa da rol yapımında bunlar, oyuncu-
ya yardımcı olacaktır. Rol, oyuncunun yeteneği oranında 
gerçekleştirilmeye başlandığında oyuncu da bir yaratıcı 
durumuna girer. Oyuncu, “Ben Othello’yum.” diyorsa bu, 
mekanik oyunculuktur. Bu oyuncu, sanatsal bir endişe 
taşımadığından kendi benliğini ön planda tutar, doğal 
olarak da canlandırdığı karakter gölgede kalır. Bu tür-
den bir oyuncu inandırıcı, dolayısıyla başarılı olamaz.

Bu parçaya göre gerçek oyuncuyu mekanik oyuncu-
dan ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlandırdığı karakterle ilgili estetik endişe taşıması 

B) Oynadığı role kendini gereğinden fazla kaptırması

C) Kendi benliğini, oynadığı karakterden ayrıştırması

D) İnandırıcı olmak için bütün gücünü ortaya koyması 

E) Oynadığı rolün karakteristik özelliklerini koruması
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15. Zekâ; kişinin, zihinsel becerilerini ve bilgi dağarcığını;
öğrenme, problem çözme ya da toplumda değer gören
sonuçlara ulaşma için kullanabilmesidir. Tek yumurta
ikizleri üzerinde yapılan çalışmalarda kardeşlerin birbir-
lerinden ayrı yetiştirildiklerinde dahi zekâ seviyelerinin
az çok birbiriyle eşit düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Öte yandan kişisel çabalar, bireyi çeşitli deneyim ve
davranışlara iten unsurlar ve aile ortamı, zekâ düzeyi-
nin artmasında önemli etmenlerdir. Bu artış, yeni sinir
ağlarının oluşumuna dayalı olarak fizyolojik şekillerde
olabildiği gibi bilgilerin uzun ya da kısa süreli bellekte
işleniş kalitesi gibi psikolojik süreçler şeklinde meydana
gelebiliyor. Bununla birlikte zekâ en fazla şu kadar geliş-
tirilebilir biçiminde net bir oran vermek mümkün olmasa
da genetik altyapının sınırları dışına çok da fazla çıkıla-
mayacağı söylenebilir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin
zekâ düzeyi ya da artışı üzerinde etkisinin olduğu
söylenemez?

A) Yaşanılan çevredeki uyaran çeşitliliği

B) Kalıtsal yollarla aktarılan kapasite

C) Sosyokültürel çevrenin niteliği

D) Toplumsal değerleri içselleştirme biçimi

E) Hafızayla ilgili bilişsel özelliklerin niteliği

16. Aşağıdaki parçalardan hangisi “Futbol, dünyada özel-
likle de son yıllarda, devasa bir ilgi görmeye başlamış ve
dünya piyasasında çeşitli şekillerde dönen büyük para-
larla endüstrileşen bir sektör hâline gelmiştir.” düşün-
cesine uzak düşmektedir?

A) Dünya futbol tarihinde Pele ve Maradona kıyasla-
ması yapıladursun Lionel Messi ve Cristiano Ro-
naldo; seyir zevki, dayanıklılık, çalışkanlık ve attıkları
gollerle son on beş yıla damgasını vurarak belki de
dünya futbol tarihinin en büyük iki futbolcusu olarak
yerlerini aldılar bile.

B) İngiltere’de Premier Lig ekiplerinden Manchester
City, son olarak Aston Villa forması giyen Jack Gre-
alish’i kadrosuna kattığını açıkladı. City’nin İngiliz
futbolcu için ödediği 100 milyon sterlin, Premier Lig
tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek ücret ola-
rak kayıtlara geçti.

C) FIFA tarafından yayımlanan 2018 Dünya Kupası ra-
porunda, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rus-
ya’da düzenlenen organizasyona ilişkin seyirci
verileri paylaşıldı. Raporda, Dünya Kupası’nı yerin-
den, televizyondan ve dijital ortamlardan takip eden
seyirci sayısının üç milyar beş yüz iki milyonu bul-
duğu açıklandı.

D) Futbol federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında
2022-2023 sezonu için anlaşma sağlandığı duyu-
ruldu. Buna göre, taraflar 2022-2023 futbol sezo-
nunun yayın hakları için iki milyar beş yüz milyon
TL’den fazla bir fiyata el sıkıştı.

E) Futbolseverler, Ağustos 2021 tarihinde Barcelo-
na’dan Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına
transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Mes-
si’nin formalarına büyük ilgi gösterdi. Lionel Messi
formalarının sadece bir günde bir milyon avrodan
fazla gelir getirdiği öne sürüldü.
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17-18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.

Günbegün gerçek hayattan sanal âleme daha çok ge-
çiliyor; alternatif, paralel bir dünya yani yeni ve farklı bir 
teknolojik ekosistem oluşturuluyor. İnsanlık başka ülke-
ye, kente göç ediyormuş gibi sanal mekânda yerleşmeye 
hazırlanıyor. Aslında otuz sene önce internetin icadıyla 
bu süreç başlamıştı. Öncesinde fonksiyonelliği çok az 
olsa da bugün internette her şey var: çevrim içi alışve-
riş, dijital medya, kitap, film, oyun, video, sosyal medya, 
mesajlaşma uygulamaları... Bir de baktık ki hayat şek-
limiz tamamen ayrı, tanınmaz bir kılığa bürünmüş. Artık 
günün epeyce bir kısmı, büyük veya küçük ekranlara 
-bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar- bakmakla geçi-
yor. Her şey çevrim içi diyebiliriz; çevrim dışı olmak ka-
palı, dar bir alanda oksijensiz kalmaya benziyor. İşimiz, 
eğlencemiz, dinlenmemiz, arkadaşlarla etkileşimimiz, 
dünyayla iletişimimiz, kısacası her şey internete bağlı.

17. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Teknolojinin gelişimiyle gerçek yaşam dışı ortamla-
rın aşamalı olarak arttığına

B) İnsanların internetsiz bir hayat düşünemez hâle gel-
diğine

C) Teknoloji ve internetin insanların yaşam tarzını de-
ğiştirdiğine

D) İnternetin insan yaşamında zamanla daha işlevsel 
hâle geldiğine

E) İnternet ortamında yaratılan yapay dünyanın insan-
ların iletişim becerilerini etkilediğine

18. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Sayıp dökme

B) Benzetme

C) Öznellik

D) Örneklendirme

E) Tanımlama

19-20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.

İnternet reklamlarında kilo verdirme vaadiyle insanları 
yanıltabilen bitkisel ürünler, binlerce insana peynir ek-
mek gibi satılıyor. Zaman zaman zayıflatıcı etkisi olduğu 
iddia edilen bu ürünleri kullandıkları için sorun yaşayan 
insanların haberlerine rastlıyoruz. Zayıflatma vaadiy-
le piyasaya sunulan bu bitkisel ürünlerin pek çoğunun 
içinde başta sibutramin olmak üzere, yanlış kullanıldı-
ğında çok zararlı olabilecek birçok madde var. Bunların 
kalp ritminde bozulma, ani kalp durması, tansiyon yük-
selmesi, beyin fonksiyonlarında bozulma, unutkanlık, 
psikolojik bozukluklar, beyin kanaması, kalıcı felç gibi 
geri dönüşü olmayan yan etkilere neden olduğu artık 
kesin olarak bilinmektedir. Oysa bitkisel ürünler de ilaç 
gibi, doktor tarafından reçetelenmeli; tedavi süreci dok-
tor kontrolünde olmalı ve mutlaka eczanelerden temin 
edilmelidir.

19. Bu parçada altı çizili ifadeyle anlatılmak istenenler 
arasında;

I. çok revaçta olmak,

II. çok kolay ulaşılabilmek,

III. çok yararlı zannedilmek

durumlarından hangileri yoktur?

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

D) I ve II E) I ve III

20. Bu parçada bitkisel ürünlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Geri dönüşü mümkün olmayan önemli yan etkiler 
içerdiğine

B) Kullanımı yasak olan etken maddeler barındırdığına 

C) Hekim önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğine

D) Eczanelerin dışında bir yerde satılmaması gerekti-
ğine

E) Sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabildi-
ğine




