
 

 

 
SORU 1                                           (Barış ÜNLÜ) 

Bir otobüs firmasından bilet alan Ali, Metin, Ca-

ner, Necla, Murat, Yağmur, Yusuf, Seda, Bay-

ram ve Emel’dir. Bu kişiler cumartesi ve pazar 

günleri yolculuk yapacaktır. Yolculuk yapacakları 

şehirler ise Manisa, Ardahan, Konya, Denizli ve 

İstanbul’dur. 

 Bu şehirlerden üç tanesine cumartesi günü 

gidilecektir. 

 İki tanesine de pazar günü gidilecektir. 

 Ali ve Seda, aynı gün aynı şehre yolculuk ya-

pacaklardır. 

 Bayram, Ardahan’a gidecektir. 

 Necla pazar günü Manisa’ya gidecektir. 

 Murat ve Yağmur, Denizli’ye beraber cumar-

tesi günü gideceklerdir. 

 İstanbul ve Konya’ya aynı gün gidilecektir. 

 Konya’ya Emel ve Yusuf gidecektir. 

Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Ali, cumartesi günü İstanbul’a gidecektir. 

B) Metin, Manisa’ya gidecektir. 

C) Seda ile Yağmur aynı farklı yerlere gidecek-

lerdir. 

D) Caner ve Murat aynı gün yolculuk yapacak-

lardır. 

 
SORU 2                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Bir yuvarlak masanın etrafında oturan Berra, Mu-

hammed, Medine, Sina, Buse, Furkan ve Oğuz-

han adlı arkadaşların masadaki yerleri hakkında 

bilinenler şunlardır: 

 Muhammed ve Furkan yan yana oturmaktadır. 

 Medine ile Sina’nın arasında iki kişi vardır. 

 Berra, Oğuzhan’ın hemen sağında oturmak-

tadır. 

 Buse ile Berra yan yana oturmamaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

A) Buse ve Medine yan yana oturmaktadır. 

B) Sina ve Berra yan yana oturmaktadır. 

C) Muhammed ve Sina yan yana oturmaktadır. 

D) Oğuzhan ve Furkan yan yana oturmaktadır. 

 

 

 
SORU 3                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Bir bankanın cep telefonu uygulamasını telefonu-

na indiren Uğur Bey, uygulamada kullanmak üze-

re bir şifre belirleyecektir. Uygulamanın şifre için 

koyduğu kurallar aşağıda verilmiştir: 

 Şifre en az sekiz karakterden oluşacak ve 

şifrede Türkçe karakter kullanılmayacak. 

 Şifrenin içinde en az bir rakam, bir büyük harf, 

bir küçük harf ve bir özel karakter yer alacak. 

 Şifre ardışık rakamlar barındırmayacak ve sıfır 

ile başlamayacak. 

 Şifrede kullanıcının ismi ve doğum yılı geç-

meyecek. (Uğur Bey 1973 yılında doğmuştur.) 

Buna göre Uğur Bey aşağıdaki şifrelerden 

hangisini uygulamada kullanabilir? 

A) Uğur&1973   B) Adn_3456  

C) 0963@Uby   D) Byk@0937 

 

 

 

 

SORU 4                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Bir kursun deneme sınavına katılan Ayda, Burak, 

Cengiz, Deren, Eylül ve Figen isimli kişilerin sınav 

sonunda aldıkları puanlar ve sıralamaları ile ilgili 

olarak bilinenler şunlardır: 

 Burak en yüksek puanı almamıştır. 

 Cengiz, puan sıralamasına göre dördüncü 

sıradadır. 

 Ayda'nın puanı Cengiz'in puanından yüksek, 

Figen'in puanından düşüktür. 

 Eylül yalnızca Deren'den yüksek puan almış-

tır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

A) Figen, sınavı birinci tamamlamıştır. 

B) Burak, sınavda ikinci olmuştur. 

C) Eylül, sınavda altıncı olmuştur. 

D) Ayda, sınavı üçüncü olarak tamamlamıştır. 
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SORU 5                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

 

Bir özel okul sınavla öğretmen alacağını du-

yurmuştur ve mülakat aşamasına geçebilmek 

için şartları şu şekilde açıklamıştır: 

 Yapılan sınavda en az 70 puan almış olmak 

gereklidir. 

 Daha önceden iki yıl öğretmenlik tecrübesine 

sahip olmak gereklidir. 

 Daha önceden kazanılan başarı belgeleri sı-

nav puanına beşer puan katkı yapacaktır. 

 En az beş yıl öğretmenlik tecrübesine sahip 

adayların en az 60 puan almaları yeterlidir. 

 Eşit puana sahip adaylar arasında yaşı küçük 

olanlar tercih edilecektir. 

Bu sınava giren adaylara ait bilgiler şöyledir: 

 A, sınavdan 80 puan almıştır, üç yıl tecrübesi 

vardır, başarı belgesi yoktur, 24 yaşındadır. 

 B, sınavdan 60 puan almıştır, bir yıl tecrübesi 

vardır, iki başarı belgesi vardır, 25 yaşındadır. 

 C, sınavdan 55 puan almıştır, yedi yıl tecrü-

besi vardır, bir başarı belgesi vardır, 32 ya-

şındadır. 

 D, sınavdan 70 puan almıştır, dört yıl tecrübe-

si vardır, iki başarı belgesi vardır, 26 yaşında-

dır. 

 E, sınavdan 65 puan almıştır, iki yıl tecrübesi 

vardır, başarı belgesi yoktur, 23 yaşındadır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi-

ne ulaşılamaz? 

A) A ile D sınav sonucunda en yüksek puanı elde 

etmişlerdir. 

B) B’nin puanına başarı belgelerinden dolayı 10 

puan eklenmiştir. 

C) E, mülakata girebilmek için yeterli puanı ala-

mamıştır. 

D) C, mülakat aşaması için yeterli puana sahip 

olamamıştır. 

SORU 6                       (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

 
 

 

 

 

Bir televizyon kanalının yukarıdaki günlük prog-

ram akışında haber, spor, dizi, müzik, film, belge-

sel ve yarışma programları yer almaktadır. 

Programların yayın sıraları ve süreleri ile ilgili 

bilinenler şunlardır: 

 Haber programı bir saat sürmektedir ve spor 

programından hemen önce yayınlanmaktadır. 

 Dizi bir saat sürmektedir ve diziden sonra sa-

dece bir program yayınlanmaktadır. 

 Film, programdaki en uzun yayın süresine 

sahip programdır. 

 Belgesel iki saat sürmektedir ve saat 14.00’te 

başlamaktadır. 

 Yarışma programının bitiş saati 18.00’dir. 

 

Buna göre programların gösterim sıraları aşa-

ğıdaki seçeneklerin hangisinde doğru veril-

miştir? 

A) Müzik-Belgesel-Yarışma-Haber-Spor-Dizi-

Film 

B) Haber-Belgesel-Dizi-Yarışma-Spor-Müzik-

Film 

C) Müzik-Belgesel-Haber-Spor-Yarışma-Dizi-film 

D) Dizi-Belgesel-Yarışma-Müzik-Haber-Spor-

Film 
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