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1. Parçada altı çizili olarak verilen söz grubu metinden bağım-
sız ele alınmamalıdır. Bireysel ve toplumsal hassasiyetin
dengesini kurmak, bir sanatçı için amaç hâline gelmişse
altı çizili kısım metnin ana fikrini içermiştir. Altı çizili söz iki
hassasiyeti birleştirmek onları bir potada eritmek sözüyle
eş değerdir.

Cevap A

2. Cümle bütünüyle düşünüldüğünde, altı çizili kısmın önce-
sinde verilen "değeri bilinmeyen" söz grubu "gerekli ilgiyi
bulamayan" anlamına işaret etmektedir.

Cevap B

3. “Edebiyatçılara kara çalarak onları daha da zor durumda
bırakıyoruz.” cümlesinde “iftira etmek, haksız yere suçla-
mak” anlamına gelen “kara çalmak” deyimi kullanılmıştır.

Cevap D

4. Verilen cümlenin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak
sıralaması şu şekildedir: (II - III - I - V - IV)

Zaman zaman yüksek seviyelerdeki / yöneticilerin de gaze-
telerde yayımlanan / mektuplarda dile getirilen problemlere
/ sözlü veya aynı gazete sütununda yazılı olarak / cevap
verdikleri bilinen ve yaşanan gerçeklerdendir.

Bu durumda baştan dördüncü söz V numaralı sözdür.

Cevap E

5. III. cümlede yaşamın renklendirilme şartı olarak değerlerin 
farkına varma; IV. cümlede de başkalarını değere ortak et-
menin şartı olarak bu düşüncelerin akıldan çıkarılmaması 
gerektiği söylenmiştir.

Cevap D

6. IV. cümlede Hollywood'un sektör için en önemli yer olduğu 
söylenmiştir. V. cümlede ise Hollywood'un merkez konu-
munda oluşunun nedenleri sıralanmıştır.

Cevap D

7. I. cümlede, "Tanzimat nedir?" sorusunun yanıtı verildiği için
tanım yapılmıştır.

II. cümlede, Tanzimat aydınının Tanzimat Dönemi'ndeki ka-
zanımları verilmiştir.

IV. cümlede, halkın edebî zevkinin gelişmesi Tanzimat'a
bağlanarak çıkarımda bulunulmuştur.

V. cümlede, Servetifünun'un amaç ve üslubu hakkında bilgi 
verilerek edebî anlayışı aktarılmıştır.

III. cümlede ise Şinasi'nin çıkarmış olduğu gazetenin önemi
üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla onun, bu döneminde en 
önemli sanatçısı oluşuna ulaşılamaz.

Cevap C

8. II. cümlede bez, sopa, ip, mukavva gibi özelliklerle ham 
madde verilmiştir.

III. cümlede Yunancada "bebek" demek olduğu söylenmiştir.

IV. cümlede kuklacılıkla diğer halk tiyatrosu türleri etki bakı-
mından kıyaslanmıştır.

V. cümlede panayır alanlarında devam ettiği söylenmiştir.

I. cümlede ise kuklacılığın nasıl oluştuğu değil, nereden gel-
diği üzerinde durulmuştur.

Cevap A

9. Öncülde verilen cümle, anlam akışı ve anlam bütünlüğüne
göre en uygun şekilde C seçeneğiyle tamamlanır. Dil, bir
iletişim aracıdır ve bunun sınırları vardır. Bu sınırların dışı
estetik tat verecektir. Bu yapıldığı taktirde insan-toplum ger-
çeği (iletişim açısından) ayıklanarak ortaya konabilecektir.

Cevap C

10. 

• Ünlü düşmesi → akıl + ına >aklına

• Ünsüz değişimi → git + ebilirsin > gidebilirsin

• Ünsüz benzeşmesi → Bizans'da > Bizans'ta

• Ünlü daralması → de + yemem> diyemem

Dizelerde ünsüz türemesi (hissetmek, affı...) örneklenme-
miştir.

Cevap E

11. I. cümlede girip, çıktığı fiilimsileri kullanılmıştır.

III. cümlenin yüklemi "neydi" ek fiili almış bir soru zamiridir.

IV. cümlede "için" edatı neden sonuç ilgisi kurmuştur.

V. cümlede "arabasıyla, aldığı, hâlinde" sözcükleri iyelik eki 
almıştır.

II. cümle devrik bir fiil cümlesidir fakat tek yargı içerdiği için
basit yapılıdır.

Cevap B
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12. 

• İsim tamlaması →  yaprak yeşili
senin sesin 
senin sigaran

• Edat →  gibi
sesin ile

• Ek fiil → nedense (neden ise)

• Birleşik fiil → vazgeçilmiyor

Cevap A

13. Verilen cümlenin ögeleri:

Zihinsel yanılgı faaliyeti,
Özne

dış gerçeklik algısının iç gerçekliği bastırdığı durumlarda 
ortaya çıkan bir süreçtir.

Yüklem

A) Aspendos, Balkız köyünün yakınında kurulmuştur.
        Sözde özne Dolaylı tümleç Yüklem  

B) Yapısalcı eleştiri, metnin iç düzenini dilsel bütünlükten
           Özne Nesne Zarf tümleci

     kopmadan verir.
Yüklem

C) Halk şiirinin temel yapı taşı kaynağının toplum hayatı
Özne

     oluşudur.
Yüklem

D) Yazar insan ilişkilerini çözümlemeyi hedef alır.
        Özne Nesne Yüklem

E) Akşam çökünce içimizdeki yalnızlık duygusu bizi   iyice
          Zarf tümleci Özne Nesne   Zarf

Tümleci   

    sardı.
Yüklem

Cevap C

14. Verilen cümlede II numaralı "eğer" sözcüğünün anlamını IV
numaralı "olsaydım" sözcüğü karşılamaktadır. II'nin çıkarıl-
ması bir bozulma ya da daralmaya yol açmaz.

Cevap B

15. Verilen cümlede sinemanın başka dünyaları da tanıttığı
söylenmiş fakat "Kime?" sorusunun yanıtı belirtilmemiştir.
"çalışırken" sözcüğünden sonra "ona" sözcüğü (dolaylı
tümleç) getirilerek yanlış düzeltilebilir.

Cevap B

16. D seçeneğindeki "Üniversiteden" sözcüğü özel ad değil, tür
adıdır bu yüzden küçük harfle başlamalıdır.

Cevap D

17. B, C, D ve E seçeneklerinde virgül (,) sıralı cümleleri ayır-
mada kullanılmıştır. A seçeneğinde ise özneyi vurgulama
göreviyle kullanılmıştır.

Cevap A

18. E seçeneğinde açıklaması verilen kavram "yalınlık" değil,
"yoğunluk"tur. Yalınlık, metinde dile takılan yabancı söylem-
lerin, anlamı bulanıklaştıracak kelimelerin olmamasıdır.

Cevap E

19. Öncüldeki parçada; insanların kendilerini öven dostlarını
yanında istediğinden (bunu istemeyecek birinin olmayaca-
ğından) fakat parçanın yazarının onu öven değil, eleştiren
kişilerin yanında olmasını istediğinden söz edilmiştir. Buna
göre parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için, A seçen-
ğinde verilen cümle parçada boş bırakılan yere getirilmelidir.

Cevap A

20. III. cümleye kadar Ahmet Haşim'deki güzellik anlayışı anla-
tılmıştır. III. cümleden itibaren, onu okuyanların takınacağı 
tutum anlatılmıştır.

Cevap C

21. Parçada teknolojinin insanı aslında kısıtladığı ve bu kısıt-
lanma içinde okumanın, özellikle de değerli eserlerin okun-
mamasının yol açtığı durum aktarılmıştır.

Cevap A

22. Parçada fıkraların güldürürken düşündürmesi üzerinde du-
rulmuş ancak asıl amaçtan söz edilmemiştir.

Cevap D

23. I. cümlede devrik cümle örneklenmiş, "sevecen bir dede"
ifadesinde hem betimleyici hem de niteleyici ögelerle yer
verilmiştir. Parçada devrik, bileşik ve bağlı cümleler örnek-
lenmiştir. Bir varlığın ya da kavramın karşıt durumlarını ve-
ren ifade kullanılmamıştır.

Cevap E

24. I. cümlede Nasreddin Hoca'nın fıkralarından onun akıl-
lı biri olduğunun anlaşıldığı ve VI. cümlede de Nasreddin
Hoca'nın fıkralarının benimsenmiş olmasından fıkraların
sözü edilen özelliklere sahip olduğunun anlaşıldığı ifade
edilmiştir.

Bir durumdan başka bir duruma ulaşma, çıkarım yapmadır.

Cevap B

25. Verilen cümlenin anlamı aksi yönde düşünüldüğünde, A se-
çeneği bu anlamı verir.

Cevap A
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26. Verilen cümleden hareketle, cevap olacak seçeneğin yal-
nızca Erzurum Kongresi'ni kapsaması gerekiyor. Bu açıdan
B, D ve E seçenekleri cevap olamaz. A seçeneğinde "asıl
yapı" üzerinde durulmuştur ki verilen cümlede böyle bir ku-
ral konmamıştır.

Cevap C

27. Parçanın giriş kısmında verilen "nesnelliğini koruyamama"
ifadesi gerçeklerle kişiselliğin dengesini bozacaktır. Bu sağ-
landığı takdirde hayat hikâyesi yazmanın zorluğu kalkacaktır.

Cevap B

28. A seçeneğine "Çukurova yöresi ve Toroslar"

B seçeneğine "değişmez iki teması vardır: aşk ve doğa"

C seçeneğine "çok canlı, bir o kadar da sade anlatımıyla"

E seçeneğine "Dinî ve tasavvufi terimleri, temaları gör
mezsiniz onda." ifadelerinden ulaşılmaktadır.

D seçeneğindeki "Doğanın aşktan daha baskın oluşu" ifa-
desi verilen parçadan çıkarılamaz.

Cevap D

29. Verilen ilk bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ceket Pantolon Gömlek

    gri siyah  gri   kahve

Yukarıdaki renkleri düşürdükten sonra üç siyah kıyafet elde 
kalır. Bu kıyafetlerin içinde gömlek olamayacağına göre ka-
lan üç siyah kıyafet kesinlikle cekettir. Bu durumda I. öncül 
kesinlikle doğrudur. 

Elde iki gri ve bir kahverengi kıyafet ve iki de gömlek oldu-
ğuna göre gömleklerden biri kesinlikle kahverengidir. Buna 
göre II. öncülde doğrudur. 

III. öncül için yorum yapılamaz. Burada elde kalan ürünler
için iki durum söz konusudur. 

Ceket            Gömlek           Ceket        Gömlek

 kahve          gri        gri         gri gri   kahve

Cevap C

30. Ceketlerin ikisi gri ise aşağıdaki gibi tablo çıkar.

ceket pantolon gömlek

2 gri  3 siyah     siyah  gri  kahve     gri  kahve

Bu durumda A seçeneği kesinlikle yanlıştır.

Cevap A

31. 1 4
2
1 12 25

1 100

5
6 4 2

: :

+

+

=
+

=  bulunur.

Cevap E

32. 3 sayıyı en küçük seçelim.

Sayılar 10, 12, 14 ve x olsun.

10 + 12 + 14 + x = 118

x

x

36 118

82

+ =

= bulunur.

Cevap B

33. 3b=a

a> c3 olmak üzere,

c=0 ise a>0 olduğundan a=3  b=1

a=6  b=2

a=9  b=3

3 tane

c=1 ise a=3  b=1

a=6  b=2

a=9  b=3

3 tane

c=2 ise a>8 olduğundan a=9  b=3

1 tane

Toplamda 3+3+1=7 tane abc sayısı yazılır.

Cevap E

34. 
3m−1

m2

A 27

A'nın en büyük değeri için m en büyük olmalıdır.

m2 < 27 olduğundan m= 5 alınırsa,

14

25

A 27
A 14 27 25 403:= + =  bulunur.

Cevap B
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35. ,

, ' .

Obeb x x x

Okek x x x tir

4 8 4

2 3 6

=

=

_
_

i
i

4x+6x = 80 ise  x = 8'dir.

Okek (8,16) = 16 bulunur.

Cevap C

36. 

.bulunur

1 4
1

1 2
1 1 2

1

3

1 2
1

1 4
1

1 4
1

3
2
3

2
3

3
1

2
1

:

:

:

:

−

− + +

=

−

−

=

=

c c

c
c

m m

m
m

Cevap C

37. 

.

k

l

m

k m l bulunur

8 8 8

9 9 81

5 5 125

> >

75 5 15 5 15

30 2 15 15

45 3 15 15

= = =

= = =

= = =

_ _
_ _
_ _

i i
i i
i i

Cevap B

38. x ise

x x x

3 1

2 1 3 1 3 1 3: : : :

= −

+ + = + −_ _ _ _ _i i i i i

.bulunur

3 1 3

2 3

:= −

=

_ i
Cevap D

39. x:y:z = 4:3:6   x = 4k   y = 3k   z = 6k

x y k k k15 16 9 15 5 152 2 2 2
& &+ = + = =

k=3'tür.

Böylece x = 12,  y = 9,  z = 18

z − y = 18 − 9 = 9

Cevap B

40. x+y+z= 13

x−y+z= 11

2x+2y= 24

x+y= 12 ise y = 1'dir.

.y
x z bulunur12

+
=

Cevap C

41. Tel= 120x olsun.

x x
12

120
10

120 3= −
⇒ 10x=12x−3

  3=2x

180=120x

Telin 6
1  sı 30 cm bulunur.

Cevap D

42. Sayı = x olsun

x x3 4 2 46+ + =_ i 'dır. Her iki tarafı 2 ile çarpalım.

    6x+8+x = 92

        7x = 84

         x = 12 bulunur.

Cevap A

43. Baba Oğul

3x+3 x

x x3 3 55+ + =_ _i i
         4x=52

      x=13

Baba = 42        Oğlu=13 

Oğlu doğduğunda baba 42−13= 29 yaşında olur.

Cevap D

44. x2
<x  ise  0<x<1'dir.

x x>
m m3 1 11− − +  ise eşitsizlik yön değiştirir.

3m−1<−m+11

4m<12 ise m<3'tür. En büyük tam sayı değeri 2 olur.

Cevap B
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45. m m2 2 5:+ − =

m m2 2 5:+ − =_ _i i
m4 52− =

4 − m2 
= 5 ya da 4 − m2 

= − 5

m2
=9 ise

 ' ü .m t r3!=

m2
= −1 olamaz.

m'nin değerler çarpımı −9 bulunur.

Cevap A

46. Almanca

z tx y

Rusça

İki dilide bilen yoksa y=0'dır.

x+z+t =27

x+t = 12

z+t = 19
x+z+t+t=31

427

t = 4      x = 8       z = 15

Bir dil bilen x + z = 8 + 15 = 23 bulunur.

Cevap B

47. Hasan
12V 3V V Hızları

Sürelerit 4t 12t

Ali Caner

Üçü birlikte bir işi 15 günde bitirdiğine göre 

t t t
1

4
1

12
1

15
1

12 3 1

+ + =

_ _ _i i i
.t t bulunur12

16
15
1 20(= =

Cevap A

48. 48 lt'nin 4
1 'ü 12 lt dökülüyor.

x36
100
20 12

100
40 48

100
: : :+ =

   x36 20 12 40 48: : :+ =

      x720 480 48 :+ + =

           x1200 48 :=

x = 25 bulunur.

Cevap D

49. 

Başlangıç 6 m 24 m

2. 1.3.x

Bitiş

2. ve 3. koşucu arasında orantı kuralım

(x+6) gittiğinde (x) gidiyorsa

(x+30) (x+23)

138=x
Pist= 138+6+24=168 m bulunur.

x x x x23 6 30: :+ + = +_ _ _i i i
x x x x x6 23 138 302 2+ + + = +

Cevap B

50. ,

,
x y x y x y tekse

x y x y iftse2 ç

2 2
:

:

∆ = +

+
*

3 2∆ _ i 1∆   için önce 3 2∆  bulunur.

3 2 3 2 2 7:∆ = + =       ift3 2 6 ç: =_ i
7 1 7 1 502 2

∆ = + =      tek7 1 7: =_ i
Cevap C

51. 212021 sayısının rakamları ile 6 basamaklı sayılar yazılır-
ken 0 ile başlayanlar çıkartılır.� �� � ��

.say bulunur3 2
6

3 2
5

12
720

12
120 50 ý

: :
− = − =

Cevap C

52. x
x

2 4− =  her iki tarafın karesini alalım.

x
x

2 4
2

2− =d n
x x4 4 16− + =

x x
4 20+ =  her tarafı 4 ile bölelim.

x
x4
1 5+ =  bulunur.

Cevap A

53. 1023 sayısı 1+2+3=6 boncuk ile oluşturulur.

Cevap B

54. 2440 2 5 613 1 1
: :=  şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Asal 

bölenlerin toplamı 2+5+61=68 bulunur.

Cevap D
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55. 

D

C

B A

18

3
1

=312=

27
4

3
4

9
2

' .A t r2

18 3
1

3 ü
:

= =

C
2

3
3
1:

=  ise C 9
2

= dur.

B
2

3 18:
=  ise B= 12'dir.

D
2
18 12:

=  ise D 3
4

= 'tür.

.C
D bulunur

9
2
3
4

3
4

2
9 6:= = =

Cevap E

56. D E C

6

BA

2 3

2 3

6

k

E'de dik inip öklid yapalım.

k6 2 32
:=  ise k 6 3= 'tür.

.A AEB cm bulunur2
8 3 6

24 3 2:
= =

∆ _ i
Cevap A

57. 

CB

A

T

r 4 2=

2 2

k4 2 2 2
2

:=_ i
k 8 2=

Taralı alan=A(ABC) − (Çeyrek daire)

.cm bulunur

2
10 2 4 2

4
4 2

40 8

2

2

: π

π

= −

= −

_ i

Cevap D

58. y

x

A(0,6)

B(8,0)

d
0

d doğrusunun eğimi 8
6

4
3

− = − 'tür.

İki doğru dikse m m 11 2:
= − 'dir.

m4
3 12:

− = −

m 3
4

2
=  bulunur.

Cevap A

59. Kâr oranları maliyete göre hesaplanır.

,
,

kabak 0 8
0 2

4
1

= =

,
,

biber 0 6
0 15

4
1

= =

,
patl can 1

0 3
10
3ý = =

,
,

domates 0 5
0 2

5
2

35
14

= = =

,
,

salatal k 0 7
0 32

35
16ý = =

ü ü .en b y k k r oran ile salatal k olur35
16â ý ý=

Cevap D

60. 4 kg patlıcan , ,4 1 3 5 2:= =_ i  TL

6 kg biber , ,6 0 75 4 5:= =_ i  TL

5,2+4,5=9,7 TL tutar.

20−9,7=10,3 TL para üstü almalıdır.

Cevap B
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1. Kurganlara ölenle birlikte herhangi bir eşya konuluyorsa bu
durum ahiret inancının göstergesidir.

Cennet ve cehennem, kıyamet günü ve ruhlar alemi kav-
ramları öldükten sonra yaşama inanıldığının göstergesidir.

Ayrıca ölen kişinin mumyalanması da ahiret inancının ka-
nıtıdır.

Ölenin ardından yapılan cenaze töreni her inanç sistemin-
de görülebilir. Yuğ töreninin varlığı öldükten sonra yaşama
inanıldığının göstergesi değildir.

Cevap C

2. Ülkeyi ikiye bölerek yönetmek ve han, hakan, kağan gibi
unvanları kullanmak Orta Asya kültüründe bulunmaktadır.
Medrese kavramı Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra
Türk kültürüne girmiştir.

Cevap D

3. Makalat Hacı Bektaş Veli'ye ait bir eserdir.

Cevap C

4. Osmanlı Devleti'nin büyüme nedenleri arasında, zayıflamış
olan Bizans sınırında kurulmuş olması, gaza ve cihat anla-
yışı, iskân politikası, hoşgörülü politika, merkeziyetçi anla-
yış, yetenekli padişahlar, Türkmen göçleriyle beslenmesi,
ahilerin desteğini alması şeklinde özetlenebilir.

1258'de İlhanlı hükümdarı Hülagu Han, Abbasi Devleti'ne
son verince Abbasi halifesi Memlûklülere sığınmıştır.
Memlûklülerin himayesine muhtaç bir durumda bulunan
Abbasi halifesinin Osmanlı Beyliği'ne herhangi bir yardımda
bulunması söz konusu olamaz.

Cevap B

5. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak demek Anadolu coğ-
rafyasında Osmanlı Devleti'nden başka herhangi bir Türk
devletinin ya da beyliğinin kalmaması demektir. Osmanlı
Devleti bu doğrultuda Türk kökenli devletler olan;

• Germiyanoğulları'nın,

• Akkoyunlu Devleti'nin,

• Dulkadiroğulları'nın,

• Hamitoğulları'nın Anadolu'daki faaliyetlerine son ver-
miştir.

Ancak Trabzon Rum İmparatorluğu Türk kökenli bir dev-
let değildir. Her ne kadar bu devletin ortadan kaldırılması 
da Osmanlı tarafından yapılsa da yapılan eylem en fazla 
Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir faaliyet olarak 
değerlendirilebilir.

Cevap B

6. Fatih'in getirmiş olduğu Kardeş Katli Yasası başa geçen pa-
dişahın otoritesini, dolayısıyla merkez otoriteyi artırmıştır.
İltimasın (adam kayırma) yaygınlaşması işin ehli olmayan
kişilerin önemli kademelere gelmesinde etkili olmuştur ki bu
durum da merkezî otoritenin bozulmasında etkilidir.

Lalalarıyla birlikte sancaklara gönderilen şehzadeler dev-
let yönetmeyi, ordu sevk ve idare etmeyi, muktedir olma-
yı öğreniyordu. Bu uygulama kaldırılınca sarayda Kafes
Usulü'ne göre yetiştirilen şehzadeler bu eğitimden mahrum
kaldılar. Devlet yönetme tecrübesi olmayan şehzadelerin
padişah olması Osmanlı merkez otoritesini bozmuştur.

Cevap D

7. Sadrazam ve Yeniçeri Ağası devşirme usulüne göre Balkan-
lar'daki Hristiyan ailelerden toplanan çocukların Enderun'da
yetiştirilmesiyle Osmanlı'da görev alırlardı. Sadece devşir-
me asıllı kişiler sadrazam olabilir sonucuna ulaşılamaz. Zira
devşirme asıllı olmayıp sadrazam olanlar da olmuştur.

Ancak Şeyhülislam medresede eğitim alırdı. Bu nedenle
devşirme kökenliler Şeyhülislam olamazdı.

Cevap A

8. 

• Şehzadeler geliri 100 bin akçenin üzerinde olan Has
topraklarını alırlardı.

• Subaşılar geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında geliri
olan Zeamet topraklarını alırlardı.

• İmamlar ise geliri 3 bin ile 20 bin akçe arasında değişen
Tımar alırlardı.

Cevap D

9. Mültezimler, saliyaneli eyaletlerde İltizam Usulü'ne göre
vergi toplayan kişilerdir. Saliyanesiz eyaletlerde Dirlik Sis-
temi uygulanırdı.

Cevap A

10. Islahatlarda Avrupa'dan yararlanılması 18. yüzyıl Islahatla-
rının bir özelliğidir.

Yükselme Dönemi'ndeki güce tekrar ulaşma düşüncesi
17. yüzyıla ait bir özelliktir.

Ancak her iki yüzyıl ıslahatlarının ortak bir özelliği; yapılan 
ıslahat çalışmalarının kişisel kalması, toplum ve devlet kad-
roları tarafından benimsenip genele yayılmamasıdır.

Cevap B 
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11. Kırım Savaşı'nda (1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı) Osmanlı
Devleti'nin kazanan devlet olmasına rağmen yenilen devlet
Rusya gibi Karadeniz'de donanma bulunduramayarak, ter-
sane açamayacak olması güçsüzlüğünün göstergesidir. Ay-
rıca Osmanlı Devleti kendi topraklarını koruyamacak kadar
güçsüz olduğunu, imparatorluk topraklarının bütünlüğünü
sağlamayı Avrupalı devletlere bırakmasıyla kabul etmiştir.

Cevap D

12. 

• Bab-ı Meşihat makamının kurulmasıyla Şeyhülislam
yönetim alanında pasifize edilmiştir.

• Reji İdaresi tütün ekimini, hasatını ve pazarlamasını ya-
pan ticari bir şirkettir.

• Sanayi-i Nefise Mektebi, Osman Hamdi Bey'in eğitim ile
ilgili açtığı güzel sanatlar akademisidir.

Cevap E

13. 

• Memleket Sandıkları 1863'te Mithat Paşa tarafından
kurulmuştur.

• Bank-ı Osmani 1856 yılında İngiliz sermayesiyle kurul-
muştur.

• Ziraat Bankası 1888 yılında II. Abdülhamit Dönemi'nde
kurulmuştur. Şunu da belirtmekte fayda var; Memleket
Sandıkları Ziraat Bankasının temelini oluşturmuştur.

Cevap D

14. Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez genel yönetime 23 Aralık
1876'da Kanunuesasi'nin yürürlüğe girmesi sonucunda ilan
edilen I. Meşrutiyet'le katılmıştır. Mebusan Meclisine halk
tarafından seçilen milletvekilleri padişahın yanında yöneti-
me katılmıştır.

II. Meşrutiyet Dönemi'nde siyasi partilerin kurulmasıyla Os-
manlı Devleti ilk defa çok partili hayata geçmiştir.

Cevap E

15. Hınçak Cemiyeti Ermeniler tarafından kurulmuş olan millî
varlığa zararlı azınlık cemiyetleri arasındadır. Burdan hare-
ketle İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ermenilere karşı de-
ğil, Rumlara karşı kurulmuş olan bir cemiyettir. Hınçak Ce-
miyetinin faaliyetlerine karşı kurulmuş olan cemiyet Doğu
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetidir.

Cevap B

16. Pontus Rum çetelerinin Samsun ve çevresindeki isyanları-
nı bastırmak ve ulusal cemiyetlerin siyasi yapılanmalarını
ortadan kaldırmak amacıyla Mustafa Kemal Paşa İstanbul
Hükûmeti tarafından IX. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildi.

İşgal güçleriyle iş birliği yapan ve Ulusal Mücadele'nin düş-
manı olan İstanbul Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa'yı Ulusal
Mücadele'yi başlatması amacıyla Anadolu'ya göndermesi
söz konusu olamaz.

Cevap D

17. Soruda verilen öncüllerin tamamı Amasya Genelgesi'nin
kapsamında yer alır.

Cevap E

18. Hükûmet devletin yürütme organıdır. "Hükûmet kurmak
zorunludur." ifadesi aslında yeni bir devlet kurulacağının
göstergesidir. Bu yeni kurulacak devletin ulusal egemenlik
ilkesini benimseyeceğini ifade etmesi kişisel egemenliğe
dayanan Osmanlı Devleti'nden farklı bir yapıda yeni bir dev-
letin kurulacağının başka bir göstergesidir.

Cevap D

19. Mustafa Kemal Paşa; Trablusgarp Savaşı'ndan sonra bin-
başı rütbesi, Çanakkale Savaşları devam ederken albay,
savaş sonrasında generallik rütbesi, Sakarya Savaşı'ndan
sonra gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi, Eskişehir-Kütah-
ya Savaşları'ndan sonra başkomutanlık unvanını almıştır.

Cevap A

20. 1921'de Antep'e Gazi, 1973'te Maraş'a Kahraman, 1984'te
Urfa'ya Şanlı unvanlarını veren kurum Türkiye Büyük Millet
Meclisidir.

Cevap D

21. Şeyh Sait İsyanı'ndan sonra 1926 yılında İngilizlerle yapı-
lan Ankara Antlaşması ile Musul ve çevresi Irak yönetimine
bırakılmıştır. Bu olayda herhangi bir askerî başarı yoktur.
Aksine siyaseten bir başarısızlık vardır. O nedenle petrol
gelirlerinin %10'nu Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılması Mus-
tafa Kemal'in soruda verilen bu sözüyle bağdaşmaz.

Misak-ı İktisadi 17 Şubat - 4 Mart 1923'te toplanan İzmir
İktisat Kongresi'nde kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa
soruda yer alan sözünü zaten İzmir İktisat Kongresi'nde
söylemiştir.

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926), kendi liman ve karasu-
larımızda yolcu ve  yük taşıma hakkının elde edilmesidir. Bu
durum Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferleri taçlandıran
ekonomik bir başarıdır.

Cevap E

22. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesine verilen isim-
dir. Dolayısıyla soruda yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir..." ifadesi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ve halkçılık
ilkeleriyle; egemenliğin ilahi kaynaklı değil, halka ait olduğu-
nu kabul etmesi boyutuyla da laiklik ilkesiyle ilgilidir.

Cevap E
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23. Milletler Cemiyeti görevlisi Sandler, hazırladığı rapor ile
Hatay'da Türk nüfusunun diğer uluslara göre çoğunlukta
olduğunu belirtmiştir.

Hatay Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir.

Hatay anavatan Türkiye'ye Atatürk'ün ölümünden sonra
Haziran 1939'da katılmıştır.

Cevap E

24. Teşvik-i Sanayi Kanunu 28 Mayıs 1927'de özel sektörü teş-
vik etmek amacıyla çıkartılmış bir kanundur. Özel sektör bu
teşvik yasasına ragmen Uşak'ta sadece bir şeker fabrikası
açabilince, devlet sanayi yatırımlarını kendi eliyle yapmaya
karar verdi. Bu amaç doğrultusunda 1933 yılında I. Beş Yıl-
lık Sanayi Planı'nı hazırlamış ve 1934 yılında uygulamaya
koymuştur.

Cevap B

25. CAMECON, komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve
dayanışma amacıyla 25 Ocak 1949'da kurulmuştur.

ABD Dışişleri Bakanı General George Marshall adıyla anı-
lan ve Batı Bloku ülkelerine ekonomik yardım yapmak ama-
cıyla oluşturulan plana Marshall Planı denir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Washington'da kurulan Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF) üye ülkelere kredi vermeyi ve ulus-
lararası para politikalarını belirlemeyi hedeflemiştir.

Cevap E

26. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Ajansı) Türk dilinin
konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkelerin ekono-
mik, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini
geliştirmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Diğer kav-
ramların tümü Avrupa Birliği ile ilgilidir.

Cevap A

27. Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Fransa,
İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'dir. Bu ülkelerin veto yetkisi
vardır. Genel Kurulda alınan bir karar Güvenlik Konseyinin
bu beş daimi üyesi tarafından sadece biri tarafından veto
edilse bile alınan karar geçersiz kabul edilirdi. Bu neden-
le Sovyet Rusya'nın Güvenlik Konseyi temsilcisi istese
Kore'ye asker sevk edilmesi kararını veto edebilirdi. Ancak
kararı veto etmemek ve aynı zamanda kararı destekliyor
görüntüsünden de sıyrılmak için Genel Kuruldaki oylamaya
katılmamıştır.

Cevap E

28. Enlem sonuçları: Dünya'nın küreselliğine bağlı olarak mey-
dana gelen değişimlerdir. Kuzey - Güney doğrultusunda
değişimlere neden olan aynı enlem üzerinde;

 - Gölge boyu,

 - Çizgisel hız,

 - Gece-gündüz süreleri,

 - Güneş ışınlarının geliş açısı gibi özelliklerin aynı olması
beklenir.

Ancak özel konumdan kaynaklanan etkenlerden dolayı aynı 
eylemde yer alan iki merkez için güneş ışınlarını aynı açı ile 
almasına rağmen aynı sıcaklık değerinden söz edilemez.

Ayrıca; Aynı boylam üzerindeki iki noktanın öğlen vakitleri 
her zaman aynıdır. Bu durum enlem ile açıklanamaz.

Cevap A

29. Verilen bilgiler ışığında taranarak gösterilen alanların yer
şekillerinin özellikleri düşünüldüğünde II numara ile göste-
rilen İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer
alan Kapadokya'dan söz edildiği anlaşılmaldır.

Bu yörede volkanizmaya bağlı turizm faaliyetleri gelişmiş-
tir. Volkanik arazilerin özelliği neticesinde topraklar mineral
bakımından zengindir. Ayrıca; magma yerin çatlak ve kırık
noktalarından yüzeye aktığı için volkanik araziler ile fay
hatlarının paralelliği göze çarpmaktadır. Yine bu alanlarda
püskürük kayaçlar ve ayrışma ile oluşan mineralce zengin
topraklar görülür.

Cevap B

30. İç Anadolu Bölgesi'nde Kızılırmak üzerinde Kesikköprü Ba-
raj Gölü, Ege Bölgesi'nde Büyük Menderes üzerinde Kemer
Baraj Gölü yer alırken Yeşilırmak üzerinde Hasan Uğurlu,
Suat Uğurlu, Kılıçkaya ve Almus barajları bulunmaktadır.

Cevap B

31. Türkiye'de dağların Doğu - Batı uzanışlı olması Kuzey -
Güney yönünde ulaşımı zorlaştırırken bu yönlü ulaşımın
geçitlerle sağlanmasına neden olmuştur. Geçitlere duyu-
lan gereksinim sonucu Trabzon'u Gümüşhane'ye Zigana
(Kalkanlı), Bayburt'u Erzurum'a Kop (Çimen), Çukurova'yı
Amik Ovasın'na bağlayan Belen; Antalya'yı Göller Yöresi'ne
bağlayan Çubuk geçitleri yer alırken; Batı Karadeniz'i de İç
Anadolu'ya bağlayan Ecevit Geçiti bulunmaktadır.

Cevap C

32. Fiziksel çözülme; Gece - gündüz arası ortalama sıcaklık
farkının fazla, yıllık yağış miktarının az olduğu alanlarda
yaşanır.

Fiziksel çözülmenin hızlı olduğu alanlarda; iklim kurak ya
da yarı kuraktır. Nem azdır. Buna göre verilen yörelerde II
numaralı alanda fiziksel ufalanma en azdır.

Cevap B
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33. Endemik bitki bulunduğu bölgenin ekolojik şartları nedeniy-
le yalnızca belirli bölgede yetişen dünyanın başka yerinde
yetişme ihtimali olmayan yöreye özgü bitkidir. Dişbudak
yapraklı, kanatlı ceviz, bazı çiğdem türleri üçgül, yonca ve
sığır kuyruğu türleri endemik bitkilerdir. Endemik bitki türü
çeşidinin en fazla olduğu yer Kaz dağlarıdır.

Cevap A

34. Yıl boyunca sıcaklık farkının az, bulutluluk ve nem oranının
fazla olduğu Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde bitki örtüsü
orman, kimyasal çözünme fazla, akarsu debileri yüksek ve
yıllık yağış miktarı fazladır.

Ancak; yükseltinin fazla olduğu bir yerde sıcaklık ve nem
oranı az olacağından bu yorum yapılamaz.

Cevap D

35. Türkiye'de göçe neden olan çok sayıda etken vardır. Bazen
doğal afetler (deprem, sel, heyelan) kimi zamanda savaş-
lar, iç karışıklıklar, ihtilaller, siyasi nedenler nedeniyle göç
yaşanmaktadır.

Türkiye'de en sık yaşanan göçler ise ekonomik koşullar ne-
deniyle yapılmaktadır. Buna göre I ve II. öncül ekonomik ne-
denli yapılan göçleri oluştururken III. öncülde siyasi nedenli
göçten bahsedilmiştir.

Cevap C

36. Tarımsal nüfus yoğunluğu geçimini tarım sektöründen
sağlayan nüfusun toplam tarım alanlarına bölünmesidir.
Tarımsal nüfus yoğunlukları coğrafi bölgelere göre farklılık
gösterir.

Dağlık arazilerde tarım alanları dar, tarımsal nüfus yoğun-
luğu fazladır. Bir yörede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla
olması için ya tarım alanı az ya da tarımla uğraşanın fazla
olması gerekir.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nü-
fus yoğunluğunun az olması yer şekillerinin sade olmasına
bağlı olarak tarım alanlarının fazla oluşundan kaynaklan-
maktadır.

Cevap E

37. Gediz çöküntü ovası üzerinde verimli tarım alanlarının varlı-
ğı ve yine bu çevredeki sanayi tesisleri nüfus yoğunluğunun
fazla olmasını sağlamıştır.

Cevap A

38. Ülkemizde kışların ılık geçtiği, kireçsiz, tuzsuz ve yıkanmış
toprakların bulunduğu yerler Karadeniz kıyılarıdır. Buna
göre bu bitki III numaralı alanda yetişme olanağı bulur.

Cevap C

39. Haritada ∆ işareti ile gösterilen mısır, � işareti ile göste-

rilen haşhaş, é işareti ile gösterilen tarım ürünü ise buğ-
daydır.

Cevap A

40. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sebzeler geç olgunlaşır. Nedeni
Doğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu yükselti ve karasal-
lık özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Doğu Anadolu'da kış
mevsiminin çok soğuk olması ve uzun sürmesi sebze türü
bitkiler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

Cevap A

41. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile o yörede yürütülen
ekonomik etkinlikler birbirleriyle ilişkilidir. Küçükbaş hay-
vancılığın yaygın olduğu yörelerde halı- kilim dokumacılığı,
yem bitkileri tarımı yapılırken; Pamuklu dokuma sanayisi
ile küçükbaş hayvancılık paralellik göstermez. Çünkü ham-
madde pamuk bitkisidir.

Cevap C

42. Türkiye'de ulaşım ağı ve çeşitliliği fazla olmasına karşın tüm
bölgelerde aynı düzeyde gelişmemiştir. Türkiye'nin yüksel-
tisinin fazlalığı ve dağlık- engebeli oluşu bu durumun ne-
denidir.

Türkiye'de demir yolu ulaşımı da yerşekillerinin engebeli
oluşuna bağlı olarak her yörede gelişmemiştir. Ovalar ve
akarsu vadilerini takip eden demir yolu ulaşımı I numara
ile gösterilen Sinop ve III numara ile gösterilen Antalya'ya
bulunmaz. II numara ile gösterilen Balıkesir, IV numara ile
gösterilen Bitlis ve V numara ile gösterilen Kars'a demir yolu
ile ulaşım sağlanabilir.

Cevap B

43. Verilen eşleştirmelerden I numara ile gösterilen demir ma-
deni Divriği, Hekimhan, Hasan Çelebi'de çıkarılmakta an-
cak Karabük- Ereğli ve İskenderun demir çelik fabrikaların-
da işlenmektedir.

Cevap A

44. Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde kullandığı kaynaklar
düşünüldüğünde, Türkiye linyit rezervleri bakımından zen-
gindir. Ancak doğal gaz ve petrol üretiminde dışa bağım-
lıdır. Buna göre petrol ve doğal gazdan elde edilen enerji
diğerlerine göre daha pahalıdır.

Cevap A

45. Turizm merkezi ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden
II numara ile gösterilen Hasankeyf - Doğu Anadolu Bölgesi
eşleştirmesi yanlış olup Hasankeyf'in bulunduğu bölge Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi'dir. (Batman)

Cevap B
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46. Uyarma, yazıyla kişiye dikkatli ol demektir.

Kınama, kişiye yazıyla kusurlusun demektir.

Yaptırım (müeyyide), herhangi bir kuralın koymuş olduğu
emir ve yasaklara uygun olarak hareket etmeme, yap de-
diğini yapmama ya da yapma dediğini yapma durumunda
karşılaşılacak olan tepkidir.

Ayıplama, ahlak kuralının bir yaptırımıdır.

Tazminat, haksız fiil veya sözleşme yoluyla verilen zararın
karşılanmasına yönelik yaptırımdır.

Cevap C

47. Özel Hukuk Dalları

1) Medeni Hukuk

 − Kişiler Hukuku

 − Eşya Hukuku

 − Aile Hukuku

 − Miras Hukuku

2) Borçlar Hukuku

3) Ticaret Hukuku

 − Ticari İşletme Hukuku

 − Sigorta Hukuku

 − Kıymetli Evrak Hukuku

 − Şirketler Hukuku

 − Deniz Ticareti Hukuku

4) Devletler Özel Hukuku

Yargılama hukuku, kamu hukukunun dalları arasındadır. 

Cevap D

48. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için, ayırt etme gücüne sahip
ve ergin olmak yeterli değildir. Bunlardan başka, o kişinin
kısıtlı olmaması da gerekir. Kısıtlı olmamak, fiil ehliyetine
sahip olabilmek için bulunmaması gereken bir durumdur.
Kısıtlı olmak, kanunun belirttiği sebeplerden birinin varlığı
hâlinde ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıy-
la sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması demektir.
Kısıtlama sebepleri, “akıl hastalığı veya akıl zayıflığı”, “sa-
vurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetim”, “bir yıl veya daha uzun süreli
özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma” ve “yaşlılığı,
sakatlığı, deneyimsizliği sebebiyle işlerini gerektiği gibi yö-
netemediğini ispat eden bir erginin kısıtlanmasını istemesi”
hâllerinden ibarettir.

Cevap D

49. Anayasa’nın 83/1. maddesi, yasama sorumsuzluğunu dü-
zenlemektedir. Buna göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste
ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Di-
vanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadık-
ça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan
sorumlu tutulamazlar.” Yasama sorumsuzluğunun amacı
milletvekillerinin Meclisteki söz hürriyetlerini korumaktır. So-
rumsuzluğun Meclisçe kaldırılabilmesi söz konusu değildir.
Sorumsuzluk, sürekli niteliktedir.

Cevap B

50. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis
üyeleri arasından seçilen Meclis başkanı, başkan vekilleri,
katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanı,
Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Diva-
na katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde
iki seçim yapılır.

Cevap D

51. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi, kanunların,
KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğü’nün “Anayasaya şekil ve esas
bakımlarından uygunluğunu” denetler. Anayasaya uygun-
luk denetimi, şekil ve esas yönünden olmak üzere iki tür
denetimi kapsar.

Cevap E

52. Kamu görevlileri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici
personel ve işçiler olarak sınıflandırılmıştır.

Cevap D

53. Mahalleler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi-
ne göre, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü
üzerine valinin onayı ile kurulur, birleştirilir, kaldırılır, ad ve
sınırları belirlenir. Mahallelerin tüzel kişiliği yoktur. Ancak,
organları, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları
ve İhtiyar Heyetleri Seçim Hakkında Kanun’un 30, 31 ve 32.
maddeleri uyarınca seçimle iş başına gelirler.

Cevap A



12 Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Danıştay, temyiz makamı ve bazı durumlarda ilk derece
mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Danıştay, ilk derece
mahkemesi olarak; Bakanlar Kurulu Kararlarına, Başba-
kanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, Bakanlıkların
düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke
çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, Danıştay idari
dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzeri-
ne uygulanan eylem ve işlemlere, birden çok idare ve vergi
mahkemesinin yetki alanına giren işlere, Danıştay Yüksek
Disiplin Kurulu Kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili
Danıştay Başkanlığı işlemlerine, karşı açılacak iptal ve tam
yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmet-
leri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan
idari davaları karara bağlar. Danıştay ayrıca belediyeler ile
il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sı-
fatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara
bağlar. Bunlara ilaveten Danıştay, idari yargı yerleri arasın-
da çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari
yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile
“içtihadı birleştirme kararları” alır. Danıştay, idari ve yargı
görevlerini “kurul” olarak yerine getirir. Tüzükleri inceler, ip-
tal eder. KHK iptal davalarına Anayasa Mahkemesi bakar.

Cevap C

55. Asya kıtası, 44 391 163 km’lik yüz ölçümü ile dünyanın
en büyük kıtasıdır. Asya, Avrupanın doğusunda, Büyük
Okyanus’un batısında, Okyanusya’nın kuzeyinde ve Arktik
Okyanus’un güneyinde bulunur.

Cevap B

56. New York’ta özgür bir siyahinin kaçırılarak köle tacirlerine
satılması ve 12 yıl esaret altında kalmasını konu alan 2012
yapımı ve 20 milyon dolar bütçeli “12 Years a Slave” filmi
2014’te Altın Küre’nin Sinema dalında en iyi filmi seçildi.

Cevap B

57. Devalüsyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık
veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün,
hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Yani, devalü-
asyon, bir devletin resmî para biriminin diğer ülke dövizleri
karşısında değer kaybettirilmesidir.

Cevap D

58. Birleşmiş Milletler, II.Dünya Savaşı’ndan sonra, dünya ba-
rışını ve güvenliğini korumak; uluslar arasında ekonomik,
toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan
uluslararası bir örgüttür. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51
olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve
değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti, son katılan üye Güney
Sudan dâhil 193’e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York’ta
bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her
yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkez-
de gerçekleştirilir.

Cevap B

59. Türkiye’den oyunlara katılacak 6 sporcu, Buz pateni, kayak-
lı koşu ve Alp disiplini sınıflarında mücadele verecek.

Cevap A

60. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 2013 itibarıyla, Muharrem
Yılmaz’dır.

Cevap B
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CEVAP ANAHTARI

GENEL YETENEK

1. A 21. A 41. D

2. B 22. D 42. A

3. D 23. E 43. D

4. E 24. B 44. B

5. D 25. A 45. A

6. D 26. C 46. B

7. C 27. B 47. A

8. A 28. D 48. D

9. C 29. C 49. B

10. E 30. A 50. C

11. B 31. E 51. C

12. A 32. B 52. A

13. C 33. E 53. B

14. B 34. B 54. D

15. B 35. C 55. E

16. D 36. C 56. A

17. A 37. B 57. D

18. E 38. D 58. A

19. A 39. B 59. D

20. C 40. C 60. B

GENEL KÜLTÜR

1. C 21. E 41. C

2. D 22. E 42. B

3. C 23. E 43. A

4. B 24. B 44. A

5. B 25. E 45. B

6. D 26. A 46. C

7. A 27. E 47. D

8. D 28. A 48. D

9. A 29. B 49. B

10. B 30. B 50. D

11. D 31. C 51. E

12. E 32. B 52. D

13. D 33. A 53. A

14. E 34. D 54. C

15. B 35. C 55. B

16. D 36. E 56. B

17. E 37. A 57. D

18. D 38. C 58. B

19. A 39. A 59. A

20. D 40. A 60. B




