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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A
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1. “Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

5. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

gisinde “benimsenmek, kökleşmek, yerleşmek”
anlamında kullanılmıştır?

yapılan inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Medeni Kanun’un çıkarılması
D) Millet Mekteplerinin açılması

A) Gemi, iki saat sonra karaya oturdu.
B) Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu.
C) Misafirler bugün çok fazla oturmadı.
D) Sabahtan akşama kadar boş boş oturdunuz.

6. • Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır.
• Siyasi, iktisadi ve hukuki düzende aklın ege-

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?

3. Ah bu türküler köy türküleri

I
II
Dilimizin tuzu biberi
III
Memleket ahvalini onlardan sor
IV
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i

Ülkemizde yukarıdaki durumların varlığı hangi
Atatürk ilkesinin uygulandığının göstergesidir?
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A) O, hem kıymetli bir entelektüel hem de değerli
bir bilim insanıydı.
B) Onunla ayaküstü yaptığımız sohbetleri hiçbir
zaman unutamam.
C) Yörede art arda çıkan orman yangınları ekipleri oldukça zorluyor.
D) Erciyes dağındaki modern tesisler kış için
misafirlerini bekliyor.

menliği kabul edilir.

• Kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler.

A) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık

B) Milliyetçilik
D) Laiklik

7.   I. Devletin şekli

II. Devletin bütünlüğü
III. Cumhuriyetin nitelikleri
IV. Devletin temel amaç ve görevleri
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III

B) II ve IV
D) I, II, III ve IV

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan
hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

8. •
•
•
•
•

4. Mustafa Kemal Paşa “Gazilik” unvanını hangi

Vergi ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden kaçı
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

savaş sonunda almıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

A) İkisi
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B) Üçü

C) Dördü

D) Beşi

A
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9. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaştırmaya yetkisi yoktur?

A) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul
hâlinde çalışır.
B) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.
C) Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.
D) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara ilgili bölümce bakılır.

Devlet memurları hakkındaki “yasaklar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri,
ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır.
B) Kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar hiçbir şekilde
açıklayamazlar.
C) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi
menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul
etmeleri yasaktır.
D) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

13. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek”
görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinindir?
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10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
B) Atamaya yetkili amirler
C) Disiplin amirleri
D) İllerde valiler

11.   I. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi

14. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Yüksek Sağlık
Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.
B) Şûra yılda en az dört kere toplanır. Başkan
lüzum gördüğü hâllerde Şûrayı toplantıya
çağırabilir.
C) Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış
kişiler arasından seçilir.
D) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. Şûra
toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

15. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek

için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği
bir kademenin bulunması şartları aranır.
II. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
III. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.

veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede
olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin - - - -  aydan
- - - - yıla kadar meslekten geçici men edilmesine
karar verilir.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi
getirilmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kademe ilerlemesi ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

A) altı - iki
C) üç - bir

B) I ve II
D) I, II ve III
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D) bir - bir
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16. Türkiye temel nirengi ağının bağlandığı ED50

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

datumunun tanımında kullanılan referans elipsoidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her ilçenin idari sınırları içinde kalan yerler
kadastro bölgesidir.
B) Kadastro bölgesi içinde yer alan her belde,
köy ve belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri kadastro çalışma alanıdır.
C) Kadastro çalışma alanı sınırı, her kadastro
çalışmasının başlangıcında, komşu çalışma
alanı yetkililerinin de katıldığı heyetçe belirlenir, kroki ve imza altına alınır.
D) Kadastro çalışma alanı sınırları, idari sınırlardan geçirilmek zorundadır.

A) Bessel
B) Clarke
C) Helmert
D) Hayford (International)
				

17. Aşağıdakilerden hangisi bir TUTGA noktasının
adı olabilir?

A) M28G002
C) M2830015

A

B) M281H001
D) M28AN025

18. Uluslararası yersel referans ağı kavramının
kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A) ITRF

B) ETRF

C) IGS

D) IGN

19. Uzun kıyılara sahip ülkemizde; günümüz ve

gelecekte uzun dönemli deniz seviyesi değişimlerini izlemek, Türkiye jeoidini test etmek
ve doğruluğunu artırmak amacıyla oluşturulan
ağın kısaltma adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TG99-A
C) TUDES
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22. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) TUDKA
D) TUTGA

A) Kadastro çalışmalarını eylemli olarak yürüten
ekibe kadastro ekibi denir.
B) Kadastro ekibi en az iki kadastro teknisyeni,
muhtar ve üç bilirkişiden oluşur.
C) Kadastro ekibi, sorumlu olduğu çalışma alanında tek karar vericidir.
D) Kadastro ekibi elde edilen bilgi, belge ve bilirkişi görüşlerinden hareket ederek kararlar alır.

23. Kadastro çalışma alanında taşınmaz mal sınırlandırma işleminde aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Yerleşim alanları ve detayın yoğunluklu olduğu alanlarda klasik yöntemle sınırlandırma
yapılır.
B) İl ve ilçelerin yerleşim yeri dışında yapılacak
kadastro çalışmalarında fotogrametrik yöntemle sınırlandırma yapılır.
C) Ayrı ayrı yapılması gerekmesine rağmen, bazı
durumlarda sınırlandırma ve ölçü işlemleri
aynı anda yapılabilir.
D) Kesinleşen sınırlandırma krokilerinde hatalı tespitler yapıldığı görülmesi durumunda
sınırlandırma krokilerinin güvenilirliğine zarar
gelmemesi için silinti ve kazıma ile düzeltme
yapılır ya da eskisi iptal edilerek sınırlandırma
krokisi yeniden düzenlenir.

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kadastral altlıklar her dönemde her ülkede
ve ihtiyaç duyulan her alanda bilgi ihtiyacını
karşılayacak şekilde düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir.
B) Kadastral altlıklar uygun içerikte düzenlenip
oluşturulabilirse planlama faaliyetlerine çok
büyük katkılar sağlayabilir.
C) Kadastral altlıklar güncel ve yeterli incelikte
olursa adil vergi alınmasında önemli rol üstlenebilir.
D) Kadastral altlıklar ekonomik faaliyetlerde
önemli veri kaynaklarından biridir.
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24. Kadastro çalışmalarının kesinleştirilmesinde

29. Bir taşınmaz üzerinde, öteki bir taşınmaz sa-

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

hibinin, taşınmazı dolayısıyla yararlanmasını
sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Askı ilanı uygun yerlere 60 gün süreyle ve
tutanakla asılır. Yapılan tespitler ve ilanda
belirtilen sonuçlara askı süresince ilgili mahkemelere dava açılabileceği belirtilir.
B) Askı süresince tespit edilen hatalar ve itirazlar
Kadastro komisyonlarınca ele alınır ve sonuç
ilan edilerek gerekli düzeltme yapılır.
C) Kadastro çalışmaları ve tespitlerindeki özel durumlar için 10 yıllık bir itiraz süresi daha vardır.
D) Kadastro çalışmalarının kesinleşmesi için askı
ilanı yapılması zorunludur.

A) Şahsi irtifak
C) Şufa hakkı

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan
Üç Boyutlu Ulusal Temel Jeodezik Ağlardan
biridir?

A) Belediye Encümeni B) İl Genel Meclisi
C) Belediye Meclisi
D) İlçe İdare Kurulu

26. 7 katlı ayrık düzen bir yapının asgari komşu
bahçe uzaklığı kaç m’dir?
A) 3,00

B) 4,00

C) 4,50

D) 5,50
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25. Belediye sınırları içerisinde, imar planı olma-

yan sahalarda devlet yönetimi adına yapılacak
kamulaştırmalarda Kamu Yararı kararı almaya
hangi organ yetkili kılınmıştır?

B) Arzi irtifak
D) Vefa hakkı

27. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, imar

A) TUSAGA-Aktif
B) TUGRAV (Türkiye Üç Boyutlu Ulusal Gravite
Ağı)
C) Türkiye Üç Boyutlu Ulusal Elipsoidal Ağ
D) TUDES (Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi izleme
Sistemi)

31. Aşağıdakilerden hangisi TUSAGA-Aktif
Ağı’nın amaçlarından biridir?

A) Yer gravite ölçülerinin gerçek zamanlı yapılarak ülke jeoidinin doğu olarak belirlenmesini
sağlamak
B) ED-50 datumu ile Hayford-1925 Uluslararası
Elipsoidi arasındaki dönüşüm parametrelerini
belirlemek
C) ED-50 datumunda gerçek zamanlı ve sürekli
yatay konum bilgisi üretmek
D) Depremlerin önceden belirlenmesi ve erken
uyarı çalışmalarına katkıda bulunmak

planı olmayan köy ve mezraların yerleşik alanları içerisinde yapılacak ifraz işlemlerinde asgari
parsel cephesi kaç m’dir?
A) 10,00
C) 20,00

32. TUSAGA-Aktif’ten yararlanarak gerçek

B) 14,00
D) 25,00

zamanlı GNSS ölçüleri yapan bir kullanıcı üç
boyutlu koordinatlarını hangi datumda elde
etmektedir?
A) ITRFyy (yy:yıl)
C) TG-91

28. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde, yü-

rürlükteki nazım plana uygun olarak düzenlenecek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın
onay makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyükşehir Belediye Meclisi
B) Büyükşehir Belediye Encümeni
C) İlçe Belediye Meclisi
D) İl Genel Meclisi
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B) ED-50
D) TG-03
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33. Jeodezik amaçlar için yapılacak olan haritaların

37. Küçük alanlarda (ör. 50 km x 50 km) jeoit be-

lirlenmek istendiğinde en pratik ve uygun jeoit
belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- - - - özelliğini taşıması beklenir.

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

A) Gravimetrik jeoit belirleme
B) Astro-jeodezik jeoit belirleme
C) Geometrik jeoit belirleme (GPS-Nivelmanı)
D) Nivelman ve gravite ölçüleri ile jeoit belirleme

A) uzunluk koruyan
B) alan koruyan
C) açı koruyan
D) ölçek ve uzunluk koruyan

38. Bir projede arazi toplulaştırmaya olan ihtiyacın ortaya konması hangi aşamada yapılır?

34. Yeryüzündeki jeodezik amaçlı ölçmeler aşağıA) Yeryuvarının geometrik şekline ve alanına
bağlı olarak
B) Yeryuvarı gravite alanına bağlı olarak
C) Yeryuvarının küresellik ve kırılma katsayılarının büyüklüğüne bağlı olarak
D) Yeryuvarındaki açı ölçülerine ve geometrik
alana bağlı olarak

35. Aşağıdakilerden hangisi “Gravite”yi en doğru
şekilde tanımlamaktadır?

A) Sadece çekim kuvvetidir.
B) Çekim kuvveti ile çekim potansiyelinin bileşkesidir.
C) Çekim potansiyeli ile gravite potansiyelinin
bileşkesidir.
D) Çekim kuvveti ile merkezkaç kuvvetinin bileşkesi olan toplam kuvvettir.
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dakilerden hangisine bağlı olarak yapılır?

A) Projeleme
B) Planlama
C) Uygulama
D) Ön etüd raporunun hazırlanması

39. Arazi toplulaştırma sahasında kadastro par-

selleri toplamı 5000 dekar, yeni oluşan adaların toplamı 4500 dekar olduğuna göre, proje
sahasındaki kesinti oranı kaçtır?
A) 0.01

B) 0.03

C) 0.05

D) 0.10

40. Arazi toplulaştırmada çiftçilerin kadastro

parsellerinin dağılımını gösteren haritalara ne
ad verilir?
A) Dağıtım haritası
B) İşletme haritası
C) Hâlihazır harita
D) Sulama yol ağı haritası

36. Yeryüzündeki bir noktanın; Jeoit’den başlayarak çekül eğrisi boyunca ölçülen ve ortalama
deniz düzeyinden olan yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

41. Arazi toplulaştırmada, sulama ağı planlama-

A) Ortometrik yükseklik
B) Dinamik yükseklik
C) Normal yükseklik
D) Elipsoit yüksekliği

sında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ana kanalın eğimi 0.04 alınır.
B) Tersiyer kanallarının eğimi 0.05 alınır.
C) Tersiyer kanalları ana kanala dik olarak geçirilirler.
D) Yedek kanallar ana kanala yaklaşık dik olarak
geçirilirler.
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42. Arazi toplulaştırmada dağıtım ile ilgili aşağıda-

47. Aşağıdakilerden hangisi arazi toplulaştırma-

kilerden hangisi yanlıştır?

nın faydalarından değildir?

A) Proje sahasındaki meralardan kesinti yapılır.
B) Sabit tesisler eski sahiplerine verilir.
C) Her işletmeye toplam arazi değerince zayiat
düşüldükten sonra arazi verilir.
D) Dağıtım işletmelerin tercihlerine göre yapılır.

A) Verim artmaktadır.
B) Sulama tesislerinin maliyeti azalmaktadır.
C) Organize sanayi bölgeleri kurulmaktadır.
D) Kadastro yenilenmektedir.

48. Aşağıdakilerden hangisi arazi toplulaştırma-

43. Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üze-

nın amaçlarından değildir?

rindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü
kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar hangi
hakkını kullanabilirler?
B) Geri alım hakkı
D) Geçit hakkı

44. Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilmez?
A) Meyve bahçesi
C) Arsa

B) Meydan
D) Dükkân

45. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğünün Beyanlar hanesine yazılır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Önalım hakkı
C) İntifa hakkı

A) Mera ıslahı
B) Köy sınırlarının belirlenmesi
C) Dağınık arazilerin birleştirilmesi
D) Köy yerleşim planlarının hazırlanması

çalışmalarında “Derecelendirme” çalışmalarında aşağıdaki hangi kriter dikkate alınmamaktadır?
A) Parselin Toprak Endeksi
B) Parselin Verimlilik Endeksi
C) Parselin Rayiç Bedeli
D) Parselin Konumu

50. “Toprak mülkiyeti dağılımının, tasarruf ve işlet-

A) Şufa hakkı
B) Haciz kararı
C) Kira sözleşmesi
D) Vesayet altına alınma

me şeklinin ve işletme ile ilgili yapının verimlilik
ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisini
tanımlar?
A) Toprak Reformu
B) Tarım Reformu
C) Arazi Toplulaştırması
D) Kırsal Alan  Düzenlemesi

46. Kırsal Alan Düzenleme çalışmalarında “bir

işletmeye yetecek arazi miktarı”na ne ad verilir?
A) İfraz miktarı
C) Tahsis miktarı

49. İl özel idarelerinin yaptığı arazi toplulaştırma

B) Toprak normu
D) Kesinti miktarı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

08 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
9. GRUP: HARİTA MÜHENDİSİ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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