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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 siyah kurşun 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.
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1. Aşağıdakilerden hangisi çevre kavramı ile

4. Aşağıdakilerden hangisi bütünle onu oluştu-

ilgili değildir?

ran parçalar arasındaki oransal ilişkileri veya
soyut olarak iki büyüklük arasındaki sayısal
bağıntıyı tanımlar?

A) Kültürel manzaradır.
B) Bir çevre politikasıdır.
C) Mekan, zaman, anlam ve iletişimin örgütlenmesidir.
D) Sabit, yarı sabit veya sabit olmayan elemanlardan oluşur.

sürdüğü mimarlığın temel amaçlarından biri
değildir?
A) Kullanışlılık
C) Güzellik

B) Sağlamlık
D) Ekonomiklik
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2. Aşağıdakilerden hangisi Vitrivius’un ileri

A) Proporsiyon
C) Datum

3. Mimari yapının doğallığı bozulmadan, yapıldığı

5. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme ilkeleri
kapsamında değerlendirilemez?
A) Ritim
C) Ölçek

B) Datum
D) Koram

6. Engelli bireyler dikkate alındığında iç kapılar-

döneme, kullanılan malzemelere ve özgün niteliğine bağlı kalınarak yapılan onarım işlemlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Renovasyon
C) Restitüsyon

B) Yakınlık
D) Koram

da ideal kapı genişliği aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A) 80-90 cm
B) 85-95 cm
C) 90-100 cm
D) 100-110 cm

B) Konservasyon
D) Restorasyon

2

B

MİMAR

7. Engelli bireyler için erişilebilir güzergâhın net

10. Aşağıdaki mimarlık yaklaşımlarından hangisi

geçiş genişliği en az kaç cm olmalıdır?
B) 80

C) 70

D) 60

8. 27/11/2007 tarihli, Binaların Yangından Ko-

runması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan,
atrium planlamasında esas alınan alan en az
kaç m2 dir?

A) 75

B) 80

C) 85

D) 90

A) Modern Mimarlık
B) Sürdürülebilir Mimarlık
C) Organik Mimarlık
D) Dekonstrüktivist Mimarlık
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A) 90

kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlar?

11. Aşağıdakilerden hangisi mimari tasarım yöntemlerinden biri değildir?
A) Metaforik yöntem
B) İronik yöntem
C) İkonik yöntem
D) Analojik yöntem

12. Mimari fikir projelerinde en sık kullanılan öl-

9. Le Corbusier’in mimari eserleri aşağıdaki
akımların hangisinde yer almaktadır?

çek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmodernizm
C) Art Deco

A) 1/20
C) 1/50

B) High-tech
D) Modernizm
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13. Senenin 9 ayında farklı türlerden yağış alan

16. Binalar düşey ölçek bakımından sınıflandırıldı-

bir bölgede uygulanacak bir binanın çatısı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

ğında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflamada
yer almaz?

14. “Genellikle genleşme ve ayırma derzleri olarak

adlandırılan, bir yapının beton döşemesi ile ona
bitişik kolonlar ve duvarlar arasında oluşabilecek
hareketlere izin veren derzlerdir.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Dilatasyon derzleri
B) Kontrol derzleri
C) İnşaat derzleri
D) Uygulama derzleri

A) Az katlı
C) Çok katlı
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A) Mansart çatının yapılması
B) Kırma çatının yapılması
C) Düz çatının yapılması
D) Beşik çatının yapılması

B) Kamusal
D) Yüksek

17. Bağımsız bölüm içerisinde veya ortak alanlar-

da katlar arasında bırakılan boşluklara verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merdiven boşluğu
B) Şaft boşluğu
C) Galeri boşluğu
D) Baca boşluğu

18. Tekerlekli sandalyenin mekân içerisinde 360

15. “Mimari tasarımda - - - - ve - - - - değerler ile

taşıyıcı sistem birlikte yürür ve birbirini besler.”
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

derece tam tur şeklinde dönebilmesi için
gerekli olan alan boyutları aşağıdakilerden
hangisidir?

A) sayısal - yapısal
B) fiziksel - boyutsal
C) mekânsal - biçimsel
D) altyapısal - rastlantısal

A) 76 cm x 120 cm
B) 90 cm x 150 cm
C) 120 cm x 120 cm
D) 150 cm x 150 cm
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19. Aşağıdakilerden hangisi modern mimarlığın

22. Aşağıdakilerden hangisi gevşek ve su oranı

tanımlanmış ilkelerinden biri değildir?

yüksek tip bir zeminde inşa edilecek bir yapının temeli için uygun değildir?

A) Planın serbest şekilde, mekân bölen elemanlardan bağımsız tasarlanması
B) Yatay ve uzun bant şeklindeki pencerelerle
mekâna daha fazla ışık alınması
C) Cephenin serbest şekilde duvarlardan bağımsız tasarlanması
D) Islak hacimlerin bir çekirdek yaratacak şekilde
yapının ortasında tasarlanması

südür?

A) Lux
C) Desibel

B) W/m2K
D) Kilonewton (kN)
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20. Aşağıdakilerden hangisi bir aydınlatma ölçü-

A) Tekil temel
B) Pedestal kazık temel
C) Kaya keson temel
D) Çarıklı keson temel

21. Bir binayı veya onun bir bölümünü aynı anda

rinden biri değildir?
A) Kontrplak
C) Yonga levha

B) Suntalam
D) Kereste

24. Yapılarda aşağıdakilerden hangisinin bir

işgal eden toplam kişi sayısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Titreşim yükü
C) Kat yükü

23. Aşağıdakilerden hangisi ahşap panel ürünle-

ahşap yapı elemanı olarak kullanılması uygun
değildir?

B) Kullanıcı yükü
D) Dolaşım yükü

A) Kolon
C) Lento
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25. Yanal rüzgar veya deprem yüklerine karşı çelik

28. Bir yapının temel sisteminin seçiminde ve

tasarımında aşağıdaki etmenlerden hangisinin
etkisi yoktur?

yapılarda dayanıklılık için, - - - - bağlama veya
moment dayanımlı birleşimleri olan rijit bir çerçeve kullanılmalıdır.

A) Yüzey altı ve zemin suyu koşulları
B) Arazinin topoğrafyası
C) Yapı yönetmeliği şartları
D) Arazinin boyutu

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) yatay
D) çapraz

26. “Hafif çelik sistem” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Hafif çelik elemanlar kolaylıkla kesilebilir, inşaat alanında birleştirilebilir.
B) Hafif çelik duvarların arası tümü ile çelik elemanlarla boşluk kalmayacak şekilde doldurulmalıdır.
C) Hafif çelik döşemelerde merdiven boşluğu
yapılamaz.
D) Hafif çelik dikmeler kalıplara döküm yapılarak
elde edilir.
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A) baklava
C) dikine

B

27. Aşağıdakilerden hangisi bir kirişin en zayıf

29. Bir kemer 360 derece döndüğünde oluşturacağı tavan sistemi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Kubbe
C) Tonoz

B) Bingi
D) Eyvan

30. Aşağıdakilerden hangisi yapılarda düşey

noktasıdır?

insan dolaşımını sağlayan elemanlardan biri
değildir?

A) Döşeme ile birleştiği nokta
B) Alt yüzeyi
C) Kolon ortası
D) Kolon ile birleştiği nokta

A) Monşarj
C) Asansör
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31. Yardımcı gereç ile hareketlilik sağlayan bir

34. Aşağıdakilerden hangisi yapıya etki eden ya-

kullanıcı için erişilebilir güzergâhlarda net
(temiz) geçiş genişliği aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
B) 95 cm
D) 89 cm

32. Aşağıdakilerden hangisi betonarme yapının
taşıyıcı elemanlarından biri değildir?

A) Kiriş
C) Temel

A) Deprem yükü
C) Arazi oturum yükü

B) Bölücü duvar
D) Kolon
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A) 97 cm
C) 92 cm

tay yüklerden biri değildir?

35. Betonarme, bileşen malzemelerinin özelliği

açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki kuvvetlerden hangisine dayanım gösterir?
A) İtme - Çekme
C) Eğilme - Kırılma

B) Çekme - Basınç
D) Çekme - Eğilme

36. Kirişler üzerine gelen yük fazla olduğunda,

33. Aşağıdakilerden hangisi yapıya etki eden ölü

kirişte görülen eğilme sonucu, çubuk ekseni
durumu ile elastik eğri durumu arasındaki
deformasyon miktarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

yüklerden biri değildir?

A) Kapı
C) Donatı

B) Kar yükü
D) Rüzgar yükü

B) Seramik kaplama
D) Kiriş

A) Çatlama
C) Sehim
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37. Aşağıdakilerden hangisi yığma yapıda kullanı-

40. Hangi mimari dönemde, tavanı taşımak için

lan malzemelerden biri değildir?
B) Taş
D) Tuğla

38. Türk konutuna 17. yüzyılda giren üst pencere
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hımış
C) Cihannüma

B) Revzen
D) Sofa

A) Yunan
C) Barok
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A) Kerpiç
C) Çelik

kadın (Karyatid) ve erkek (Teleman) biçiminde
sütunlar kullanılmıştır?
B) Roma
D) Rokoko

41. “Hiçbir yüzeyi olduğu gibi bırakmadan; zemini,

duvarı ve tavanı irili ufaklı kıvrımlı çizgilerle, yaprak, çiçek gibi bezemelerle süslemektir.” şeklinde
tanımlanan mimari akım hangisidir?

A) Rokoko
C) Gotik

B) Art - Nouveau
D) Neo - Klasik

39. Hangisi Anadolu Selçuklu kültürünün mimari
özelliklerinden biri değildir?

42. Modernizm akımının ifadesi olarak kabul edi-

A) Merkezi kubbeli plan anlayışı
B) Anıtsal mimari ve mekân etkisi
C) Çok ayaklı plan şeması
D) Az pencereli sağır duvarlar

len “Less is more (Az çoktur.)”un yerine “Less is
bore (Az sıkıcıdır.)” ifadesini benimseyen akım
hangisidir?
A) Dekonstrüktivizm
B) High - Tech
C) Konstrüktivizm
D) Post Modernizm
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43. Büyük Selçuklu kültürünün önemli bir yapı

46. Binaların gürültüye karşı korunmasında ta-

tipi olan “Ribat”, Anadolu Selçuklu kültüründe
hangi yapı tipine karşılık gelmektedir?
B) Türbe
D) Köşk

44. Yunan kültürünün önemli kentsel elemanlarından olan “Agora” ne anlama gelir?
A) Tapınak bölgesi
C) Stadyum

nımlanan akustik özelliklerden hangisi zorunlu kapsamda yer almamaktadır?

B) Şehir merkezi
D) Ticaret yapısı

A) Dış yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtımı için akustik performans sınıfı
B) Bölme elemanların hava doğuşlu ses yalıtımı
için akustik performans sınıfı
C) Özgün bakış ile çeşitli mekânlarda iç gürültü
düzeylerine göre akustik performans sınıfı
D) Reverberasyon süresi
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A) Medrese
C) Kervansaray

B

47. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde atık üreticisinin

ve atık sahibinin yükümlülüklerine göre atık üreticisi hangisi için yükümlü bulunmamaktadır?
A) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde
gerekli tedbirleri almak
B) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamak
C) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen
esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun
ambalajlama ve etiketleme yapmak
D) Ürettiği atıklar için özgün tasarımlar yapmak

48. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre hangi yaklaşım öncelikli yapılması gereken ilkelerden
biri değildir?

45. İç mekân kalitesini etkileyen parametrelerden
hangisi öncelikli değildir?

A) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre
ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması
B) Atık oluşumunun insan psikolojisi üzerindeki
etkilerinin incelenmesi, tanımlanması ve belgelendirilmesi
C) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli
ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, ilgili
Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi
ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel
usul ve esasların belirlenmesi
D) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden
kullanımı

A) Gürültü ve ses düzeyi
B) Atıkların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmeleri
C) Aydınlatma
D) Manzara ve görünüm
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49. Binalarda ve içindeki bağımsız birimlerde iç

51. Görmeyi öğrendim. Gönlüm yanarak bakıyordum

gürültü düzeylerine, yapı elemanlarının yalıtım
değerlerine, tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç gürültü düzeylerine ve
reverberasyon zamanlarına bağlı olarak bir
bağımsız birim veya binanın tümü için yapılan
değerlendirme ile ortaya konulan; A, B, C, D, E
ve F şeklinde ifade edilebilen derecelendirme
sistemi hangisidir?

her şeye: Yazı altlığı, piyano, saatin sarkacı…
Bunlar ileride yazı cefalarımda ölümsüzleşecekti.
Gözledim. Yürek karartıcı ve aldatıcı bir oyundu
bu. Kaba kadifeden koltuğun önüne dikilmek ve
uzun uzun bakmak gerekiyordu. Söylenecek ne
vardı? Olsa olsa, koltuğun yeşil ve pütür pütür
bir kumaşla kaplı olduğu, iki kollu, dört ayağı,
üzerinde iki tane ağaçtan çam kozalağı taşıyan
bir arkalığı bulunduğu... Şimdilik bu kadardı ama
yeniden dönecektim bu konuya. Gelecek sefer
daha iyisini yapacak, sonunda onu avucumun içi
gibi tanıyacaktım. İleride okuyucular “İşte size,
uydurma olmayan çizgiler.” diyeceklerdi.

A) Akustik performans sınıfı
B) Akustik yalıtım
C) Malzeme kontrolü
D) Reverberasyon zamanı
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Bu parçadaki gibi düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

50. Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanı-

A) Bilgi birikimimiz bir konuyla ilgili söyleyeceklerimize yön verir.
B) Varlıkların tüm ayrıntılarını gözlem yoluyla
okura aktarabilirsek başarıyı yakalarız.
C) Bir nesneyi ana hatlarıyla anlatmak, okuru
derinden etkilemek için yeterlidir.
D) Gözlem yapmadaki maharetimiz hayal gücümüzün zenginliğiyle ilişkilidir.

52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ögesi,

mı veya dolgu yapmak üzere atıkların tekrar
işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı veya diğer amaçlar
doğrultusunda ürünlere, malzemelere veya
maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri
kazanım işlemi aşağıdakilerden hangisini bütünüyle ifade etmektedir?

isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Resmin sahne tasarımında kullanımı, izleyicideki hoşnutluğu artırır.
B) Dedemin yazlıkta sohbet ettiği komşusu her
gün iki gazete okur.
C) İzleyicinin gözü önünde pelerininin rengini el
çabukluğuyla değiştirdi.
D) Verilerin ışığı, karanlıkta kalmış birçok konuyu
aydınlatır.

A) Geri dönüşüm
B) Geri kazanım
C) Atık yönetim planı
D) Atık yönetiminde tasarım
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53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sö-

56. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

zün anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

yapılan inkılaplardan biri değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) O güne kadar görülmemiş türden, değişik
(anlaşılması güç olan) bir dergiydi.
B) Gül kokusu masum (temiz, saf) edasıyla her
zaman beni büyülemiştir.
C) Çok ölçülü (dikkatli, düşünerek) konuşurdu bu
nedenle söylediklerinde pek hataya düşmezdi.
D) Kendisine çok güvendiğim o insanda böyle
bir çiğliği (kaba, yersiz, yakışıksız davranış)
görünce hayal kırıklığına uğradım.

54. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

A) Polonya
C) Litvanya

B) Letonya
D) Romanya

57. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?
A) Kanun
C) Genelge

B) Tüzük
D) Yönetmelik

58. T.C. Anayasası’na göre “seçimlerin geriye bıra-

kılması ve ara seçimler” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

55. • Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından “gazi•

lik” unvanı ile “mareşallik” rütbesinin verilmesi
Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

Yukarıdaki gelişmeler Millî Mücadele
Dönemi’nde yapılan hangi savaş sonucunda
yaşanmıştır?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) I. İnönü Muharebesi
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A) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa
yapılır.
B) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz altı ay geçmedikçe ara
seçime gidilemez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, ara seçime gidilir.
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59. T.C. Anayasası’na göre kanun tekliflerinin

61. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenir?

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?
A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
C) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

60. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirlerken hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kanun
B) İçtüzük
C) Genelge
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

A) Sadakat
B) Davranış ve iş birliği
C) Kişisel sorumluluk ve zarar
D) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

62. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3
yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9/1

B) 10/1

C) 10/2

D) 10/3

63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“kademe ve kademe ilerlemesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan
ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş
sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
edilir.
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64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet
memurluğuna alınmış ve asli memur olarak
atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak
veya staj yapmak üzere dış memleketlere,
kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma
sınavlarında başarı gösterenlere istisnai durumlar hariç kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi
verilebilir?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı

B) Üç
D) Altı

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.
C) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
D) Bu Kanun’a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve
ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara işe
başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı
verilmek suretiyle memurlar arasından atama
yapılabilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İki
C) Beş

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer
hususlar belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınmaz?
A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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68. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

70. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kanunu’na göre “Değerlendirme
Komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

“eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

69. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde
edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde en az kaç yılın sonunda
değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok
edilir?
A) İki
C) Dört

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

A) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum
içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.
B) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme
Komisyonu kurulur.
C) Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam
edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki
Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
D) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen
verilere ilişkin subjektif değerlendirmelerini
yazılı olarak İdari İşler Başkanına sunar.

B) Üç
D) Beş

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.

14 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
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