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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.
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1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

4. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hizmet birimlerinden değildir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?

A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
B) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

2. • Mahallî idarelerin teşkilat, araç ve kadro stan-

A) Millî Emlak Genel Müdürlüğü
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
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dartlarını tespit etmek
• Mahallî idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yukarıdakiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi
hizmet birimine ait görev ve yetkilerdendir?

A

3. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

A) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen
zümrelere izafetle elkonulması gereken para,
mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak
B) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartların
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve
uygulanmasını sağlamak
C) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon
planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke,
strateji ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
D) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütler yapmak, yaptırmak ve onaylamak

5. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numara-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkilerinden değildir?

lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre “atık
ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve
ölçütlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak”
görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
hangi hizmet birimine aittir?

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini
sağlamak
B) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre
düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını
sağlamak
C) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini
yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak
D) Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını
tutmak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemek

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
C) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
D) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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6. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

8. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkilerindendir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili
iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve
projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak” görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

A) Mahallî çevre kurullarının çalışmalarını takip
etmek ve yönlendirmek
B) Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek,
bunları izlemek ve denetlemek
C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda iş birliği yapmak
D) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarının
hazırlamasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve
koordinasyonu sağlamak

•

mesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin
emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf
sistemlerini izlemek ve denetlemek

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
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7. • Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetil-

A

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yukarıdakiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi
hizmet birimine ait görev ve yetkilerdendir?

9. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik
çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak
ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek
ve denetlemek
B) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında
iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine
ilişkin envanteri tutmak
C) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak
üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek,
yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütlerin
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak
D) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri
sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita
ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak

A) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
B) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
C) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
D) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
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10. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

12. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
ilgili bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat
varlıkları ve doğal sit alanları dâhil orman
rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları
aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil ve
ilan edilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanı
C) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
D) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü
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A) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin
yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin
usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen
sınırları onaylamak
B) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak,
uygulamaları denetlemek ve izlemek
C) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine
ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilke, strateji
ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
D) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin
niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemek

A

13. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?
A) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki
operasyonel programları yürütmek ve fonların
uygulanmasını koordine etmek
B) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurt dışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurt dışına
gönderileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
C) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak
D) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan
faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak

11. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir
şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler
yapmak” görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

A) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
B) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
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14. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

A

16. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek” görev ve yetkisi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
Yüksek Fen Kurulu kaç üyeden oluşur?
A) Dokuz
C) On yedi

B) On bir
D) Yirmi bir

15. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının
görev ve yetkilerindendir?
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A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
C) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
D) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
Yüksek Fen Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usul
ve esasları kanunla belirlenir.
B) Başkan ve üyeler, kendileri ve eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımlarını ilgilendiren kararlarla
ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.
C) Yüksek Fen Kurulu, en az üçte iki çoğunluk ile
toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu
ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın
taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.
D) Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık
eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim
kurumlarından mezun olmaları gerekir.

A) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir
şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler
yapmak
B) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden
doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine
istinaden inceleyip karara bağlamak
C) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili
olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları
denetlemek
D) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli
teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak
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18. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

20. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkilerinden değildir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama,
ağırlama, millî ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla
koordine etmek” görev ve yetkisi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?
A) Hukuk Müşavirliği
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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A) Bakanlığın görev alanına giren konularda
yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve
yayımını desteklemek
B) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine
ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilke, strateji
ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
C) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili
her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve
benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,
arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek
D) Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak
amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre
eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların
program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek

A

19. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

21. T.C. Anayasası’na göre basın hürriyeti ile ilgili

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili
hükmü kapsamında istihdam edilen Millî Emlak Uzmanı ve Millî Emlak Uzman Yardımcısına aşağıdakilerin hangisiyle belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme
ve soruşturma yaptırılabilir?

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat
yatırma şartına bağlanır.
B) Basın hürdür, sansür edilemez.
C) Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır.
D) Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla;
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle
önlenebilir.

A) Tüzük
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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22. T.C. Anayasası’na göre kişi hürriyeti ve güven-

24. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in

liği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

eğitim amacıyla bulunduğu şehirlerden biri
değildir?

A) Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
B) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhâl bildirilir.
C) Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma
sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları
vardır.
D) Yakalanan kişi, yakalanma yerine en yakın
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç yirmi dört saat içinde hâkim önüne
çıkarılır.

A) Sofya
C) Manastır
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23. T.C. Anayasası’na göre genel esaslar ile ilgili

A

B) Selanik
D) İstanbul

25. Aşağıdakilerden hangisiyle İstanbul Hükûmeti
Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır?
A) Erzurum Kongresi’yle
B) Amasya Genelgesi’yle
C) Amasya Görüşmeleriyle
D) Havza Genelgesi’yle

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
B) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Cumhurbaşkanına aittir.
C) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
D) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve
tarafsız mahkemelerce kullanılır.

26. Sosyal adalet, sosyal güvence ve ekonomik

yönden güçsüz kesimlerin korunmasını esas
alan sosyal devlet anlayışı aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
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B) Milliyetçilik
D) Halkçılık
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27. İnsan hakları konusunda önemli olan aşağıda-

30. Amaçları gerçekleştirmek için grup aktiviteleri-

ki belgelerden hangisi 18. yy’da gerçekleşmemiştir?

ni etkileme süreci olarak tanımlanan temel etik
davranış ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Örgütü’nün insan hakları alanında 20 Kasım
1989 tarihinde kabul ettiği sözleşmedir?
A) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
B) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
C) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
D) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığa Son
Verilmesine İlişkin Sözleşme

A) Tarafsızlık
B) Dürüstlük
C) Liderlik
D) Saygınlık ve güven
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A) Virginia Haklar Bildirgesi
B) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

28. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler

A

31. Etik davranış standartlarını ihtiva eden etik

davranış kodları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazılı etik davranış kuralları, kamu yönetiminde belli bir etik kültürün teamülde ortaya
çıkmış ifadesidir.
B) Etik davranış kodları, kabul edilebilir davranışı
tanımlayan sistematik çabalardır.
C) Etik davranış kodları, genel ya da belirli, ilham
verici ve idealist veya zorlayıcı ve yasalara
harfi harfine uyan belgeler olabilir.
D) Kurum içinde davranış kurallarının düzenlenmesinin bir yolu, yönetime ilişkin etik davranış
kodlarının oluşturulmasıdır.

29. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın

kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili getirdiği yeniliklerden biridir?
A) Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması
B) Duruşmaların açıklığı prensibinin kabul edilmesi
C) Dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün sağlanması
D) Haberleşmenin gizliliği ilkesinin kabul edilmesi
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32. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler ile ilgili

35. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir sınava giren

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

öğrenci sayılarının aldıkları notlara göre dağılımı
verilmiştir.

A) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler.
B) İyi davranışlarda bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine
rehberlik ederler.
C) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler.
D) Kamu hizmetlerinin maliyetlerini arttırarak
hizmet kalitesini yükseltirler.

Grafik: Bir Sınava Giren Öğrencilerin Sayıları
ve Aldıkları Notlar
Öğrenci Sayısı

18
a
12
7
3

33. n pozitif bir tamsayı olmak üzere,

2 n : n – 1 biçiminde yazılabilen sayılara “Woodall
sayıları” denir.

Buna göre kaç tane 3 basamaklı Woodall sayısı vardır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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0

1

2

3

4

5

Notlar

Bu sınava giren öğrencilerden rastgele seçilen
bir öğrencinin notunun 3’ten yüksek olma ola3
sılığı
olduğuna göre sınava giren öğrenci
5
sayısı kaçtır?
A) 60

B) 55

C) 50

D) 45

36. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla
bu Kanun uygulamalarında kullanılabilecek
aşağıdaki arsa ve arazilerden hangisi Hazine
ve Maliye Bakanlığınca amacına uygun kullanılmak üzere tahsis edildikten sonra iskân
hizmetlerinde kullanılır?

A) Köy tüzel kişiliğine ait arazi ve arsalar
B) Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilerden
satın alınacak veya kamulaştırılacak arsa ve
araziler
C) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı
olan ve tahsis amacı değiştirilmek suretiyle
Hazine adına tescil ettirilen araziler
D) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve maksada tahsis edilmemiş olup
20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu
Kanunu amaçları dışında kalan yerler

34. Bir grup arkadaş lokantada yemek yedikten sonra
455 lira olan toplam hesabı eşit paylaşarak ödeyeceklerdir.

Bir kişinin ödemesi gereken para 30 liradan
fazla, 35 liradan az olduğuna göre bu gruptaki
kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 10

B) 13

C) 14

D) 16
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37. Ödemesi yapılacak proje, inşaat ve benzeri hiz-

39. Toplu Konut İdaresinin gelirleri, mevzuatın ilgili

metler için, her yıl ödenecek miktarı yılı ödenek
tutarının yüzde - - - - geçmemek şartıyla - - - yıla kadar gelecek yıllara sari taahhüde Bakan
yetkilidir.

maddesi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların İdarece yapılması veya yaptırılması için
imzalanan protokollerle belirlenen inşaat bedelinin yüzde - - - -  az, yüzde - - - - fazla olmamak
üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak olan
idare hizmet payı tutarlarından meydana gelir.

5543 sayılı İskân Kanunu’na göre yukarıdaki
hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre Toplu
Konut İdaresinin gelirlerinin bir bölümünü
oluşturan yukarıdaki hükümde boş bırakılan
yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A) otuzunu - üç
B) otuzunu - beş
C) ellisini - üç
D) ellisini - beş

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış
sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranır.
B) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teşvik edilen
projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir.
C) Başkanlık kanundaki ve Cumhurbaşkanlığı
Kararnamelerindeki görevleri çerçevesinde
gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları
ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan
her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya
yetkilidir.
D) Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait
arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut
iskân sahası olarak belirlenen alanlarda çevre
ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her
tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir.

A) ikisinden -  beşinden
B) üçünden - onundan
C) dördünden - on beşinden
D) beşinden - yirmisinden
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38. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre aşa-

A

40. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre Toplu

Konut İdaresi Başkanlığınca kabul edilen ve
onanarak kesinleşen bölgelere ait karar ve
krokiler, belediye dairesinde ve bölge içindeki
muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir yerde
en fazla ne kadar süre ile asılır?
A) Yedi gün
B) On beş gün
C) Bir ay
D) İki ay
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41. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre verilen

43. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

süre zarfında sahiplerince yıkılmayan veya
yıktırılmayan gecekondular, yıkma masrafı en
fazla yüzde kaç fazlasıyla kendilerinden alınmak üzere belediyelerce yıktırılır?
B) 10

C) 15

Kanunu’na göre ihaleye katılmaktan yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya
davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç
kaç gün içinde verilir?

D) 20

A) On beş
C) Kırk beş
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A) 5

A

42. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu’na göre denetim, muayene ve kabul
işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma
elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.
B) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından
idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul
işlemleri yapılamaz.
C) Sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde;
imalat veya üretim süreci gerektiren işler,
muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve
sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale
dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere
göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare
tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla
denetlenebilir.
D) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan
işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce
kurulacak en az iki kişilik muayene ve kabul
komisyonları tarafından yapılır.
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B) Otuz
D) Altmış

44. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılacak
isteklilerden, ekonomik ve mali yeterliliklerin
belirlenmesine ilişkin olarak istenebilen bilgi
ve belgelerden biri değildir?
A) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali
durumu ile ilgili belgeler
B) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara
eşdeğer belgeleri
C) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu
veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler
D) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı
olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan
belgeler
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45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre

47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na

ihaleye davet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

46. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

göre Devlet memurları hakkındaki ihbar ve
şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için,
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve
soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı
takdirde, merkezde bu memurun en büyük
amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerin
hangisinden isterler?
A) Cumhuriyet Savcılığı
B) Yüksek Disiplin Kurulu
C) Devlet Personel Başkanlığı
D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
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A) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli
bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen
adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.
B) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması hâlinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.
C) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden otuz
gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir.
D) İdarece açıklama yapılması hâlinde yapılan
açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde yazılı olarak gönderilir.

A

48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu en fazla kaç gün içinde bağlı
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

ödev ve sorumluluklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
B) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri
yerine getiren personel aleyhine dava açarlar.
C) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedel
üzerinden ödenmesi esastır.
D) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve
yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine
getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

A) 7

13

B)  10           C) 15          D) 30
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49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını

gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını
bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna - - - - gün
içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı
tarihten itibaren - - - - gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
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A) Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına
ilişkin hükümleri saklıdır.
B) Aylıktan kesme memurun, brüt aylığından
1/15 - 1/4 arasında kesinti yapılmasıdır.
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması fiilin ağırlık
derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
D) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir
fiil veya hâlin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) 7 - 15
B) 7 - 30
C) 15 - 30
D) 15 - 45

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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A

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.

13 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
1. GRUP: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager, Sosyolog, Ekonomist, Fizikçi,

İstatistikçi, Kütüphaneci ve Matematikçi
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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