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GENEL AÇIKLAMALAR 
 

1.   Bu sınav Abdullah Gül Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için 

hazırlanmış konu alanlarına ait testi içermektedir. 

2.   Bu kitapçıkta 100 soru bulunmaktadır. 

3.   Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden 

fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4.   Sınav süresi 150 dakikadır. 

5.   Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme yapılmayacaktır. 

6.   Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu üzerinde 

kurşun kalemle yapılacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı 

işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

8.   Sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 
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1. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam sayısının kaçta kaçının 
kararı ile genel ve özel af ilanına karar 
verir? 

a) Üçte iki 
b) Beşte üç 
c) Dörtte üç 
d) Üçte bir 

  
2. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı 

seçilebilme nitelikleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Halk tarafından seçilmesi 
b) Kırk yaşını doldurmuş olması 
c) Yüksek öğrenim yapmış olması 
d) Yalnızca TBMM üyeleri arasından 

seçilmesi 

  
3. T.C. Anayasası’na göre “sendika kurma 

hakkı” aşağıdaki hangi sebepten dolayı 
sınırlandırılamaz? 

a) Genel ahlakın korunması 
b) Suç işlenmesinin önlenmesi 
c) Yüksek işsizliğin önlenmesi 
d) Başkalarının haklarının korunması 

  
 

4. Hukuk normlarının hiyerarşik açıdan 
sıralanışına göre Kanun’dan sonra hangi 
mevzuat gelir? 

a) Yönetmelik 
b) Tüzük 
c) Genelge 
d) Tebliğ 

            
5. Aşağıdaki hallerin hangisinde kanun idari 

işlemlerin yürütmesinin durdurulması 
kararı verilmesini sınırlayamaz? 

a) Savaş halinde 
b) Sıkıyönetim halinde  
c) Genel seçim halinde 
d) Genel sağlık nedenleriyle 

  
 
 
 
 

6. Memurlarla yapılan toplu sözleşme sırasında 
çıkan uyuşmazlıklarda son sözü söyleme yetkisi 
kime aittir? 

a) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  
b) Çalışma Bakanlığı 
c) Bakanlar Kurulu 
d) Yüksek Hakem Kurulu 

  
  
7. Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi 

için Anayasa da özel bir sınırlama nedeni 
öngörülmüş değildir?  

a) Toplantı ve gösteri hakkı 
b) Mülkiyet hakkı 
c) Çalışma hakkı 
d) Dernek kurma hakkı  

  
  
8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan 
çok olamaz. 

b) Adaylık süresi içersinde adaylar başka 
kurumlara nakiledilemez. 

c) Aday memurlar, önce bütün 
memurların ortak vasıfları ile ilgili 
temel eğitime tabi tutulurlar. 

d) Temel ve hazırlayıcı eğitim farklı 
kurumlarda da yapılabilir. 

 
 

9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
aynı ilde bir göreve atanan Devlet Memuru, 
atama emrinin kendisine tebliğ edilmesinden 
itibaren kaç gün içinde yeni görev yerinde 
başlamak zorundadır? 

a) Tebliğ tarihini izleyen iş günü 
b) Tebliğ tarihinden 5 (beş) gün sonra 
c) Tebliğ tarihinden 7 (yedi) gün sonra 
d) Tebliğ tarihinden 15 (onbeş) gün sonra 
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10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, devlet memuru iken muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına 
alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp 
memuriyete dönmek isteyenlerin tehris 
tarihinden itibaren kaç gün içinde 
kurumlarına başvurmaları gerekmektedir? 

a) 60 
b) 45 
c) 30 
d) 15 

  
 

11. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, erkek memura karısının doğum 
yapması nedeniyle isteği üzerine kaç gün 
izin verilebilir? 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 10 

  
12. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, yıl içerisinde üstün başarı ile 
ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca 
izleyen yılın hangi ayında Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilir? 

a) Kasım 
b) Aralık 
c) Ocak 
d) Şubat 

  
  

13. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi için aile 
yardım ödeneği verilir? 

a) Devletçe okutulan çocuklar, 
b) Burs alan çocuklar, 
c) Öğrenim görürken tatil döneminde 

çalışan çocuklar, 
d) Her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışan çocuklar 

  
 

  
 
 

14. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, sınınfları 1-2-3 ve 4.üncü 
derecelerdeki kadrolarına, derece 
yükseltmesindeki usul kaydı aramaksızın, 
atamasındaki usule göre daha aşağıdaki 
derecelerden hangi sınıfa atama yapılamaz? 

a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 
b) Genel İdari Hizmetler Sınıfı 
c) Teknik Hizmetler Sınıfı 
d) Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

 
 
 

15. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, devlet memurlarının savunma 
yapabilmeleri için en az kaç gün süre 
verilir? 

a) 10 
b) 7 
c) 5 
d) 3 

  
16. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, 6 (altı) yıl sureli yükseköğrenimi 
bitirenlerin yükselebilecekleri derece ve 
kademe aşağıdakilerde hangisidir? 

a) 2. Derecenin son kademesi 
b) 3. Derecenin son kademesi 
c) 4. Dercenin son kademesi 
d) 1. Dercenin son kademesi 

  
  

17. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, 
verilecek raporda gösterilecek lüzüm 
üzerine, uzatmalar hariç, kanser, verem ve 
akıl hastalığı gibi uzun sureli bir tedaviye 
ihitiyaç gösteren hastalığı halinde ne kadar 
hastalık izni verilir? 

a) 6 ay 
b) 12 ay 
c) 18 ay 
d) 20 ay 
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18. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, Devlet memurlarına verilecek izinlere 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

a) Karısı doğum yapan memura isteği 
üzerine 5 gün izin verilir. 

b) Yıllık izinlerine zolunlu hallerde giriş 
ve dönüş için en çok ikişer gün yol 
izin verilebilir. 

c) Kadın memura doğum yapması 
durumunda once 6 haftalık mazeret 
izni verilir. 

d) Karısı doğum yapan memura isteği 
halinde en çok 12 aya kadar aylıksız 
izin verilebilir. 

  
19. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları 
personele ait kadrolarda % (yüzde) kaç 
engelli personel çalıştırmak zorundadırlar? 

a) % 3 
b) % 5 
c) % 7 
d) % 10 

 
 

20. 1/1000 ölçekli bir uygulama planında 1 cm 
neyi ifade etmektedir? 

a) 10 metre 
b) 100 metre 
c) 1 metre 
d) Hiçbiri 

  
21. Noktaların röperlenmesi aşamasında röper 

noktaları olarak aşağıdakilerden hangisi 
dikkate alınmaz? 

a) Yapı köşeleri 
b) Rögar kapakları 
c) Aydınlatma direkleri 
d) Tretuvar 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

22. Plan üzerinden 42 cm olarak ölçülen bir 
parsel kenarının arazi üzerindeki değeri 
84m olduğuna göre planın ölçeği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1/20000 
b) 1/2000 
c) 1/200 
d) 1/20 

  
  

23. Yerleşmenin olmadığı bölgelerde röperler, 
röper noktası ile yaklaşık kaç derecelik açı 
oluşturacak şekilde seçilmelidir? 

a) 120 
b) 180 
c) 60 
d) 90 

 
24. Bir doğrunun belirlenebilmesi için iki 

noktanın arazide işaretlenmiş olması 
gerekmektedir. Bu tesis edilen noktalara ne 
ad verilir? 

a) Nirengi  
b) Poligon 
c) Teodolit 
d) Nivelman 

  
25. Aşağıdakilerden hangisi haritanın 

oluşturulması için yapılan arazi 
çalışmalarından biri değildir? 

a) İstişaf 
b) Sabit nokta tespiti 
c) Pafta açılması  
d) Poligon ağının kurulması 

  
  

26. Aşağıdakilerden hangisi halihazır haritaların 
düzenlenme amaçlarından biri değildir? 

a) CBS altlık oluşturmak 
b) Belediye sınırlarını belirlemek 
c) İmar planlarının düzenlenmesi ve 

uygulanması 
d) Alt yapı projeleri uygulanması 
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27. Aşağıdakilerden hangisi fotogrametrik 
yöntemin üstünlüklerinden biri değildir? 

a) Hızlıdır 
b) Doğrudan ölçme yöntemidir 
c) Ekonomiktir 
d) Hareketli nesneleri  ölçebilir 

  
  

28. Ölçeği 1/300000 olan bir haritada 1 cm 
uzunluğundaki bir yolun arazideki gerçek 
uzunluğu nedir? 

a) 3m 
b) 30 m 
c) 3km 
d) 30km 

 
 

29. 1000m X 1000m ebatlarındaki bir ada kaç 
ha büyüklüğündedir 

a) 100 ha 
b) 10 ha 
c) 1000ha 
d) 1 ha 

  
30. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin 

(eşyükselti eğrileri) özelliklerinden biri 
değildir? 

a) Izohips eğrilerinin sıklaştığı yerlerde 
eğim az seyrekleştiği yerlerde ise 
eğim fazladır  

b) İçiçe kapalı eğrilerdir 
c) Bina ve yerleşim alanlarında 

izohipsler çekilmez 
d) İzohipsler üzerinde bulunan 

noktaların yükseltileri farklıdır 

   
31. Eski kent yerleşiminde genellikle tepe ve 

sırtlara yerleşilmiştir. Bu durum bize neyi 
anlatmaktadır? 

a) Coğrafya 
b) Topografya 
c) Ulaşım 
d) Arkeoloji 

 
 

  
  
  

32. İmar kuralları içinde Subasman seviyesi 
yapıda Zemin kotunun altında kalan ve 
toprağa gömülü olmayan bölümüdür, 
Subasman en az kaç cm olmalıdır? 

a) 50 cm 
b) 100cm 
c) 80cm 
d) 120 cm 

  
  

33. Bir yerleşimin topografik ölçümünü yapmak 
için neye başvurulmaz? 

a) Yükseklik-kot 
b) Bakı-eğim yönü 
c) Eğim oranı 
d) Rüzgar yönü 

  
  

34. Yükseklik farklarının ölçülmesine 
haritacılıkta ne ad verilmektedir? 

a) Teodolit 
b) Jalon 
c) Nivelman 
d) Hiçbiri 

   
35. Bir inç ölçü birimi kaç cm dir? 

a) 25,4 
b) 2,54 
c) 0,254 
d) Hiçbiri 

  
36. Herhangi bir noktanın yatay kabul edilen 

bir düzleme göre düşey uzaklığı nedir? 
a) Seviye 
b) Eğim 
c) Kot 
d) Düzlem 

 
37. Bir yapının veya yapı grubunun birebir 

mevcut halini ölçekli çizme işlemine ne ad 
verilmektedir? 

a) Rölöve 
b) Kroki 
c) Harita 
d) Plan 
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38. Arazide tesis edilen koordinatları ve/veya 
yüksekliği jeodezik yöntemlere uygun 
olarak belirtilmiş sabit noktaya ne ad 
verilir? 

a) Koordinat 
b) Poligon 
c) Nirengi 
d) Röper 

 
 

39. Mimari proje başlanılmadan önce elimizde 
olması gereken belge hangisidir? 

a) Kotlu plan-plankote 
b) Vaziyet planı 
c) Kadastral harita 
d) Hiçbiri 

  
40. Dünyada Coğrafi koordinat sistemi 

kapsamında kaç adet meridyen vardır? 
a) 180 
b) 360 
c) 540 
d) 100 

  
41. Haritalardan yararlanılarak aşağıdakilerden 

hangisi elde edilemez? 
a) İzdüşümü 
b) Yerel saat farkları 
c) Konum 
d) Yerleşimlerin nüfusları 

  
   

42. Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçümünde 
kullanılmaz? 

a) Jalon 
b) Lazermetre 
c) Su terazisi 
d) Dürbün 

  

  
43. Aşağidakilerden hangisi harita çizimlerinin 

bir özelliği değildir? 
a) Kuşbakışı çizilir 
b) Ölçek kullanılır 
c) Çizimin düzleme aktarılması gerekir 
d) Ölçeksiz olmalıdır 

  

  

44. Coğrafi Bilgi Sistemleri aşağıdakilerden 

hangisinin elde edilmesinde kullanılmaz?  
a) Fiziki unsurlara ait tüm verileri 

toplmak 
b) Fiziki unsurlara ait tüm verileri 

depolamak 
c) Analiz yapmak 
d) Plan yapımı 

 
45. Haritada kullanılan elemanlar arasında 

aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? 
a) Ölçek 
b) Yön oku 
c) Legant 
d) İzdüşüm 

  

  
 

46. Topografya haritalarının ölçeği genellikle 
kaç olmalıdır? 

a) 1/5000 
b) 1/10000 
c) 1/20000-1/200000 
d) Hiçbiri 

 
47. Profil çıkarma işlemi yalnızca hangi 

haritalarda yapılmaktadır? 
a) Fiziki haritalar 
b) Ekonomik haritalar 
c) Beşeri haritalar 
d) Siyasi haritalar 

  
48. Doruk ve dorukları çevreleyen yamaçlardan 

oluşan yerlere harita dilinde ne ad verilir? 
a) Zirve 
b) Sırt 
c) Tepe 
d) Yamaç 

   
49. Karşılıklı iki tepe arasında kalan alçak 

kesime ne ad verilir? 
a) Yamaç 
b) Boyun 
c) Tepe 
d) Zirve 
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50. Akarsuların denize döküldükleri yerlerde 
deniz içine doğru yaptıkları birikimlere ne 
denir? 

a) Haliç 
b) Şev 
c) Delta 
d) Falez 

 
  

51. İki kent arasındaki uzaklık 10 kmdir. Bir 
haritada bu uzaklık 10cm ile gösterildiğine 
göre bu haritanın ölçeği nedir? 

a) 1/10000 
b) 1/25000 
c) 1/50000 
d) 1/100000 

  
 

52. 1/500000 ölçekli bir haritada iki yer 
arasındaki uzaklık 30cmdir. Bu iki yer 
arasındaki yükselti farkı 900 metre 
olduğuna göre eğim binde kaçtır? 

a) 33 
b) 15 
c) 6 
d) 10 

 
53. Aşağıdakilerden hangisi harita, plan yapma 

bilimidir? 
a) Topografya 
b) Etnografya 
c) Kartografya 
d) Hidrografya 

  
  

54. Haritalar üzerinde yer alan bildirim-
referans sistemleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a) Enlemler 
b) Boylamlar 
c) Dik koordinatlar 
d) İzohips eğrileri 

  
  
 
 
 

55. Aşağıdakilerden hangisi tematik haritalar 
kapsamında değerlendirilemez? 

a) Jeolojik 
b) Hava kirliliği 
c) Halihazır durumu gösterir harita 
d) Kadastral 

  
  

56. Aşağıdakilerden hangisi haritaların 
özelliklerindendir? 

a) Okunması zordur 
b) Günceldir 
c) Gerçek görünümlüdür 
d) Genelleştirlmiştir 

  
57. Parsel alanı 1000 m2 olan bir arsanın imar 

planında emsali 2 ise toplam inşaat alanı 
kaç m2 dir? 

a) 1500m2 
b) 2000m2 
c) 2500m2 
d) 3000m2 

  
58. İmar planları kaç gün süre ile askıda kalır? 

a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 60 

   
59. Emlak vergisinin tarh ve tahsilinde yetkili 

mercii hangisidir? 
a) Vergi dairesi 
b) Kaymakamlık 
c) Valilik 
d) Belediye 

  
  

60. Belediye ve Mücavir alan dışında kalan 
yerlerde imar planlarına göre hazırlanan 
parselasyon planları hangi mercinin 
onayından sonar yürürlüğe girer? 

a) Çevre ve Şehircilik il md 
b) Belediye encümeni 
c) İl idare Kurulu 
d) Valilik 
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61. Belediyelerce ve Valiliklerce düzenlemeye 
tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı 
sırasında düşülebilecek DOP arazi veya 
arsanın yüzölçümüne oranı yasa gereği kaç 
olmalıdır? 

a) %45 
b) %40 
c) %35 
d) %30 

 
 
  

62. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz 
mülkiyetinin konusu içinde ele alınamaz? 

a) Tapu kütüğünde ayrı sayfaya 
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar 

b) Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 
bağımsız bölümler 

c) Kaynak ve yeraltı suları 
d) Arazi 

  
 

  
63. 1000m2 arsanın imar durumu belgesinde 

TAKS 0.25 olarak belirtilmiştir. Bu durumda 
arsaya yapılacak olan yapının zemine 
oturduğu alan nedir? 

a) 250m2 
b) 200m2 
c) 500m2 
d) 1000m2 

  
   

64. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi 
gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak 
görev yapamaz? 

a) Şehir plancısı 
b) Mimar 
c) Harita Mühendisi 
d) Jeoloji Mühendisi 

   
65. Herhangi bir taşınmaz mülk veya kisisel 

mülkiyetin değerlemesinde temel ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir 

a) Konum 
b) Yararlılık 
c) Amortisman 
d) Yapi malzemesi 

66. Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine 
yönelmeye etki eden dış nedenler arasında 
değildir? 

a) Küreselleşme 
b) Teknolojilerindeki gelişmeler 
c) Artan rekabet 
d) Finansal göstergelerdeki bozulmalar 

 
67. Aşağıdakilerden hangisi süreç yaklaşımında 

etkililiğin tanımıdır? 
a) Kullanılan kaynaklara karşılık ulaşılan 

sonuçlar  
b) Girdi ve çıktı karakteristikleri 
c) Planlanmış sonuçlara ulaşabilme 
d) Fırsatların izlenmesi ve ölçülmesi 

 
68. Aşağıdakilerden hangisi süreç gruplarından 

biri değildir? 
a) Yönetim süreçleri  
b) Operasyonel süreçler 
c) Destek süreçler 
d) Taktik süreçler 

 
 

69. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin 
amaçlarından değildir? 

a) Kurumların gelişmesine katkıda 
bulunmak  

b) Bireysel çalışmak 
c) Yeteneklileri ortaya çıkarmak 
d) Grup çalışması oluşturmak 

 
 

70. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite 
yönteminin temel unsurları arasında yer 
almaz? 

a) Kalite liderliği 
b) Personel eğitimi 
c) Çalışanların kararlara katılım 
d) Merkezi otorite 
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71. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite 
Yönetimi sistemi içerisindeki “Ölçme ve 
Değerlendirme Maliyetleri”nden birisidir? 

a) Tedarikçi garantisi  
b) Kalite planlaması 
c) Kalite eğitimi  
d) Stok değerlemesi 

 
 

72. Toplam Kalite Yönetimine göre 
aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ 
ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir? 

a) Müşteri tatminsizliği 
b) Pazar kaybı 
c) İmaj zedelenmesi 
d) Üretim hataları 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol 

çemberlerinin uygulanmasında bulunan 
aşamalardan değildir? 

a) Planlama 
b) Kontrol 
c) Uygulama 
d) Test etmek 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin 

amaçlarından biri değildir? 
a) Gönüllülük esasına dayanan kültürün 

geliştirilmesi 
b) İnsan yeteneğinden olabildiğince çok 

yararlanmak 
c) Kalitenin aynı seviyede kalmasını 

sağlamak 
d) Moral ve motivasyonu arttırıp 

çalışanların gelişmesini sağlamak 

 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli ortamdır? 
a) Gereksiz hızlı çalışma 
b) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde 

kullanma 
c) Kişisel koruyucu kullanmama 
d) Yetersiz aydınlatma 

 
 
 
 
 

76. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlıgı ve 
güvenliğiyle ilgili madde bulunmaz? 

a) İş kanunu 
b) Umumi hıfzıssıhha kanunu 
c) Anayasa 
d) Borçlar kanunu 

 
 

77. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin süresi, 
teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç 
saattir? 

a) 220 
b) 240 
c) 200 
d) 210 

 
78. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin amaçlarından 
değildir? 

a) İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık 
zararlarından korumak 

b) İşçilere ve iş verene danışmanlık 
yapmak 

c) İşçiyi işe uydurmak 
d) İşçinin iyilik halinin sağlanmasına ve 

sürdürülmesine katkı yapmak 

 
 
 

79. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici 
faaliyettir? 

a) İletkenlere koruma topraklama 
yapılması 

b) İşe giriş muayenesi 
c) Yangından sonra alınacak tedbirler 
d) Makine koruyucuları kullanımı 

 
80. Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil 

çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden 
hangisi yanlıştır? 

a) Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir 
alana açılmalıdır 

b) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru 
açılmalıdır 

c) Acil çıkış kapısı olarak raylı ve döner 
kapılar kullanılmalı 

d) Acil çıkış kapıları kilitli ve bağlı 
olmamalıdır 
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81. Kolay alev alan maddelerin buhar ve 
gazlarının hava ile belli orandaki homojen 
karışımlarının çok kolay alev alarak hızla 
yanmasına ne denir? 

a) Parlama 
b) Patlama 
c) Yangın 
d) Alevlenme 

 
 

82. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda stres 
sonucu oluşan durumlardan değildir? 

a) Uyku problemleri 
b) Depresyon 
c) Dikkat eksikliği 
d) Yüksek motivasyon 

 
 

83. Aşağıdakilerden hangisi makine 
koruyucularının özelliklerinden değildir? 

a) Çalışmayı zorlamamalı üretimi 
engellememeli 

b) Koruyucunun kendisi tehlike 
oluşturmamalı 

c) Ürün ve üretim kalitesini artırmalı 
d) Malzemelerin darbelerine dayanacak 

sağlamlıkta olmalı 

 
 

84. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe 
başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde 
görünmektedir? 

a) 0-1 
b) 2-3 
c) 4-5 
d) 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

a) İş dünyasında toplumsal ve evrensel 
ahlaki değerler zaman içinde tutarlılık 
gösterir. 

b)  Toplumsal ahlaki yozlaşma, iş 
dünyasına yansımakta ve iş ahlakına 
olan ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır. 

c)  İş ahlakı, iş dünyasında toplumsal ve 
evrensel ahlaki değerlere uygun 
davranma şeklinde çerçevelenebilir. 

d)  İş dünyasında toplumsal ve evrensel 
ahlaki değerler herhangi bir ülkedeki 
iktisadi sistemin temel 
dinamiklerinden önemli ölçüde 
etkilenir. 

 
86. Yasalarda yer almayan ve toplumun 

işletmelerden beklediği doğru ve adil 
davranışları içeren sorumluluklar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ahlaki sorumluluklar 
b) Yasal sorumluluklar 
c) Gönüllü sorumluluklar 
d) Ekonomik sorumluluklar 

 
87. İşletmelerin ticari faaliyetlerini 

gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal 
kurallara uyması ve toplumla arasında 
oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini 
yerine getirmesine ne ad verilir? 

a) Kurumsal sosyal sorumluluk 
b) İş ahlakı 
c) Paydaş teorisi 
d) Kurumsal vatandaşlık 
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88. Rüşvet, gösterilen numuneye uygun mal 
tesliminin yapılmaması ve satıcı firmaların 
güçleri, baskı yapıp yapmamaları, tekel 
konumunda olup olmamaları, herhangi bir 
rakip ile anlaşma içinde olup olmamaları 
aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin 
kapsamında yer alır? 

a) Satın alma fonksiyonuyla ilgili iş 
ahlakı konuları 

b) Pazarlama fonksiyonuyla ilgili iş 
ahlakı konuları 

c) Araştırma-geliştirme fonksiyonuyla 
ilgili iş ahlakı konuları 

d) Muhasebe fonksiyonuyla ilgili iş 
ahlakı konuları 

 
 

89. İstediğimiz her hazzı bize verecek bir haz 
makinesi olsaydı, hep o makineye bağlı 
kalmayı hiç kimse istemezdi” eleştirisi, 
hangi ahlak kuramına yöneltilmiş bir 
eleştiridir? 

a) Faydacılığa 
b) İlahi Buyruk Kuramı’na 
c) Erdem etiğine 
d) Kant ahlakına 

 
90. Düzenleme ortaklık payı aşağıdaki hangi 

tesis için kullanılmaz? 
a) İbadet yeri 
b) Çocuk bahçesi 
c) Belediye hizmet binası 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve 

ortaöğretim kurumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde 
uygulaması yapılan bir alan ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Plan ve mevzuata göre korunması 
mümkün olan yapıların tam ve 
hissesiz bir imar parseline intibak 
ettirilmesi sağlanır. 

b) Düzenlemeyle oluşacak imar 
parsellerinin mümkün mertebe aynı 
yerdeki veya yakınındaki eski 
parsellere tahsisi sağlanır. 

c) Hisseli kadastral parseller, mümkün 
olduğunca müstakil olarak dağıtıma 
tabi tutulur. 

d) Kadastro parsellerinden aynı oranda 
DOP kesilir. 

 
92. 22-a Uygulamalarında, aşağıdaki hangi sınır 

tipinde aplikasyon yapmaya gerek yoktur? 
a) Geçerli sayılabilecek sınır 
b) Değişebilir sınır 
c) Çekişmeli sınır 
d) Belirsiz sınır 

 
93. Talebe bağlı işlemler kapsamında yapılan 

yer gösterme işlemi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Yer gösterme işlemlerinde, hassas 
ölçme aletleri ile parsel sınırları 
zemine aplike edilir. 

b) Yer gösterme işlemi için hassasiyeti 
±5 metreyi geçmeyen el GPS’leri 
kullanılabilir. 

c) Kadastro müdürlüğü arşivinde 
bağımsız bölüm planı ile vaziyet planı 
yok ise, talep üzerine bağımsız bölüm 
aplikasyonu yapılamaz. 

d) Tapu Planları Tüzüğü’nün 
yayınlandığı tarihten sonra, kat 
irtifakı kurulmuş bir binada bina 
tamamlanmış ise kat mülkiyetine 
geçmemiş olsa dahi talep üzerine 
bağımsız bölüm aplikasyonu 
yapılabilir. 
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94. Cins değişikliği işlemi sırasında, tescil 
bildiriminde aşağıdakilerden hangisi 
gösterilmez? 

a) Komşu parsel maliklerinin imzaları 
b) Varsa tecavüz miktarı 
c) Yapının kat adeti 
d) Yapının cinsi 

 
95. Aşağıdaki talebe bağlı işlemlerden hangisi 

tescile tabi bir işlemdir? 
a) Aplikasyon 
b) Plan örneği 
c) Cins değişikliği 
d) Parselin yerinde gösterilmesi 

 
96. 1982 Anayasası’na göre mülkiyet hakkı 

ancak hangi nedenle kanunla sınırlanabilir? 
a) Genel sağlık  
b) Genel ahlak 
c) Kamu yararı  
d) Millî güvenlik 

 
97. Aşağıdakilerden hangisi talebe bağlı olarak 

kadastro müdürlüklerince yapılan değişiklik 
işlemlerinden değildir? 

a) Cins değişikliği  
b) İrtifak hakkı 
c) Hâlihazır harita  
d) Birleştirme 

 

 
98. 22-a Uygulamalarında, çalışılmaya 

başlanacak ada/ mevki ilanı kaç gün 
önceden yapılır? 

a) 5  
b) 7  
c) 20  
d) 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. “Ülke koordinat sistemine göre memleketin 
kadastral veya topoğrafik kadastral 
haritasına dayalı olarak taşınmaz malların 
sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek 
hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 
öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal 
bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak” 
aşağıdakilerden hangisinin amacıdır? 

a) İmar Kanunu 
b) Tapu Kanunu 
c) Kadastro Kanunu 
d) Tapu Planları Tüzüğü 

 
 

100. 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince 
yapılan çalışmalarda, kadastro 
teknisyenlerince belirlenen çalışma alanı 
sınırına itirazlar, sınır tespitine ilişkin 
tutanağın tebliğ/ilan tarihinden itibaren ne 
kadar süre içinde ve hangi makama 
yapılabilir? 

a) 1 ay içinde kadastro müdürlüğüne 
b) 1 ay içinde kadastro mahkemesine 
c) 7 gün içinde kadastro müdürlüğüne 
d) 30 gün içinde kadastro mahkemesine 

 

 
 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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HARİTA TEKNİKERLİĞİ SINAVI CEVAP  
ANAHTARI  
08.11.2015 

1 C  26 B  51 D  76 D 

2 D  27 B  52 C  77 A 

3 C  28 D  53 C  78 C 

4 B  29 A  54 D  79 C 

5 C  30 A  55 C  80 C 

6 A  31 B  56 D  81 A 

7 C  32 A  57 B  82 D 

8 D  33 D  58 C  83 C 

9 A  34 C  59 D  84 A 

10 C  35 B  60 C  85 A 

11 D  36 C  61 A  86 A 

12 C  37 A  62 C  87 D 

13 C  38 C  63 A  88 A 

14 A  39 B  64 D  89 A 

15 B  40 B  65 B  90 C 

16 D  41 D  66 D  91 D 

17 C  42 D  67 D  92 A 

18 B  43 D  68 D  93 B 

19 A  44 D  69 B  94 A 

20 A  45 D  70 D  95 C 

21 D  46 C  71 D  96 C 

22 B  47 A  72 D  97 C 

23 A  48 C  73 D  98 B 

24 B  49 B  74 C  99 C 

25 C   50 C   75 D   100 C 

 

 

 

 

 


