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AÇlKLAMALAR
1, Bu kitapçlkta 20 soru ortak alan Ve 30 soru alan soruıarı olmak

üzere toplam 50 soru bulunmaktadlr,
2. Soru kitapçlğlnda hef sorunun yalnlz bir doğru cevabı

bulunmaktadır. Bir soru iÇn birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

3. Hatalı soru tespit edilmesi halinde hatall sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekiIde diğ9r sorulara dağıtılacaktır.

4. slnav süresi 75 dakikadlr.
5. cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme

yapIlmayacaktlr.
6. Bu kitapçlkta Verilen sorularln cevaplarl, kitapçlkla bidikte verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemle yapılacaKır.
7. Bu slnavın değerlendirmesi doğru cevap saylsl üzerinden

yapllacak, yanllş cevaplar dikkate al|nmayacaktır. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabl işaretleyerek cevapslz soru
blrakmamanlz yararlnlza olacaktır.

8. slnavda uyulacak diğe1 kurallar kitapç|ğln arka kapağında
belirtilmiştir.
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1. 1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
özel hayatın gizliliğİnin korunmasl ilkesi
istisnalanndan deöildir?

a) Milli güVenlik

b) Haber alma özgürlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağllğln korunmasl

a) Mılletvekili olmak için en az ilkoku| mezunu olmak
gerekir

b) Yüz klzarllcı suç işıeyenler milletvekili oıamazlar

c) Yükümlü olduğu haldo asker|ik hizmetini
yapmamlş ol8nlar milIetvekiIi seçil€mozler

d) Taksirİi suçlar hariç bir yıldan az hapis cJzaslna
hüküm giymişler mil|etvekila seçilemezler

3. Hukuk normlan uyannca Kanun'dan sonra
hiyera§ik slrada gelen mevzuat hangisidir?

a) Tebliğ

b) Yönetmelik

c) Tüzük

d) Genetge

4. 1982 Anayasaslna göre Tiirkiye Büyük Millet
Mgclisi hangi çoğunlukla toPlan|r Ve genel af
ilanl karan akr?

a) Üye tamsaylsınln 1/3'ü ile toplanlr, 2/5'i ile genel
af ilanı karan a|lr

b) Üye tamsayslnln 1/3'ü ile toplanlr, 3/5'i ile genel
af ilan|*aran ahf

c) Üye tamsaylslnln 2/3'ü ile toplanlr, 3/5'i ile genel
af ilanl karan allr

d) Üye tamsaylsınln 2/3'ü ile toplanlr, 2/5'i iıe genel
af ilanl karan a|lr

5. sivas Kongrasi sonrasında Batl Anadolu Ulusal
Kuwet|er Gonel Komutanfuğlna kim atanmıştır?

a) Fevzi Çakmak b) Kazlm Karab€kir

c) Ali Fuat cebesoy d) lsmet lnönü

Görevde Yükselme Ve UnVan Değişikıiği slnaVı

inşaat Muhendisi(ortak Alan)

6. Aşağldaki savaşlardan hangisi "subaylar
savaşl" olarak da an|lmaKadlr?

7. Yeni Türk Eıevletinin varllğI hangi antlaşmayla
dünya devletleri taraflndan tanınmlştır?

a) Mudanya Ateşk6s Antlaşmasl

b) sevr Antıaşmasl

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montrö Antlaşmas|

8. Şayh sait Ayaklanmasl V6 Menemen olaylannln
ortaya çlklş nadeni aşağldakilorden hangisi
olabilİr?

a) Çok partili hayata tepki olarak

b) cumhuriyet Ve Laikliğe topki olarak

c) Aztnllklara tepki olarak

d) Türk Dil cemiyetin|n kurulmaslna tepki olarak

9. Devlet Teşkilatl ile ilgili geneı meü,/,.uata göfe
hangi il belediyaleri büyükşehir belediyesine
dönüştürOlebilir?

a) Toplam nüfusu 250 000'dan fara olan il

bğlediyelori

b) Toplam nüfusu 400 000'den fazla olan il

beıediyeleri

c) Toplam nüfusu 600 000'den fazla olan il

belediyaleri

d) ToPlam nüfusu 750 000'den fazla olan il

beıediyeleri
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2. 1982 Anayasaslna göre milıetvekili seçilebiıme
ile ilgili aşağldaki ifadelerden hangisi Vanllstlr?

a) Kğtahya-Eskişehir savaşl

b) sakarya Savaşl

c} l- inönü savaşl

d) ll- lnönü savaşl
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10. Devlet Teşkilaü ile ilgili genel mevzuata göre,
Bakanllk Merkez t€şkilatl ile ilgiıi olarak
aşağldaki ifadelerd€n hangisi Vanllstlr?

a) Şefliklerin kurulabilmesi için iıgıli hizmet birimi
Veya kuruluşun tekıifi üzerine bakanllk onayı
gerekir

b) Bir bakanhkla kurulacak müsıeşarllk saysl üçten
fazla olamaz

c) Daire Başkanllklannln kurulabilmesi için ilgiıi
bakanllğln tekİifi üzerine Bakanlar Kurulu karan
gerekir

d) Bakanllklarda ve bağh kuruluşlafda sğrekli
kurullar, kanunla kurulur

savaş11.Aşağldakilerden hangisi, soğuk
dönemindeki askeri tehdidin yerini
günümüzdeki tehditlerden biri !gğ!!!!?

a) Terörizm

b) Kille imha silahlannln yayılması

c) Bölgesel ve ülke içi kriz Vo çatlşmalar

d) Hlzll nüfus artlşl

12. 399 saylll kanun hükmünde kararname uyannca
sözleşmeli personele hangi yasğklar
aetirilmemistir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hediye alma Ve menfaat yasağl

c) Basına bilgi Ve demeç yasağı

d) Başka iş ve hizmet yasağl

alan
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,l3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yaztm hatasl
Vardl r?

a) Atatürk dıyo, ki: Hayatia en hakiki mürşit ilimdir,

b) En çok klzdlğlm şeyler: yalan söylemek Ve

sözünde durmamaktlr.

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mutluyum.

d) Harf devfimi sonrasl eski yazlyt hiç kullanmayan
iki kişi: Atatürk ve lnönü'dür.

l
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14. Aşağldakil€rden han9isi kaynaklart baktmlndan
dünya dilleri sınlflandlnlmaslnda Ver almaz?

a) ortadoğu Dil Ailesi

b) HinlAvrupa Dil Ailesı

c) Çin-Tibel Dil AiIesi

d) Hamisami Dil ailesi

15, ses telleri titreşmeden otuşan sert ünsüzler
hangi seçeneKe doğru olarak Verilmiştir?

,16. Daş ağnst çekenler () dişleri sağlam olanlart ()
yoksulluk çgkenıer () parasl bol olanlan mutlu
sanIr (}

cümlesindeki boşluklardaki nolİalama işaretleri
hangi seçoneKe doğru olarak verilmiştir?

a)(,) (;) (,)(.)
b)(,) (,) (,)(,)
c)(;) (:)(,)(.)
d)(i) (,) (;)(,)

17. Aşağldakilerden hangisi yerel yönetimlerde
Halkla llişkilerin amaçlanndan değildir?

a) Vatandaşlafa, yerel yönetim kuruluşunun hizmet
Ve uygulamalanna ilişkin bilgi Vemek

b) Kesin kafar allnmadan önce yeni pro.jeler

hakklnda vatandaşıann görüşlerini almak

c) Yerel yönetimin sistemi ile kendi hak Ve
sorumluluklarnl konusunda Vatandaşl
aydlnlalmak

d) Vatandaş ile ilgtişimlerde reklam Ve
propaganday temel dayanak olarak almak
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a)b,c,d,g,ğ,h,j

b)m,n,r,v,y,z

c)ç,t,k,p,ş,b,V,y,z

d)ç,f,t,h,s,k,p,ş
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18. Halkla ilişkiter çat§malannn aşamala,r hangi
seçenekte doğru s !İalanmlşlr?

a) Planlama-BiIgi toplama- iletişim-değerlendirme

b) Bilgi toplama- Pt8nlama-lletişim-Değerlendirme

c) Değerlendirme.Planlama-Bil9i toplama-Iletişim

d) lıetişim-Değerlendirme-Bilgi topIama-Planlama

,l9. Aşağıdakilerden hangisi Kamu görevlilerinden
beklenmeyen etik davranlşlardandlr?

a) Halkın devıete güVenini artlrmak için çallşmak

b) Meslektaşlannün yaptlğl iyi işleri takdir 6tmek v9
duyurmak

c) Kamu kaynaklannl öncelikle yaktnlarl için
kulıanmak

d) Kamu görevi dlşlnda bir işte çafuşmamak aılnan
krediIer

20. Görevde yükselme ve unvan değişiklİği sözlü
slnavında adaylar hangi açldan
değerlendirilmez?

a) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açlkllğı
açlslndan

b) Kllk kıyafeti açlslndan

c) İkna kabiliyeti Ve inandlflollğl açls|ndan

d) Genel kültürü vğ genel yeteneği a9slndan

Görevde Yükselme ve UnVan Değİşikliği slnavl

inşaat Mühendisi(ortak Alan)
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2l. Aşağldaki yapllann stnlflandtnlmasında hangiai
yerine göre yapl slnıflandınlmaslna girEr?

22. Rijit bir cigmin dengede olabilmgsi için
aşağldaki tanlmlardan hangisi doğrudur?

a) Kuvvet çifrleri bir dönmeye neden olmuyorsa

b) Mesnet reaksiyonlan toplaml slflra eşitse

c) X Ve Y yönünde hiç bir kuwet etki etmiyorsa

d) cisme etkiyen dış kuwetIer slflra eşdeğer bir
kuvvet sistemi oluşturuyor§a

23. Taşıylcl sistem seçimind€ temel kural
aşağıdakilerden hangisidir?

a) statik hesaplar bilgisayar ile yapllmall

b) Mimari projeden ödün verilmemeli

c) Yükler en ksa yoldan temele ulaşmall

d) Perdeler€ ağlrllk verilmeli

24. Betonarmede ko|on Ve perde duvar|arda, etriy€
köllan arasındaki açlklık fazla olduğunda
kullan|lan, karşıhk|l boyuna donatı|an birbirine
bağlayarak sabit kalmalannü sağlayan, her iki
ucuna da kanca bükülen, kolon ve p€rdelere
hem yatay hem düşey doğru|tusuna bolli
arallklarla yerleştirilen enine donatlara ne ad
Verilir?

a) Köprü

c) lş merkezi

a) Şapo

c) Firkete

b) Prefabrik yapl

d) Gökdelon

b) Çiroz

d) Slpa

25. Aşağ|dakilerden hangisi yapln|n dinamik yüklor
alhndaki davranlşl uzerİndg etkili !Elği!ıİ?

a) YaPlnın sönğm oranü

b) Dinamik yüklerin sür€si

c) oinemik yüklerin kaynağl

d) Yapınln rijitliği

l
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26. Dinamik bir sistemin birim zamanda
tamamladüğl devir saylsl aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?

27. Diizbir yolda hareket eden bir araoln aldlğl yolu
zamana bağh olarak göstor€n hareket denklemi,
x = 5t'- t' bağlntlsl ile Verilmeıİedir. (Bu
bağlntlda yol metre, zaman sanİyedir.)
Başlanglçta durmakta olan araç belli bir yere
kadar hlzlanarak hareket ottiğine göre aracln en
yüksek hız değerinde aldlğl yol kaç
kilometradir?

a) 0.024 km b) 0,24 km

d) 0.16 kmc) 0.016 km

a} sekant modülü

b) Teğot modülü

c) Kayma (makaslama) modülü

d) Deformasyon modülü

29. Betonarme kiİiş açıkfuğtnln
aşağldakilerden hangisidir?

ü3t slnırl

a) Frekans

c) Genlik

a) 1öl8m

c)&7m

b) P9riyod

e) Titreşim

b) 11-,13 m

d) ]-2 m

30. Aşağldakilerden hangisi çeliğ|n kullanlmtna
yönelik istenen özelliklerden birisi {eğildir?

a) Mukavemeı b) süneklik

c) Gevreklik d) Paslanmaya dayanlm

4

28. Gerilme (o} - Şekil değiştirme (€) grafiğinde,
başlanglç noKaslndan herhangi bir gerilmeye
ka§ıllk gelen bir noktaya çizilen doğrunun
eğimine ne ad v€rilİr?
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31. Hastane, okul Ve sinemalarda öngörülen
hareketli yük aşağldakilerden hangisidir?

a) 1.5 kN/m2 b) 2.0 klVm2

c) 2.5 kN/m2 d) 5.o kN/mz

32. Aşağldakilerden hangigi statikçe belirli taşİylcl
sistemdir?

a) Bir ucu ankaslfe bir ucu kayıcı mafsal

b) sürekli kiriş

c) Gerber kirişi

d) lki ucu ankastre

33. Betonarme projelerinde 18 mm çaplndaki
donatdan 30 cm arayla döşeneceğini belirten
ıfade aşağldakilerden hangisinde doğru olarak
Verilmiştir?

a) 18930 b)30e18

d) 9 1&30c) e 1 8/30

34. Yer kabuğunu olu§turan kayaçlarda yüzeye
yakln kesimlerde yer değiştirmeye uğramadan
mekanik Ve kimyasaı süreçler iıe meydana
gelen nitelik değişimlerine ne ad Verilir?

35. lmar kanunu Ve bağh yönetmelik
uygulamalannda birden çok bitişık taşlnmaz
ma|lann (Arsa, bina vb.) yasalar nezdinde
birle§tirilmesine ne ad verilir?

a) Birleştirme

c) Tevhid

a) Kapilarite

c) Adhezyon

b) süneklik

d) Bütünleşme

b) Ifraz

d) P|ankote

b) Porozite

d) Rötre

36. Suyun serbest su düzeyi üzerindeki bölgeye
kılcal kuvvet araclllğlyla yukan doğru
çekilmesinğ ne ad Verilir?

Görevde Yükse|me ve Unvan Değişikliği sInavl
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37. Aşağıdakilerden hangisi zeminlerin fiziksel
karakteristiklerini belirlemede önemla değildir?

l

]

38. l, Akma slnlrl
ll. Kopma slnln
l|l. Elastisite modülü
lV. Çokmo mukavemeti

Çelik yap||arda kullanılan yap|saı çeliklerin
statik yüklor alhndaki dayanımlnl tanlmİamak
için yukanda verilen özelıiklerin hangilerinden
yararlanlllr?

a) l Ve lll b)uvelV

d) 1,1ll Ve lVc) 1,1l Ve lll

39. Kat yüksekliği 3,00 m olan konut türii bir
binanın merdiveni çift kollu ara sahanlıklı
olacak şekilde tasarıanmışttr. Konut türi.ı
binalardaki merdiven yap|m kurallanna 9öre bu
merdivende kaç tane nht bulunabilir?

a\12 b) 15 c) 16 d) 17

40. Yolun alıyman k|smındaki enine eğimden
(bombeden) kurp içindeki devere geçiş
sağlamak için yaPllan geçiş eğrisine ne ad
verilir?

a) Kayma

c) su içeriği

a) Palye

c) Bisekltis

b) Permeabilite

d) Dane Dağlllml

b) Rakortman

d) Dönüş eğrisi

41. zeminlerde konsolidasyon oturmas| hlzlnİn
hesaplanabilmosi için aşağtdaki
parametrglerden hangisinin bilinmesi
gerekmeKedir?

a) Hacimsel slklşma katsaylsl

b) Yeniden slkışma indisi

c) slklşma indisi

d) Konso|idasyon katsaysı

a) Büyüme

c) Aynşma

5
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a) suyun sıcaklığl artt|k9a viskozilesi azalır

b) suyun slcakllğl arttıkça yoğunluğu (birim ağlrlığl)
artar

c) su baslncl her yönde eşit etki eder

d) suyun baslncl derinlikle bid|kto doğrusal olarak
arlar

a) Heterojen

c) Anizotrop

b) Homojen

d) lzotrop

44. |hale sürecinin iki aşamall olarak
gerçekleştirildiği Ve idarenin ihale konusu işin
teknik detayıan ile gerçekleştirme yöntemlerini
ve belli halbrde fiyatl isteklilerle görüştOği.i
ihaıe usulüne ne ad verilir?

a) Belli istekliler arastnda ihale usulü

b) Açtk iha|e usulü

c) Kapall zarf usulü

d) Pazaıllk usulü

45. Yapllara etkiyen karalİeristik yüklerden hang
yatay yüKür?

ış

a) Farkll olurmalardan oluşan yük

b) Kar yükü

c) Döşemg ağırllğl

d) Toprak itkisi

46. Aşağldakilerden hangisi çelik yapllarda
birleştirme elemanl değildir?

a) Bulon

c) Kaynak

b) Don8tl

d) Yuvarlak başll peÇn

Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği sınavt
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a)5 b\4 c)3 d') 2

48. zeminlerde çakıl dane boyutu aşağldakilerden
hangisinde doğru olarak Verilmiştir?

a) 4.7Ç75 mm b) 5-50 mm

c) 4-80 mm d) Ğ15 mm

49. Aşağldakilerden hangisi yapl|arda uygulanan
temel türlerinden biri değiIdir?

a) Diyafram temel b) Radye temel

c) Kazıkll temel d) Keson temel

50. Bastnd Veya baalnç farklnl denge durumundaki
bir slVl ko{onuna dönüştüĞn alete ne ad verilir?

a) Vizkozimelre b) Voltmelre

c) Piyezometre d) Ampermetre

slNAV B|TMlşTlR.

cEVAPLARlNlzl KoNTRoL EDiNİz.
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42. suyla ilgili olarak aşağlda Verilen ifadelerden
hangisi .anl|§fir?

43. Özellikleri doğruıtuya göre değişmeyen (hgr
doğrultuda aynl özelliği 9österen) malzemelare
ne ad verilir?

47. Şehir içi yoılarda orta refüi genişliği en az kaç
metre olmalıdIr?


