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   Kitapçık Türü   A 
BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 

21 NİSAN 2018, Cumartesi, Saat: 10.00  

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü 
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu 
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz 
sayılacaktır. 
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer 
almaktadır: 

Testin Adı  Soru Sayısı Sayfa No 

Ortak Mevzuat 10 3 

Bakım Onarım 40 4 

3. Sınav süresi 60 dakikadır. 
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan 
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap 
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme 
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan 
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir 
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi 

cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Tükenmez 
veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi 
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size 
en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak 
kullanabilirsiniz. 
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın 
arka kapağında belirtilmiştir. 

 

Adı Soyadı  :……………………………………………………………………… 
TC Kimlik No :…………………………………....................................... 
Salon No :……………………………………………………………………… 
Sıra No         :……………………………………………………………………… 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının 

veya bir kısmının RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir 

yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai 

sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 
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1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
personelin asli devlet memurluğuna atandıktan 
sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca 
düzenlenecek “Yemin Metni” ni imzalayarak 
göreve başlamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun “Ödev ve Sorumlulukları” bağlamında 
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir? 
 

a) Sadakat     

b) Liyakat     

c) Tarafsızlık       

d) Kariyer 

 

2- Devlet memurlarının siyasi partilere üye 
olamamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun hangi ilkesiyle ilgilidir? 
 

a) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık  

b) Sadakat           

c) Kariyer         

d) Liyakat 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre; amir durumunda olan 
devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
arasında yer almaz? 
 

a) Amir, maiyetindeki memurların hal ve hareketlerini 

takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. 

b) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik 

içinde davranır. 

c) Amir, maiyetindeki memurlara hak ve 

sorumluluklarını her gün hatırlatır. 

d) Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı 

emir veremez. 

 

 

 

 

 

 

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
“Devlet memuru amirinden aldığı emri, anayasa, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse…………………” cümlesinde boş bırakılan 
alana aşağıdaki hangi ifade gelmelidir? 
 

a) Yerine getirilmesinde sakınca yoktur. 

b) Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. 

c) Yerine getirir ve bu aykırılığı bir üst amirine bildirir. 

d) Yerine getirir ve bu aykırılığı savcılığa bildirir. 

 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ön 
görülen hüküm aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Zarar, ilgili memur tarafından rayiç bedeli 

üzerinden ödenmesi esastır. 

b) Zarar, rayiç bedel üzerinden hesaplanarak genel 

bütçeden ödenir. 

c) Zarar, ilgili memur tarafından ödenmesi konusunda 

rayiç bedel esas alınmaz. 

d) Bu konuda her hangi bir ödeme yapılmasına gerek 

yoktur. 

 

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurları hangi konular hakkında basına, 
haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç veremezler? 
 

a) Hiçbir konuda bilgi veya demeç veremezler. 

b) Kamu görevi ile ilgili olmasa da uzmanlık 

alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

c) Şahsi hayatına ait konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

d) Kamu görevleri hakkında bilgi ve demeç 

veremezler. 
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7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 
“Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı” için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 

a) Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın 

amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen 

amirler atlanarak yapılır. 

b) Müracaat ve şikayetlerle ilgili olarak belirlenmiş 

herhangi bir usul yoktur. 

c) Müracaat ve şikayet hakkını kullanabilmek için üst 

amirlerden izin almak gerekir. 

d) Müracaat ve şikayetler sadece memurun 

bulunduğu il valiliklerine yapılabilir. 

 

8- Resmi yazışmalarda “ilgi” bölümünün tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da 

belgelerin belirtildiği bölümdür. 

b) İlgi, belgenin eklerinin belirtildiği bölümdür. 

c) İlgi resmi yazıya ilişkin parafların yer aldığı 

bölümdür. 

d) İlgi, resmi yazının gideceği yeri ifade eden 

bölümdür. 

 

9- Resmi yazılarda “metin” bölümü ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
 

a) Metin, “ilgi” ile “imza” arasındaki kısımdır. 

b) Metin bölümünde, noktalama işaretleri kendinden 

önce gelen harfe bitişik yazılır.   

c) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki 

yana hizalanır. 

d) Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılır. 

 

10- Üst, aynı düzey, alt makamlara birlikte dağıtımlı 
olarak yapılan yazışmalarda resmi yazı hangi ibare 
ile bitirilir? 
 

a) Arz ederim 

b) Rica ederim 

c) Arz ve rica ederim 

d) Sunarım 

 

11- Soldurma teknelerine verilen havanın sıcaklığı 
yaprağın fiziki durumuna göre değişir. Yaprağın 
fiziki durumuna bağlı olarak soldurma teknelerine 
verilen havanın sıcaklığı aşağıdaki değerlerden 
hangisini aşmamalıdır? 

a) 40 °C          b) 34°C           c) 36°C             d) 38°C 

 

12- Robot kollu yaş çay boşaltma makinesinin x, y, z 
eksenleri boyunca boşaltma sürecindeki hareket 
yeteneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi yaş çay boşaltma 
makinesinin döner tırmıklı konveyör kısmı 
kapsamında sınıflandırılan aksam(parça)lardan 
değildir? 
 

a) Konveyör dişlisi     b) Mafsal mili      

c) Manometre         d) Çelik halat 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi robot kollu yaş çay 
makinesinin kullanım öncesi hazırlık 
aşamalarından biridir? 
 

a) Makinenin hidrolik kumanda kolları yavaş ve 

düzgün hareket ettirilmeli 

b) Transport kenarındaki menteşeli kapaklar kamyon 

kasasına yaslanmalı 

c) Makineyi operatöründen başkası kullanmamalı 

d) Emniyet halatı kancasına takılmalı 

 

 

 

 

 

 

 X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni 

a) Sabit Değişken Değişken 

b) Değişken Değişken Değişken 

c) Sabit Sabit Sabit 

d) Sabit Sabit Değişken 
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15- ÇAYKUR işletmelerinde kullanılan otomatik traf 
yükleme bunkerlerinin hazneleri aşağıdaki 
malzemelerden hangisinden yapılmaktadır? 
 

a) Krom veya galvanizli sac 

b) Bakır 

c) Sac 

d) Alüminyum 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma makinesinin 
şanzımanı içerisine konulan yağın seviyesinin 
gerekli yüksekliğe ulaşılamaması durumuna 
karşılık dişlilerin yağ ihtiyacının karşılanması için 
alınan bir tedbirdir? 
 

a) Motora bir yağ tarağı monte edilmesi  

b) Şanzımanın motor tarafına bir pompa monte 

edilmesi  

c) Şanzımanın motor tarafına bir yağ tarağı monte 

edilmesi  

d) Motora bir pompa monte edilmesi  

 

17- Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma makinesinin 
şanzımanı içerisine konulan yağın seviyesinin 
gerekli yüksekliğe ulaşılamaması durumuna 
karşılık rulmanların yağ ihtiyacının karşılanması 
için alınan en uygun tedbirdir? 
 

a) Özel yağ kanalları kullanma  

b) Hidrolik pompa kullanma 

c) Yağ tabancası kullanma 

d) Hiçbiri 

 

18- Düz kıvırma makinelerinde kullanılan krank mili 
genellikle hangi malzemeden yapılmaktadır? 
 

a) Yüksek karbonlu çelik 

b) C 1040 (SAE 1040) çeliği 

c) SAE 8620 

d) Yüksek alaşımlı çelik 

 

 

 

 

 

19- Düz kıvırma makinelerindeki şanzımanlarda 
nihayetsiz ve karşılık bronz dişlisinin aynı eksende 
çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
 

a) Eksenleme işlemi sarı dişlinin altına yerleştirilen ay 

kama (burç) ile sağlanır. 

b) Eksenleme işlemi sarı dişlinin altına yerleştirilen 

pim ile sağlanır. 

c) Eksenleme işlemi sarı dişlinin üzerine yerleştirilen 

balans ağırlığı ile sağlanır. 

d) Eksenleme işlemi sarı dişlinin altına yerleştirilen 

segman ile sağlanır. 

 

20- Helezon makineleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

a) Sol ve sağ helisli olmak üzere iki çeşittir. 

b) Sol helisli helezonlarda çay helezonun solundan 

taşınır. 

c) Sağ helisli helezonlarda redüktör sağa döner. 

d) Sol helisli helezonlarda sürgülü kapaklar sola açılır. 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon makineleri 
veya süreci ile ilgili değildir? 
 

a) Fermantasyon ünitelerinde kanal tabanları su 

akışına uygun enine ve boyuna  meyilli olarak 

tasarlanmıştır. 

b) Fermantasyon ünitelerinde kanal duvarlarının 

temizlenebilmesi için duvarlarında sürekli açık 

halde duran pencereler bulunmalıdır.    

c) Çayın temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz 

malzemeden imal edilmiştir. 

d) Fermantasyon teknelerinin taban ve duvarları 

seramikle kaplıdır. 
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22- Eski tip Midilton Eleği için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 

a) Elekte 1mm kalınlığında paslanmaz sac 

kullanılmıştır. 

b) Yüzeylerinde dış bükey bombeler bulunmaktadır. 

c) Bombe yükseklikleri üst elekte 3,5 alt elekte 5 

mm’dir. 

d) Üst ve alt elekte delik çapı 5mm’dir. 

  

23- Aşağıdakilerden hangisi bantlı konveyörlerin 
tasarımı ile ilgi yanlış bir ifadedir? 
 

a) Tırmanma açısına uygun bant kayışı 

kullanılmalıdır. 

b) Taşıyıcı ruloların açıklık aralığı yükün cinsine göre 

değişmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

c) Transport şaseleri düzgün bir eksen üzerinde 

olmalıdır. 

d) Bant kenar süpürgeliklerinin banta aşırı baskı 

yapmaması sağlanmalıdır. 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi robot kollu yaş çay 
boşaltma makinesinin kullanmaya hazırlık 
aşamasında yapılması gerekenlerden bir değildir? 
 

a) Her vasıtanın uygun kulvara girmesi sağlanmalıdır. 

b) Araçların kasa genişliklerine göre boşaltma 

makinesi altında kulvarlar çizgiler ile 

belirlenmelidir. 

c) Boşaltmaya başlamadan önce kamyon kasasının 

boşaltma tarafındaki baba direkleri yerine 

takılmalıdır. 

d) Transport kenarındaki menteşeli kapaklar kamyon 

kasasına yaslanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- Aşağıdakilerden hangisi robot kollu yaş çay 
boşaltma makinesindeki sarı burçlu yataklar, döner 
tırmıklı konveyörün zincir ve kızakları, çelik halat ve 
kanallı kasnağı ile alt ve üst rayın en doğru 
yağlama süresidir?  
 

a) Haftada en az bir kez     

b) İki haftada en az bir kez     

c) Ayda en az bir kez      

d) İki ayda en az bir kez 

 

26- Aşağıdakilerden hangisi radyal ve eksenel 
rulmanlar ile ilgili tam olarak doğru bir ifadedir?  
 

a) Radyal ve eksenel rulman mil eksenine dik açılı 

yükleri taşır. 

b) Radyal rulman mil eksenine dik olan eksenel 

rulman ise mil eksenindeki yükleri taşır. 

c) Radyal ve eksenel rulman mil eksenindeki yükleri 

taşır. 

d) Radyal rulman mil eksenine dik olan yükleri taşır, 

eksenel rulman ise yük taşımaz. 

 

27- Aşağıdakilerden hangisi bir bilyalı rulman tipi 
değildir? 
 

a) Sabit b) Eğik      c) Oynak d) Konik 

 

28- Aşağıdakilerden hangisi bir makaralı rulman tipi 
değildir? 
 

a)  Küresel b) Silindirik c) Oynak d) Konik 

 

29- Aşağıdakilerden hangisi rulman kafeslerinin 
görevlerinden biri değildir? 
 

a) Yuvarlanma elemanlarını birbirine uygun 

mesafede tutmak 

b) Bilezikleri ayarlanabilen rulmanlarda elemanları bir 

arada tutarak düşmelerini önlemek 

c) Kafes yağlama haznesi oluşturarak yağlamayı 

kolaylaştırmak 

d) Rulman bileziklerinin birbirine temasını önlemek 
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30- Aşağıdakilerden hangisi rulman kafes malzemesi 
tipi değildir? 
 

a) Çelik sac      b) Pirinç     c) Poliamid    d) Zamak 

 

31- Kapaksız rulmanların termik yöntemle montajında 
ısıtma için en uygun yöntem hangisidir? 
 

a) Elektrikli fırında ısıtma 

b) Hava üflemeli elektrikli fırında ısıtma 

c) Yağ banyosunda ısıtma 

d) Tuzlu su ortamında ısıtma 

 

32- Rulmanın çalışma sırasında aşırı ısınması 
aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinden 
kaynaklanır? 
 

I- Montaj hatası 

II- Yağlama hatası 

III- Mil ve rulman malzemesinin sertlik açısından 

uyumsuzluğu 

a) II ve III      b) I ve II        c)Yalnız II         d)I, II, III 

 

33- Rulman yataklarında gresörlüğün sayısı ve 
konumu açısından aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 

a) Gresörlük rulmanın önünde ve en az bir adet olmalı 

b) Gresörlük rulmanın arkasında ve en az bir adet 

olmalı 

c) Gresörlük rulmanın önünde ve arkasında en az 

birer adet olmalı 

d) Gresörlük rulmanın altında ve üstünde birer adet 

olmalı 

 

 

 

 

 

34- Aşağıdaki 1/10 (0.1 mm ) hassasiyetindeki 
kumpasın gösterdiği ölçü nedir?  
 

a)  10,26 

b)  12,26 

c)  12,60 

d)  12,06 
 

  

35- Vantilatör arızası ve arızanın sebebi açısından 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

a) Arıza: Fanda denge bozukluğu, Sebep: Kanatlarda 

toz birikmesi 

b) Arıza: Yataklarda aşırı sıcaklık, Sebep: Yatakların 

gereğinden az yağlanması 

c) Arıza: Yataklarda aşırı sıcaklık, Sebep: Yatakların 

gereğinden çok yağlanması 

d) Arıza: Kayışların uzaması ve kopması, Sebep: 

Kasnakların aynı doğrultuda monte edilmesi 

 

36- Aşağıdakilerden hangisi örtülü elektrod ark 
kaynağının avantajlarından değildir? 
 

a) Açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir. 

b) Kaynak ekipmanları hafif ve taşınabilirdir. 

c) Metal yığma hızı yüksektir 

d) Elektrod ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda 

kaynak yapmak mümkündür. 

 

37- ÇAYKUR işletmelerinde ihtiyaç duyulan buhar 
enerjisinin üretilmesinde aşağıdaki yakıtlardan 
hangisi kullanılmamaktadır? 
 

a) Sıkıştırılmış doğal gaz  b) Linyit kömürü          

c) Doğal gaz               d)   LPG  
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38- ÇAYKUR’da kullanılan buhar kazanlarının 
maksimum işletme basıncı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 
 

a) 2 ve 4 bar    

b) 8 ve 10 bar   

c) 14 ve 16 bar  

d) 6 ve 8 bar 

 

39- Aşağıdakilerden hangisi buhar kazanlarında su 
seviyesi işaretlenen minumum seviyenin altına 
inmesi durumunda alınacak önlemlerden değildir? 
 

a) Kazanın eksik su seviyesi tamamlanmalıdır. 

b) Pompaların elektriklerinin ana şalterden kesilmeli. 

c) Kazanın ana buhar vanaları kapatılıp, kazanın 

diğer kazanlar ile ve buhar hatları ile irtibatı 

kesilmelidir. 

d) Kazan kömürlü ise kömür boşaltılmalıdır. 

 

40- Buhar kazanlarında su seviyesi göstergeleri 
üzerinde maksimum ve minimum su seviyeleri 
hangi renk ile işaretlidir? 
 

a) Her iki seviye kırmızı 

b) Her iki seviye yeşil   

c) Minimum seviyesi yeşil maksimum seviyesi kırmızı 

d) Minimum seviyesi sarı maksimum seviyesi kırmızı 

 

41- Bir buhar kazanında kaç adet besleme(besi) suyu 
pompası bulunmaktadır? 
 

a) 4                   b) 3                 c) 2           d) 1 

 

42- ÇAYKUR’un kazan dairelerindeki degazörler (gaz 
ayırma cihazları) hangi basınç ve sıcaklık 
değerlerinde çalışmaktadır? 

 

a) 0,4 atü, 100 °C      b) 0,2 atü, 102 °C 

c) 0,2 atü, 100 °C      d) 0,4 atü, 102 °C 

 

43- Aşağıdakilerden hangisi atık suyun 
havalandırılması aşaması için doğru değildir? 
 

a) Kirletici organik maddeler parçalanır. 

b) Bu işlem sırasında çamur oluşur.  

c) Kirletici parametreleri azaltılır. 

d) Mevcut mikroorganizmalar suyun içinden 

temizlenir. 

 

44- Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması 
sonucunda oluşabilecek sağlık problemleri için 
doğru değildir? 
 

a) Kalp ritminin bozulması veya durması 

b) Ciltte ve dokularda derin yanıklar 

c) Elektriğin vücuda girdiği noktada çıkış noktasına 

göre daha büyük yara 

d) Elektriğin vücuda girdiği noktada çıkış noktasına 

göre daha küçük yara 

 

45- 22 Kw/1500/dk bir AC motoru IE1, IE2 ve IE3 
sınıfları için verim sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

a) IE1 > IE2 > IE3           

b) IE3 > IE2 > IE1             

c) IE3 = IE2 = IE1  

d) IE3 > IE2 = IE1 

 

46- Aşağıdakilerden hangisi muayene kabul 
komisyonunun görevlerinden biri değildir? 
 

a) Yüklenici tarafından işin ihale dokümanında 

belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemek. 

b) Yapılacak işin teknik özelliklerini belirlemek ve bu 

özelliklere göre muayene yapmak. 

c) Yapılan işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesine 

göre incelemek. 

d) İhale dokümanında belirlenen şekilde kabul 

işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütmek. 
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47- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale 
yetkilisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) İdarenin en üst amiri 

b) Kurum içerisinde mal veya hizmetin alınacak 

olduğu birimin en üst amiri  

c) İdarenin, ihale yapma yetki ve sorumluluğuna 

sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak 

yetki devri yapılmış görevlileri  

d) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve 

sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne 

uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri. 

 

48- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre pazarlık 
usulü satın almanın tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

a) Bütün isteklilerin teklif verebildiği satın alma usulü,  

b) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare 

tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği 

satın alma usulü, 

c) 4734 Kamu İhale Kanununda belirtilen hallerde 

kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 

gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin 

teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve 

belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü satın alma 

usulü, 

d) 4734 sayılı Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, 

idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik 

şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin 

edilebildiği usulü, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49- Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu 
değerleri aşan ihaleler ile ilgili olarak 4734 Sayılı 
Kanunda belirtilen ihale ilan süreleri ve kuralları ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

a) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, 

ihale tarihinden en az kırk gün önce, Kamu İhale 

Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle 

yapılır 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak 

olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden 

en az ondört gün önce, Kamu İhale Bülteninde en 

az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır 

c) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale 

tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale 

Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle 

yapılır 

d) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, 

ihale tarihinden en az kırk gün önce, işin yapılacağı 

yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir defa 

yayımlanmak suretiyle yapılır. 

 

50- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 24. maddesine 
göre aşağıdakilerden hangisi ihale ilanlarında 
belirtilmesi gereken zorunlu bilgilerden biri 
değildir? 
 

a) İdarenin e-posta adresi  

b) Teklif ve sözleşme türü. 

c) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.  

d) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı 

ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp 

uygulanmayacağı.  
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GENEL KURALLAR 
 Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir. 

 Sınav sırasında, adaylar arasında kalem silgi vb. araç gereç paylaşımı yasaktır. 

 Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

 Adayın, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam 

bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.  Adayın cevap kâğıdını ve soru kitapçığını 

sınav salonu dışına çıkarması yasaktır. 

 Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli 

vb.) kullanan katılımcıların sınavları geçersiz sayılır. 

 Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan 

adaylar hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve adayın sınavı 

geçersiz sayılır. 

 Adaylar sınava sadece; kalem, silgi, kalemtıraş ve su (şeffaf pet şişe) 

getirecektir.  

 Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlar; cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, 

depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah 

ve silah yerine geçebilecek nesneler ve anahtar ile sınava girmeleri 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

 Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (T.C. 

Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya pasaport)  

yanlarında bulunduracaklardır. Sürücü Belgesi, kurum kimlik kartı vb. 

belgelerle sınava girilemez.  

 Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, 

sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunduğu anlaşılan veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra 

saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış 

olanların atamaları iptal edilir. 

 Bu belgede yer almayan kurallar için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 

yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu hükümleri geçerlidir. 

 Sınav esnasında bu evrak görevlilerce toplanacaktır. Resmi deforme olmuş ve 

adayın imzası olmayan giriş kartını ibraz edenler sınava alınmayacaktır. 

 

 


