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   Kitapçık Türü   A 
İDARİ VE SOSYAL İŞLER 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 

İdari ve Sosyal İşler 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- Bilgi edinme başvurularında, istenen bilgi veya 

belgenin başvurulan kurum ve kuruluş içindeki 

başka bir birimden sağlanması veya bir başka 

kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 

gerekmemesi durumunda, istenen bilgi ve belgeye 

erişim süresi kaç gündür? 

a)10 gün b)15 gün c)20 gün d)30 gün 

 

12- Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de 

faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, aşağıdaki 

hangi durumda Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ve 

ilgili Yönetmeliğe istinaden bilgi edinmeden 

yararlanamazlar? 

 

a) İsteyecekleri bilgi kendileriyle ilgiliyse  

b) Faaliyet alanlarıyla ilgili ise  

c) Ülkeleri ile ilgiliyse 

d) Karşılıklılık ilkesi geçerliyse 

 

13- Elektronik olarak yapılacak bilgi edinme 

başvuruları için aşağıdakilerden hangisi geçerli 

değildir? 

 

a) Başvuru, kurumun bilgi edinme e-postasına 

gönderilir.  

b) Başvuruda T.C. Kimlik numarası verilir veya 

elektronik imza ile başvurulabilir. 

c) Başvuruya elektronik veya yazılı olarak cevap 

verilebilir. 

d) Kamuoyuna açıklanmış bilgi ve belgelerle ilgili 

başvuruya cevap verilmez. 

 

14- Bilgi edinme hakkının sınırları belirlenirken, 

aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı 

kapsamı dışında tutulmamıştır? 

 

a) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler 

b) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya 

belgeler 

c) Bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi veya 

belgeler 

d) İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler 
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15- Aşağıdakilerden hangisi giriş numarası 

verilmeyecek yazı ve belgelerden değildir? 

 

a) Şahıslar tarafından verilen dilekçeler 

b) Dekont makbuz ve yollamalar 

c) Bayram ve yılbaşı tebrik kartları ve davetiyeler 

d) Kitap, gazete, mecmua ve her türlü yayınlar 

 

16- Her türlü yazı ve belge için imza karşılığı yüklenilen 

sorumluluk anlayışı aşağıdaki hangi kavramı 

tanımlamaktadır? 

 

a)Tekit   b)Teyit 

c)Zimmet   d)Özel 

 

17- Üniteye elden getirilen yazı ve dilekçelerin 

alınışında, istek üzerine ilgiliye verilecek fişte 

aşağıdaki hangi bilgi bulunmaz? 

 

a) Kayıt numarası 

b) Kayıt tarihi 

c) Havale edildiği yer  

d) Cevaplayacak kişi 

 

18- Üniteye gelen, Teftiş Kurulu ve Sivil Savunmaya ait 

gizlilik dereceli yazılar dışındaki; Gizli, Çok gizli, 

Özel, Kişiye Özel, Hizmete Özel gizlilik dereceli 

zarflara nasıl işlem yapılır? 

 
a) Genel Müdüre sunulmak üzere Özel kaleme 

gönderilir. 

b) Merkezde Haberleşme ve Arşiv Müdürü, 

kuruluşlarda Ünite Müdürü tarafından açılarak 

havale edilir. 

c) Bu yazılar görevli personel tarafından açılarak ilgili 

yere havale edilir. 

d) Bu yazılar havale edilmeden kilitli bir kasada 

bekletilir, üst amirler talep ettiğinde imza karşılığı 

kendilerine teslim edilir. 

 

 

19- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yangın Önleme 

ve Söndürme Talimatının kapsamı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisini yanlıştır? 

 

a) ÇAYKUR ve bağlı üniteleri tarafından kullanılan 

her türlü yapı, hizmet binaları, fabrikalar, atölye, 

depo ve arşiv binalarını kapsar. 

b) Eğitim tesisleri ve misafirhaneleri kapsar. 

c) ÇAYKUR binalarında meydana gelebilecek bir 

yangının ısı, duman, zehirleyici ve boğucu gaz ve 

panik nedeniyle ortaya çıkabilecek can ve mal 

kayıplarını en aza indirmek için tedbirler almayı 

kapsar. 

d) Lojman, binalarını kapsamaz. 

 

20- Bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının 

oluşmasına imkân vermeyecek şekilde düşük 

yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşan; lojman, 

yemekhane, idari bina ve benzeri yerler, hangi 

tehlike sınıfına girmektedir? 

 

a)Tehlikesiz  b)Düşük tehlike  

c)Orta tehlike  d)Yüksek tehlike 

 

21- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatında, “arşiv 

güvenliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

 

a) Arşivlerde yangın söndürme cihazları 

bulundurulmamalıdır. 

b) Arşivlere sadece arşiv koruma memuruyla ve 

gündüzleri girilir. 

c) Arşivde sigara içmek kesinlikle yasaktır. 

d) Arşivde yanıcı madde bulundurmak kesinlikle 

yasaktır. 
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22- Aşağıdakilerden hangisi, Yangın Önleme ve 

Söndürme Talimatına göre; bekçi ve özel güvenlik 

görevlilerinin mesai saatlerindeki görevleri 

arasında sayılmamıştır? 

 
a) Öğle yemeği esnasında, yemekten dönen başka 

bir personel olmadıkça, görevli olduğu bölümü terk 

edemez. 

b) Yemek saati geçiyorsa, mecburen görev yerini 

bırakıp yemeğe gidebilir. 

c) Müracaat memuru bulunmayan yerlerde giriş ve 

çıkışı daima kontrol altında tutar. 

d) Ünitelerde mesai saatleri içinde yapılan 

toplantıların güvenliği, konusunda, toplantıyı yapan 

makama yardımcı olur. 

. 

23- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatına göre, A 

Sınıfı yangınlar aşağıdakilerden hangisiyle 

söndürülür? 

 

a) Su   b) Köpük 

c) Toz ve gaz  d) TBM tozlar 

 

24- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yangın Önleme 

ve Söndürme Talimatına göre; “Bir yapıdan kaçış 

sağlayan yolun yapı dışındaki güvenlikli bir alana 

(yol, cadde vb) geçit veren bitiş noktası” hangi 

kavramı tanımlamaktadır? 

 

a) Yangın merdiveni b) Yangın kapısı  

c) Tahliye kapısı  d) Son çıkış  

 

25- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yangın Önleme 

ve Söndürme Talimatında; “Herhangi bir anda, bir 

binada veya binanın esas alınan belli bir 

bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan 

sayısı” hangi kavramı tanımlamaktadır? 

a) İnsan sayısı  b) Mağdur sayısı 

c) Kullanıcı yükü  d) Yangın yükü 

 

 

26- Yanıcı gaz maddeler yangını, aşağıdaki hangi 

yangın sınıfına tekabül etmektedir? 

 

a) A sınıfı yangınlar  b) B sınıfı yangınlar 

c) C sınıfı yangınlar  d) D sınıfı yangınlar 

 

27- Aşağıdakilerden hangisi, Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Yangın Önleme ve Söndürme 

Talimatında, binaların kullanım sınıflarından; 

“toplanma amaçlı binalar” arasında 

sayılmamıştır? 

 

a) Sosyal tesisler 

b) İbadet yerleri  

c) Spor alanları 

d) Otoparklar, garajlar 

 

28- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatında, 

aşağıdakilerden hangisi, kaçış güvenliğinin 

esasları başlığı altında; kaçış yollarının bir parçası 

olarak sayılmamıştır? 

 

a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, 

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 

c) Balkonlar, 

d) Zemin kata ulaşan merdivenler, 

 

29- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatına göre, 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı 

ünitelerde, oluşturulması gereken “acil durum 

ekipleri” arasında hangisi sayılmamıştır? 

 

a) Söndürme Ekibi  b) Savunma Ekibi  

c) Kurtarma Ekibi  d) Koruma Ekibi 
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30- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatına göre, 

aşağıdakilerden hangisi Koruma Ekibi’nin görevleri 

arasında sayılmamıştır? 

 
a) Yangında ilk önce kurtarılacak eşyayı dışarı 

çıkarmak. 

b) Yangın bölgesinin çevre emniyetini alıp, işi 

olmayanları bölgeye sokmamak. 

c) Yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli 

şahısları yakalamak ve yakalatmak. 

d) Yangında kurtarılmış olan eşyayı emniyete almak. 

 

31- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatında, birincil 

ve ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan 

tüm yapılarda alınması gereken önlemler arasında 

aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

 

a) Jeneratör kurulacak odanın duvarları, tabanı ve 

tavanı en az 120 dakika süreyle yangına 

dayanabilecek şekilde yapılmalıdır. 

b) Jeneratörde yakıt olarak alev almaz ve yanmaz 

türde bir yakıt kullanılmalıdır. 

c) Jeneratör, bir yangın durumunda, çıkan duman ve 

sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet 

etmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır. 

d) Jeneratör yakıt deposunun bulunduğu yerde 

yangın algılama ve uyarı sistemi kurulmalıdır. 

 

32- Yangın Önleme ve Söndürme Talimatına göre, 

aşağıdakilerden hangisi, bir yapının herhangi bir 

noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan 

devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun bir 

parçası sayılmamaktadır? 

 

a) Koridor ve benzeri geçitler 

b) Asansörler 

c) Zemin kata ulaşan merdivenler 

d) Son çıkış 

 

 

 

 

33- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine 

göre yemek servisi kurulabilmesi için yiyecek 

yardımından faydalanabilecek personel sayısının 

asgari kaç olması gerekir? 

 

a) 20   b) 40 

c) 50   d) 60 

 

34- Memurların mevcut yemek servislerinden 

faydalanma hakları, aşağıdaki hangi grup için 

çıkarılan yemek servisini kapsamamaktadır? 

a) Hasta   b) Öğrenci 

c) İşçi   d) Asker 

 

35- Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev 

alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu 

düzeninin bozulduğu hallerde nasıl hareket 

ederler? 

 
a) Diğer özel güvenlik kuruluşlarından yardım ister. 

b) Durumu derhal genel kolluğa bildirir. 

c) Diğer kurum çalışanlarını yardıma çağırır. 

d) Halkı yardıma çağırır. 

 

36- Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlilerince 

yapılacak üst araması ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) Özel güvenlik görevlilerince üst araması genel 

kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. 

b) Yakalanan kişi veya el konulan madde ve cisimler 

tutanakla genel kolluğa teslim edilir. 

c) Özel güvenlikçe arama sadece detektörle, x-ray 

cihazından geçirerek yapılır. 

d) Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından 

yapılır. 
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37- Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin 

görevlendireceği bir vali yardımcısının 

başkanlığında kurulur. Aşağıdakilerden hangi 

kurumun temsilcisi bu komisyonda yer almaz? 

 

a) İl Emniyet Müdürlüğü   

b) İl Jandarma Komutanlığı  

c) Ticaret Odası Başkanlığı 

d) Esnaf Odası Başkanlığı 

 

38- Bakanlık ve valilikler, özel güvenlikle ilgili Kanun ve 

Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip 

getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların 

bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet 

gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla 

ilgili birimleri her zaman denetleyebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu denetim kapsamında 

değildir? 

 

a) Özel güvenlik şirketleri 

b) Alarm izleme merkezleri 

c) Özel güvenlik hizmeti verilen kurumları 

d) Özel eğitim kurumlarını 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39- Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik 

komisyonunun görevleri arasında sayılmamıştır? 

 

a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan 

kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli 

istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden 

hizmet satın almak suretiyle güvenliğin 

sağlanmasına karar vermek. 

b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine uluslararası 

operasyonlar yapmak, ülke sınırları dışında 

görevin yerine getirileceği alanı belirlemek ve 

zorunlu hallerde görev alanını genişletmek. 

c) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, 

çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi 

kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet 

satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına 

karar vermek. 

d) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami 

personel sayısını, bulundurulabilecek veya 

taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini 

belirlemek. 

 

40- Aşağıdakilerden hangi tür konutlar, yönetmeliğe 

ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut 

dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis 

edilir? 

 

a) Özel tahsisli konutlar 

b) Para tahsisli konutlar  

c) Sıra tahsisli konutlar 

d) Hizmet tahsisli konutlar 

 

41- Aşağıdakilerden hangisi yurt içinde aylık kira bedeli 

alınmayacak konutlar arasında sayılmamıştır? 

 

a) Daire Başkanına tahsisli konutlar 

b) Başbakana tahsisli konutlar 

c) Cumhurbaşkanına tahsisli konutlar  

d) Hizmet tahsisli konutlar 
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42- Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hizmet tahsisli 

konutlara aşağıdakilerden hangisi oturmazlar? 

 

a) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, 

araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden 

uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve 

iskân imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma 

saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev 

başında bulundurulması gerekli olan personel  

b) Genel Müdür ve üzeri personel 

c) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt 

tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam 

şoförü ve koruma görevlileri 

d) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi 

personel 

 

43- Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, konut tahsis 

talebinde bulunanlardan Beyannameyi kasten 

noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar 

hakkında nasıl bir işlem yapılır? 

 
a) Tekrar hatalı beyanname vermemesi için öncelikle 

konut tahsis edilir.   

b) Memuriyetten atılır.  

c) Başvurusu iade edilir.  

d) Kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis 

edilemez. 

44- Konut tahsis talebinde bulunan personelin 

durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu 

değişiklik tarihinden itibaren en geç ne kadar 

sürede, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek 

bir beyanname ile ilgili amire bildirilir? 

 

a) 15 gün   b) Bir ay  

c) İki ay  d) Üç ay 

 

 

 

 

 

 

45- Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi konut tahsis 

komisyonlarının toplanması ve çalışma esasları 

arasında sayılmamıştır? 

 
a) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. 

b) Konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir 

karar alır. 

c) Konut tahsis kararları oybirliği ile alınır. 

d) Karar tutulacak bir "Karar defteri" ne yazılır. 

 

46- Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde 

bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak 

tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin 

konutta oturanlar tarafından karşılandığı 

kalorifersiz konutlar, aşağıdakilerden hangisini 

anlatmaktadır? 

 

a) (A) Tipi konutlar  b) (B) Tipi konutlar 

c) (D) Tipi konutlar  d) (E) Tipi konutlar 

 

47- Taşıt Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı 

haller arasında aşağıdakilerden hangisi 

sayılmamıştır? 

 

a) Genel seferberlik halinde 

b) Kısmi seferberlik halinde 

c) Harp hali, harp zamanı ve harp esnası halleri 

d) Olağanüstü halde 

 

48- Taşıt Kanunu’nun konusuna giren taşıtların 

satılabilmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araçlar satışa 

gerek olmadan hurdaya çıkarılır. 

b) Tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış 

olması gerekir. 

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş bulunması gerekir. 

d) Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar 

gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine 

devredilir. 
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49- Kamu İhale Kanunu’na göre, aşağıda belirtilen 

hallerden hangisi ihtiyaçların doğrudan temini 

usulüyle temini konusunda geçerli bir kural 

değildir? 

 

a) İlân yapılmaz.  

b) Teminat alınmaz. 

c) İhale komisyonu kurulmaz. 

d) Piyasa araştırması yapılmaz. 

 

50- Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda belirtilen 

hususlarda hangisi, tek başına pazarlık usulü ile 

ihale yapılmasının gerekçesi olamaz? 

 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale 

usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, 

b) Ülkede olağanüstü hal uygulanıyor olması, 

c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal 

kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare 

tarafından önceden öngörülemeyen olayların 

ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 

yapılmasının zorunlu olması, 

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç 

gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte 

olması, 
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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. 

 

 


