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   Kitapçık Türü   A 
PERSONEL 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 

Personel  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- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden birisi 

değildir? 

 

a) Sınıflandırma  

b)  Kariyer   

c)  Liyakat      

d)  Şecaat 

 

12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 

“Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu 

artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” 

İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

 

a) Derece 

b) Kademe 

c) Kıdem 

d) Terfi 

 

13- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kadın 

memura doğumdan önce ve doğumdan sonra 

verilecek analık izni için aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) Doğumdan önce dört hafta, doğumdan sonra sekiz 

hafta analık izni verilir. 

b) Doğumdan önce altı hafta, doğumdan sonra dört 

hafta analık izni verilir. 

c) Doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra 

sekiz hafta analık izni verilir. 

d) Doğumdan önce beş hafta, doğumdan sonra altı 

hafta analık izni verilir. 

 

14- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 

“Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, 

verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, 

kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir 

tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı 

halinde……..aya kadar, diğer hastalık hallerinde 

ise ……….aya kadar izin verilir.” Cümlesinde boş 

bırakılan yerlere aşağıdaki ikili ifadelerden hangisi 

gelmelidir? 

 

a) On sekiz-on iki 

b) Sekiz-on 

c) Üç-altı 

d) On beş-sekiz 
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15-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 

görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya 

veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına 

tutulan memur için aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

a) On iki ay süreyle izinli sayılır. 

b) Sekiz ay süreyle izinli sayılır. 

c) İyileşinceye kadar izinli sayılır. 

d) Yirmi dört ay süreyle izinli sayılır. 

 

16- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 

aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası gerektiren 

fiil ve haller arasında sayılmıştır? 

 

a) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız 

davranmak  

b) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak  

c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek  

d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

 

17- 17- Uyarma veya kınama cezasına çarptırılmış 

olan devlet memuru, söz konusu cezaların 

uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili 

amire başvurarak verilmiş olan cezanın özlük 

dosyasından silinmesini isteyebilir? 

 

a) 10 yıl 

b) 5 yıl 

c) 3 yıl 

d) 15 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

a) Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının 

üyeleri yararlanır. 

b) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi 

arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de iş 

sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş 

sözleşmesinden yararlanır. 

c) Toplu iş sözleşmesinden, imza tarihinden sonra 

üye olanlar toplu iş sözleşmesinin yürürlük 

tarihinden itibaren yararlanırlar. 

d) Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş 

sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden 

itibaren geçerlidir.  

 

19- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; işin azalması halinde, işçi 

çıkarılması gerektiğinde (akdin askıya alınması 

hali) bu konuda işlem yapmak için gerekli 

prensipler kim tarafından tespit edilir? 

 

a) Sendika 

b) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

c) Valilik 

d) Belediye 

 

20- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; kampanyanın sonuna 

yaklaşılması ve geçici işçilerin azaltılmasına ihtiyaç 

duyulması durumunda iş akdi askıya alınacak 

işçilere en az kaç saat önceden haber verilir? 

 

a) 12 saat 

b) 48 saat 

c) 8 saat 

d) 24 saat 
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21- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; bir vardiya iş günü kaç iş 

saatlik devredir? 

 

a) 7,5 iş saatlik 

b) 8  iş saatlik 

c) 12 iş saatlik 

d) 6,5 iş saatlik 

 

22- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ilgili 

mevzuatın öngördüğü eğitimleri zamanında yapar. 

b) İşçilerin bu eğitimlerde geçirdiği süreler çalışma 

süresinden sayılmaz. 

c) İşveren tarafından verilecek eğitimler için 

işçilerden herhangi bir ücret talebinde 

bulunulamaz. 

d) Eğitim programlarının belirlenmesi, düzenlenmesi 

ve konularının tespitinde taraf işçi sendikasının 

görüşü alınır. 

 

23- 399 no’lu Kamu İktisadi teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’ye göre; 

aşağıdakilerden hangisi “Temel İlkeler” arasında 

yer almaz? 

 

a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe 

alınması ve işin gereğine uygun olarak 

yetiştirilmesi  

b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet 

bilinci içinde çalıştırılması 

c) Kurum/ kuruluş menfaatinin ön planda tutulması 

d) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek 

bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi 

 

 

24- 399 no’lu Kamu İktisadi teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’ye göre; 

sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel “ 

Sosyal Güvenlik” kapsamında hangi kanuna 

tabidir? 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

b) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

d) 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

 

25- 399 no’lu Kamu İktisadi teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’ye göre; 

sözleşmeli personelin haftalık çalışma saati kaç 

saattir? 

 

a) 45 saat 

b) 35 saat 

c) 48 saat 

d) 40 saat 

 

26- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; aşağıda 

belirtilenlerden hangisi harcırahın unsurlarından 

birisi değildir? 

 

a) Yol masrafı  

b) Yevmiye  

c) Sağlık giderleri   

d) Aile masrafı 

 

27- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; resmi bir 

görevde memuriyet mahalli içinde bir yere 

gönderilenlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) Gündelik verilmez  

b) Tam gündelik verilir.  

c) ½ oranında gündelik verilir.   

d) ¼ oranında gündelik verilir. 
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28- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; geçici görev 

gündeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı 

iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. 

b) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı şahsa ilk 

90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 

oranında ödenir.  

c) Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 

2/3 oranında ödenir.   

d) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara 

vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını 

artırmaya neden olabilir. 

 

29- 1475 sayılı İş Kanununa göre; bu kanuna tabi 

işçilerden, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 

bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi 

veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması 

hallerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren 

hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl 

için işverence işçiye kaç günlük ücreti tutarında 

kıdem tazminatı ödenir? 

 

a) 30 günlük 

b) 40 günlük  

c) 45 günlük  

d) 60 günlük 

 

30- 4857 sayılı İş Kanununa göre; aşağıdaki 

ifadelerden hangisi “eşit davranma ilkesi” 

kapsamında yer almaz? 

 

a) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal 

düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri 

sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.  

b) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli 

çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, 

belirsiz süreli çalışan işçi karşısında da belirli süreli 

çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 

c) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle 

daha düşük ücret kararlaştırılamaz.   

d) İşveren hangi bölümde çalışacağı konusunda 

işçilerin görüşünü alır. 

31- 4857 sayılı İş Kanununa göre; engelli ve eski 

hükümlü çalıştırma zorunluluğu kapsamında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 

özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu 

işyerlerinde ise %4 engelli çalıştırmakla 

yükümlüdürler.  

b) Yer altı ve su altı işlerinde de engelli işçi 

çalıştırılabilir.  

c) İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri 

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.    

d) Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu 

güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler 

saklıdır. 

 

32- 4857 sayılı İş Kanununa göre; işveren tarafından 

düzenlenen “ücret hesap pusulası” ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Ücret hesap pusulası vermek zorunlu değildir.  

b) Ücret hesap pusulası ile ilgili işlemler, damga 

vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  

c) Ücret hesap pusulasında ödemenin gününün 

gösterilmesi gerekmez.    

d) Ücret hesap pusulasında vergi, sigorta primi, 

avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit 

kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmez.  

 

33- 4857 sayılı İş Kanununa göre; yıllık ücretli iznin 

uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

a) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan 

dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup 

edilemez. 

b) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine 

rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 

günleri izin süresinden sayılmaz 

c) İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 

izinlerini gösteren izin kayıt belgesi tutmak 

zorundadır. 

d) İşveren, tek taraflı olarak, yıllık ücretli izni bölerek 

kullandırabilir. 
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34- 4857 sayılı İş Kanununa göre; yıllık ücretli iznini 

kullanmakta olan işçinin, izin süresi içerisinde ücret 

karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa yapılacak işlem 

için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

a) Yıllık ücretli izni iptal edilir. 

b) İş akdi sona ermiş sayılır. 

c) Bu iznin süresi içerisinde kendisine ödenen ücret 

işveren tarafından geri alınabilir. 

d) Herhangi bir işlem yapılmaz. 

 

35- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre; Şef pozisyonuna atanabilmek 

için, Teşekkülde memur statüsünde veya 

sözleşmeli statüde en az kaç yıl çalışmış olması 

gerekmektedir? 

 

a) En az 1 yıl 

b) En az 2 yıl 

c) En az 4 yıl 

d) En az 5 yıl 

 

36- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi “ 

Hizmet Grubu” nun tanımıdır? 

 

a) Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından 

aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması 

halinde aynı alt grupta gösterilen görevler  

b) Bu yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde 

belirtilen unvanlar  

c) Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı 

gruplar 

d) Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Teşekküle ait 

kadro ve pozisyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

37- 5435 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre; 

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş 

veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan önce 

ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak ( hak 

kazanan) dul ve yetim bırakmadan ölen 

iştirakçilerin ikramiyeleri ile ilgili olarak, aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Bu konuda herhangi bir ödemede bulunulmaz.  

b) Kanuni mirasçılarına ödenir.  

c) Hazineye gelir kaydedilir. 

d) Kurumun bütçesinde kalır. 

 

38- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa göre; kısa vadeli sigorta kolları 

prim oranı için aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 

b) Bu primin tamamını işveren öder. 

c) Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 

oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

d) Bu primin yarısı işveren tarafından ödenir. 

 

39- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa göre; sağlık hizmet sunucuları 

tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite 

edilenler ile hasta veya maluller için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Sigortalı sayılmazlar 

b) Sigortalı sayılırlar 

c) 6 ay süreyle sigortalı sayılırlar 

d) 3 ay süreyle sigortalı sayılırlar 
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40- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; mal 

bildirimlerinin bildirim zamanı ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Bu kanun kapsamındaki göreve atanmalarda, 

göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte verilir.  

b) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir 

ay içinde çalıştığı kuruma  mal bildirimi verilir.  

c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi 

tarihini izleyen iki ay içinde mal bildirimi verilir. 

d) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini 

izleyen altı ay içinde mal bildirimi verilir. 

 

41- Memurluktan çıkarma cezasında disiplin 

kovuşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin 

cezası verme yetkisi için aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

a) 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 

aşımına uğrar. 

b) 2 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 

aşımına uğrar. 

c) 3 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 

aşımına uğrar. 

d) 8 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 

aşımına uğrar. 

 

42- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; salgın 

hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin 

olması durumunda bu hallerin devamı süresince 

ödenecek ücreti kim belirler? 

 

a) Valilik 

b) Birim amiri 

c) Bakan 

d) Bakanlar Kurulu 

 

 

 

43- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa göre; devlet, kurumun ay 

itibariyle tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sağlık sigortasının kaçta kaçı 

oranında kuruma katkı yapar? 

 

a) Üçte biri 

b) Beşte biri 

c) Dörtte biri 

d) Onda biri 

 

44- Öz Gıda İş Sendikası ile Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü ve Bağlı İş yerleri arasında imzalanan 

yürürlükteki (01.01.2017-31.12.2018) toplu iş 

sözleşmesine göre; alım yerlerinde çalıştırılacak 

eksper, kayıtçı, kantarcı personelin mukaveleleri 

ne kadar süre ile yapılır? 

 

a) Aylık olarak yapılır. 

b) Haftalık olarak yapılır. 

c) Yıllık olarak yapılır. 

d) Günlük olarak yapılır. 

 

45- 399 no’lu Kamu İktisadi teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’ye göre; 

“Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi 

veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan 

bir davranışta bulunamaz.” İfadesi, “ personelin 

ödev ve sorumlulukları” kapsamındaki hangi ilke 

ilgilidir? 

 

a) Sadakat 

b) Tarafsızlık 

c) Fedakârlık 

d) Kurumsal aidiyet 
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46- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi 

Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için 

aranan şartlardan birisi değildir?  

 

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak 

b) Avukatlık ruhsatına sahip olmak 

c) Teşekkülde en az on yıl çalışmış olmak 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci 

maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını 

taşımak 

 

47-  4857 sayılı İş Kanununa göre; yıllık ücretli izne hak 

kazanmak için gerekli sürenin hesaplanmasında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) İşçilerin, başka işverenin işyerinde çalıştığı süreler 

de dikkate alınır.  

b) İşçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde 

çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. 

c) İşçilerin, başka işverenin işyerinde çalıştığı sürenin 

yarısı dikkate alınır.    

d) İşçinin, muvazzaf askerlik hizmetinde geçirdiği 

süreler de dikkate alınır. 

 

48- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yurtiçinde yer 

değiştirme masrafı, memurun kendisi için yurtiçi 

gündeliğinin kaç katı olarak hesaplanır? 

 

a) 20 katı 

b) 10 katı  

c) 5 katı   

d) 3 katı 

 

49- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 

aylıktan kesme cezasını vermeye kimler yetkilidir? 

 

a) Disiplin kurulları 

b) Üst Disiplin kurulları 

c) Soruşturma için görevlendirilenler 

d) Disiplin amirleri 

 

 

 

50- 399 no’lu Kamu İktisadi teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’ye göre; 

“istihdam şekilleri” bakımından aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler, 

memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle 

yürütülür. 

b) Sözleşmeli personel kısmi zamanlı olarak istihdam 

edilemez. 

c) İşçiler bu KHK’ye tabi değildir. 

d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş 

sözleşmesi kapsamına alınamaz. 
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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. 

 

 


