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SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

50

75

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Teknisyen

1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

4. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hizmet birimlerinden değildir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?

A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
B) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

2. • Mahallî idarelerin teşkilat, araç ve kadro stan-

A) Millî Emlak Genel Müdürlüğü
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

3. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

dartlarını tespit etmek
• Mahallî idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yukarıdakiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi
hizmet birimine ait görev ve yetkilerdendir?

A

A) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen
zümrelere izafetle elkonulması gereken para,
mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak
B) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartların
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve
uygulanmasını sağlamak
C) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon
planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke,
strateji ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
D) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütler yapmak, yaptırmak ve onaylamak

5. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numara-

lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre “atık
ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve
ölçütlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak”
görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
hangi hizmet birimine aittir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkilerinden değildir?

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini
sağlamak
B) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre
düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını
sağlamak
C) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini
yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak
D) Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını
tutmak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemek

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
C) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
D) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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Teknisyen

6. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

A

8. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkilerindendir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili
iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve
projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak” görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

A) Mahallî çevre kurullarının çalışmalarını takip
etmek ve yönlendirmek
B) Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek,
bunları izlemek ve denetlemek
C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda iş birliği yapmak
D) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarının
hazırlamasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve
koordinasyonu sağlamak
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A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
C) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

9. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik
çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak
ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek
ve denetlemek
B) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında
iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine
ilişkin envanteri tutmak
C) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak
üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek,
yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütlerin
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak
D) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri
sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita
ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak

7. • Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

• Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin
emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf
sistemlerini izlemek ve denetlemek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yukarıdakiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi
hizmet birimine ait görev ve yetkilerdendir?
A) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
B) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
C) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
D) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
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Teknisyen

10. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

12. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?

11. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir
şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler
yapmak” görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanı
C) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
D) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü
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A) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin
yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin
usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen
sınırları onaylamak
B) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak,
uygulamaları denetlemek ve izlemek
C) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine
ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilke, strateji
ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
D) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin
niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemek

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
ilgili bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat
varlıkları ve doğal sit alanları dâhil orman
rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları
aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil ve
ilan edilir?

13. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden değildir?
A) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki
operasyonel programları yürütmek ve fonların
uygulanmasını koordine etmek
B) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurt dışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurt dışına
gönderileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
C) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak
D) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan
faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak

A) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
B) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
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Teknisyen

14. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

16. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek” görev ve yetkisi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
Yüksek Fen Kurulu kaç üyeden oluşur?
A) Dokuz
C) On yedi

B) On bir
D) Yirmi bir

15. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının
görev ve yetkilerindendir?
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A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
C) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
D) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
Yüksek Fen Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usul
ve esasları kanunla belirlenir.
B) Başkan ve üyeler, kendileri ve eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımlarını ilgilendiren kararlarla
ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.
C) Yüksek Fen Kurulu, en az üçte iki çoğunluk ile
toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu
ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın
taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.
D) Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık
eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim
kurumlarından mezun olmaları gerekir.

A) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir
şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler
yapmak
B) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden
doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine
istinaden inceleyip karara bağlamak
C) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili
olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları
denetlemek
D) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli
teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak
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18. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

20. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkilerinden değildir?

A) Hukuk Müşavirliği
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bakanlığın görev alanına giren konularda
yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve
yayımını desteklemek
B) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine
ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilke, strateji
ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak
C) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili
her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve
benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,
arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek
D) Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak
amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre
eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların
program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
“Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama,
ağırlama, millî ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla
koordine etmek” görev ve yetkisi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?

19. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

21. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre “Türk so-

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili
hükmü kapsamında istihdam edilen Millî Emlak Uzmanı ve Millî Emlak Uzman Yardımcısına aşağıdakilerin hangisiyle belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme
ve soruşturma yaptırılabilir?

yundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza
yerleşmek amacıyla bir aile olarak gelenlerdir.”
şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) İskânlı göçmen
B) Münferit göçmen
C) Serbest göçmen
D) Toplu göçmen

A) Tüzük
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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22. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre göçmen

25. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre Toplu

belgesi kaç yıl için geçerlidir?

Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak
veya yaptırılacak yapılara, belirtilen koşullara
aykırı olmamak üzere statik, tesisat ve her
türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından
üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat
tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde avan
projeye göre yapı ruhsatı verilir?

A) İki                        
B) Üç                           
C) Dört                         D) Beş

A) Yedi
C) On beş

B) On
D) Otuz

hinden itibaren en az kaç yıl geçtikten sonra
malın kendisine ait olduğunu iddia edenler
tarafından, el koyma tarihindeki rayiç bedel
üzerinden dava açılabilir?
A) Dört
C) İki

B) Üç
D) Bir
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23. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre temlik tari-

26. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre Toplu
Konut İdaresinin gelirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan meydana gelir.
B) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden meydana gelir.
C) İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri,
arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden
meydana gelir.
D) Hazine arsaları üzerine yapılan işyerlerinin
arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 35’ine
kadar alınacak katılım payından meydana
gelir.

24. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre Toplu
Konut İdaresinin kaynaklarının kullanımına
ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle
tespit edilir?
A) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı
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27. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre gece-

29. 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerinden

kondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların
sınırları, belediyelerce bu Kanun’un yayımı
tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde tespit
olunur?
B) 4

C) 6

A) Türk Ceza Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Devlet İhale Kanunu
D) Belediye Gelirleri Kanunu

D) 7
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A) 3

faydalanmak amacıyla yalan beyanda bulunanlar hangi kanun hükümlerine göre cezalandırılır?

30. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

28. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre bele-

Kanunu’na göre fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak
ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış
meydana gelmesi hâlinde bu artış tutarının
yüzde kaçı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır?

diyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu
arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren
en fazla kaç yıl içinde haczedilemez ve işgal
olunamaz?
A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

A) 3
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B) 4

C) 5

D) 6

Teknisyen

31. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

33. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihti-

Kanunu’na göre sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin
mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca
bildirimi izleyen en geç kaç gün içinde Resmi
Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur?

yaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilecek hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B) On
D) Yirmi

32. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu’na göre sözleşme türlerine göre fiyat
farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri
tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
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A) Beş
C) On beş

A

A) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi
tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
B) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile
ilgili özel bir hakka sahip olması
C) Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin yirmi beş milyar, diğer idarelerin
on milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları
ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin
alımlar
D) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl
sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması

34. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale-

nin karara bağlanması ve onaylanması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on
iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
B) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
C) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece
fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme
ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.
D) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan
önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

A) Cumhurbaşkanı
B) Ticaret Bakanı
C) Hazine ve Maliye Bakanı
D) Çevre ve Şehircilik Bakanı
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35. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ta-

38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

ahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale
bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az
yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?
B) 5

C) 6

A) Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları
esastır.
B) Devlet memurları, ilgili mevzuata sadakatla
bağlı kalacaklarını “Asli Devlet Memurluğuna”
atandıktan sonra en geç iki ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin
huzurunda yapacakları yeminle belirtirler.
C) Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet
içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek
zorundadırlar.
D) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli
üzerinden ödenmesi esastır.

D) 7

36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi ödevler ve sorumluluklardan değildir?
A) Davranış ve işbirliği
B) Kovuşturma ve yargılama
C) Kişisel sorumluluk ve zarar
D) Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen
mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
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A)  4

ödev ve sorumluluklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi genel haklardan
değildir?
A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
B) İsnat ve iftiralara karşı koruma
C) Kovuşturma ve yargılama
D) Uygulamayı isteme hakkı

37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi ödev ve sorumluluklardan biri değildir?
A) Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen
mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
B) Basına bilgi veya demeç verme
C) Sendika kurma
D) Mal bildirimi
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40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi genel haklardan
değildir?

aşağıdakilerden hangisi kınama cezası gerektiren fiil ve hâllerdendir?
A) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç
gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek
B) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık
etmek
D) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
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A) Kovuşturma ve yargılama
B) Sendika kurma
C) Grev yapma
D) Çekilme

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi kınama cezası gerektiren fiil ve hâllerden değildir?

“ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini
gerektirir?

A) Verilen görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında
kusurlu davranmak
B) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı
davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek
ve yapmak
C) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini
bozmak
D) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Aylıktan kesme
C) Uyarma
D) Kınama
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44. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

46. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi disiplin amiri tarafından verilmez?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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A) Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı
davranmak
B) Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak
C) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık
göstermek veya ilgisiz kalmak
D) Verilen emir ve görevlerin tam zamanında
yapılmasında kusurlu davranmak

45. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre di-

47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

siplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun Devlet memuruna verilen cezayı reddetmesi hâlinde
atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir
disiplin cezası vermekte serbesttirler?

disiplin cezası fiil ve hâllerini işleyenler hakkında bu fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği
tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan
kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
cezalarında ne kadar süre içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin
cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

A) 15            B) 30           C) 45             D) 60

A) On beş gün
C) kırk beş gün
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B) Bir ay         
D) İki ay
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48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

50. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

memurluktan çıkarma cezası için disiplin
amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait
dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun
yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren
azami ne kadar süre içinde bu kurulca, karara
bağlanır?

A) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren yedi gündür.
B) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün
içinde kararlarını vermek zorundadır.
C) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı
gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilirler.
D) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna
başvurulamaz.

B) Altı ay
D) On iki ay
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A) Üç ay
C) Dokuz ay

itirazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

49. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur
uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından
- - - - sene, diğer cezaların uygulanmasından
- - - -  sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından
silinmesini isteyebilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) 3 - 5
C) 5 - 10

B) 5 - 7
D) 7 - 10

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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