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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
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.
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.
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.
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1.

5. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçimi,

I. Devletin şekli
II. Cumhuriyetin nitelikleri
III. Devletin temel amaç ve görevleri

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından
önceki kaç gün içinde tamamlanır?

Yukarıdakilerden hangileri T.C. Anayasası’nın
değiştirilemeyecek hükümlerini içermektedir?
A) I ve II		
C) II ve III		

A) 60

B) 90

C) 120

D) 150

B) I ve III
D) I, II ve III

6. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden

hangisi görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde
yargılanacaklar arasında yer almaz?

2. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden
biri değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Sayıştay Başkan ve üyeleri
C) Jandarma Genel Komutanı
D) Milletvekilleri

A) Konut hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

7.
3. T.C. Anayasası’na göre Türk vatandaşlığı ile

ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkes Türk’tür.
B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde
kaybedilir.
D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

I. Kanuni idare ilkesi
II. İdarenin mali sorumluluğu
III. Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi
IV. Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal
denetimi
V. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınmış olması
Yukarıdakilerden hangileri hukuk devletinin
gereklerindendir?
A) IV ve V		
C) I, III, IV ve V

B) I, II ve III
D) I, II, III, IV ve V

8. Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin
bölümlerinden biri değildir?

4. T.C. Anayasası’na göre “yasama” ile ilgili aşa-

A) Vali
B) İl idare kurulu
C) İl genel meclisi
D) İl idare şube başkanları

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve
denetimi altında yapılır.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütün
milleti temsil ederler.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört
yılda bir yapılır.
D) Yirmi yaşını dolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.
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9.

13. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet

I. Vesayet denetimine tabidirler.
II. Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
III. Özerklikleri söz konusu değildir.
IV. Ayrı bir mal varlığına ve bütçeye sahip değildirler.

Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden biri
değildir?
A) Kariyer 		
C) Sadakat

Devlet teşkilatında hizmet bakımından yerinden
yönetim kuruluşlarının ortak özellikleri ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		
C) III ve IV

B) Liyakat
D) Sınıflandırma

B) I ve II
D) II, III ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu’nda belirtilen istihdam şekillerinden biri değildir?
A) İşçiler		
C) Memur		

10. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel
kuruluşlarından değildir?

A) Merkez teşkilatı
B) Bağlı ve ilgili kuruluşlar
C) Bağımsız ve özerk kuruluşlar
D) İhtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatı

B) Geçici memur
D) Sözleşmeli personel

15. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu’nda belirtilen genel haklardan
değildir?
A) Grev 		
C) Sendika kurma

11. Bakanlıkların merkez teşkilatları ile bağlı

B) Güvenlik
D) Kovuşturma ve yargılama

kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak
esas ve usullerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz.
B) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya
kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile
kurulur.
C) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı,
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
D) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi genel müdürlüktür. Ancak genel müdürlüklerce yürütülen hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin gerektirmesi hâlinde şube müdürlüğü
de kurulabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nda sayılan hizmet sınıflarından biri değildir?
A) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
B) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
C) Yükseköğretim Hizmetleri Sınıfı
D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi aşağıdakilerden hangisini geçemez?
A) Altı ay		
C) On sekiz ay

12. Hangi kurumun çalışanları 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu kapsamında bulunmayıp
kendi özel kanunlarına tabidir?
A) İl Özel İdareleri
B) Emniyet Teşkilatı
C) Kefalet Sandıkları
D) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
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B) Bir yıl
D) İki yıl
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18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

22. Jules Verne tarafından yazılan bu eser, insanın

uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlara kurumlarının muvafakati ve ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince en fazla
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A) On		
C) Yirmi bir		

ay üzerinde ilk yürüyüşünden yaklaşık yüz sene
I
önce, 1865’te yayımlanmıştır ve insanlı
		
II
uzay yolculuğuna dair bilimsel düş gücü yönünden
III			
IV
bir kehanet gibidir.

B) On dört
D) Yirmi beş

Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve
bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi durumu aşağıdakilerden hangisini yazılı müracaat
şartı aranmaksızın istemiş olma sonucunu
doğurur?
A) Çekilme		
C) Aylıksız izin

B) II.

C) III.

D) IV.

23. Kitaplar… Çoğul sözlerin tıka basa olduğu… Tekil
I					
II
duygulara yol açan, kulak veren, ses veren…
						 III
Anlatır kitaplar nice yitimleri, belirişleri, işaretleri,
davranışları…
		
IV

B) Emeklilik
D) Görev yeri değişikliği

Bu parçada numaralanmış üç noktalardan
hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) I.

memura, aylık ve özlük hakları korunarak,
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli
bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde
(ek izin talebi hariç) en çok kaç aya kadar
“hastalık izni” verilir?
A) Altı

B) On iki

C) On beş

B) II.

C) III.

D) IV.

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

D) On sekiz

A) Doğu Karadeniz, denizden iç kesimlere uzanan
dağlarıyla insanları etkiler.
B) Dergimiz son yıllarda geniş kitlelere hitap etmeye
başladı.
C) Sanatçının dokunaklı ve buğulu sesi unutulan
birçok türküye ruh verdi.
D) Ressamın karmaşık duyguları anlattığı tabloları
dikkat çekiyor.

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?
A) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı
özel işlerinde kullanmak
B) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve
davranışta bulunmak
C) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
D) Verilen emirlere itiraz etmek
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25. (I) Babam çiftçiydi, yaz tatillerinde ona yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde
etik davranış ilkeleri ile varılmak istenen
amaçlardan biri değildir?

etmek zorundaydım. (II) Tarlaya giderken, komşu
köyün çocuklarıyla eşek yarıştırırken, söğüt dallarından düdük yaparken kitabı yanımdan hiç eksik
etmezdim. (III) Kitaplar bana kuşlarla, kuzularla,
ağaçlarla, insanlarla dost olmayı öğretiyordu.
(IV) Okuduğum kitaplar, köyün zorlu işlerini hafifletmekte bana yardımcı oluyordu.

A) Kamu hizmetlerinde dürüstlüğü hâkim kılmak
B) Devletin tüm birimlerinde yozlaşmayı engellemek
C) Çalışanların üstlerine karşı koşulsuz itaatini
sağlamak
D) Kamu hizmeti alanların kamu görevlilerine
güvenini artırmak

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

29. Emekli hastane müdürü, muayene olmak üzere

eskiden görev yaptığı hastaneye gelmiştir. Randevu veya sıra numarası almak yerine, mevcut
hastane müdüründen öncelikli olarak muayene
olması için yardım istemiştir.

26. “Resmî yazı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Verilen örnek olayda etik davranış ilkelerine
göre mevcut hastane müdürü aşağıdaki davranışlardan hangisini tercih etmelidir?

A) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Comics Sans” veya “Calibri” yazı tipi, normal yazı
stilinde kullanılır.
B) Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
boşluk bırakılır.
C) Yazı alanı dışına, sayfa numarası ve varsa ek
numarası hariç, hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.
D) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda
hazırlanan belgeler paraflı nüshası idareye
bırakılmak üzere en az iki nüsha düzenlenir.

A) Vefa duygusu gereği eski meslektaşına öncelik
tanımalıdır.
B) Emekli meslektaşını kırmadan durumu anlatmalı, ayrıcalık talebini yerine getirmemelidir.
C) Doğrudan kendisi müdahil olmak yerine bir çalışanını meslektaşına kolaylık sağlamak üzere
görevlendirmelidir.
D) Mevcut hastane müdürü olarak bizzat kendisi
sırada bekleyenlerden izin almak koşuluyla
öncelik tanımalıdır.

27. • Faydacılık olarak da bilinir.
• Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur.
• Machiavelli ve Mill bu etik anlayışının en önemli
savunucularındandır.

30. Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişi

Hakkında bilgi verilen etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

olarak gönderildiği il, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kural Etiği
B) Kişisel Etik
C) Sosyal Yaşam Etiği
D) Amaçlanan Sonuç Etiği

A) Samsun		
C) İzmir		

B) İstanbul
D) Çanakkale

31. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci
devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz
kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvayıinzibatiye
C) Tekâlifimilliye
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B) Teşkilat-ı Esasiye
D) Kuvayımilliye
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32. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye’nin

35. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ilk muhalefet partisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Bakanlığın görev alanına
giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek” aşağıdaki hizmet
birimlerinden hangisinin görevidir?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) Misakımillî’nin ilan edilmesi
D) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması

A) Özel Kalem Müdürlüğü
B) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
C) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

33. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomi Bakanlığının görevlerinden değildir?

36. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek
B) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile
ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek
C) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir
şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit
ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine
etmek
D) İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile
ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası
savunma araçlarını uygulamak

A) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren
konularda, kalkınma planları, yıllık programlar,
izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu
sağlamak
B) Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile
ilgili gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak
araştırmalar yapmak
C) İhraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve
dış pazarlarda itibarını arttırmaya ve karşılaştığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
D) Bakanlık internet sayfaları, elektronik bilgi
kaynakları ve iletişim altyapısı ile ilgili öneriler
geliştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu
sağlamak

34. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
İhracat Genel Müdürlüğünün görevlerinden
biridir?
A) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret
uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek
B) İthal malların Dünya piyasalarına uygun olarak
ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak
ve izlemek
C) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili
ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya
Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını
takip etmek
D) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı
telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi ticaret
politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı
hazırlamak, uygulamak

37.

I. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon,
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek
II. Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek
III. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek
ve yürütmek
637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri
Personel Dairesi Başkanlığının görevlerindendir?
A) I ve II
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B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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38. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne

42. • Evrakları düzenli bir şekilde dosyalamak
• Dosya ve arşiv sisteminin düzenli işlemesini

göre “bölgelerinde ihraç potansiyeli olan ürün ve
ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara
yönlendirmesini teminen Bakanlığı bilgilendirmek”
görev, yetki ve sorumluluğu aşağıdakilerden
hangisinindir?

sağlamak

Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne
göre yukarıdaki görevler hangisinindir?
A) Büro personeli
B) Grup başkanlığı
C) Ürün denetmenleri
D) Uzman ve uzman yardımcıları

A) Uzman
B) Bölge müdürlüğü
C) Ürün denetmenleri
D) Laboratuvar müdürlüğü

43. Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre

39. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne

aşağıdakilerden hangisi grup sorumlusunun
görevlerinden değildir?

göre tutulması gerekli kayıt ve defterlere ilave
olarak aşağıdakilerden hangisinin, denetmenlerin görev yaptığı gruplarda tutulması zorunludur?

A) Ürün güvenliği ve/veya kalite denetimlerine
ilişkin mevzuatın uygulanmasını sağlamak
B) Dış ticarete konu ürünlerden denetime tabi
tutulmasında yarar görülenleri gerekçeleriyle
birlikte Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere
Bölge Müdürlüğüne bildirmek
C) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak,
denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve
belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp saklamak
D) Teknik düzenlemesi ya da standardı olmayan,
dış ticarete konu olan ve teknik mevzuatı
hazırlanması gereken ürünler hakkında Genel
Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne
rapor göndermek

A) Teftiş Defteri
B) Onay Defteri
C) Zimmet Defteri
D) Beyanname Kayıt Defteri

40. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne

göre “dış ticarete konu ürünlerin ilgili mevzuat
gereğince yapılması gereken analizlerini yapmak
ve sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek” görev, yetki
ve sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinindir?
A) Uzman
B) Bölge müdürlüğü
C) Ürün denetmenleri
D) Laboratuvar müdürlüğü

44. Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre

yarışma sınavını yapmak üzere oluşturulan
sınav kurulu aşağıdakilerin hangisi tarafından
seçilir?
A) Müsteşar
C) Genel müdür

41. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne
göre laboratuvar müdürlüğünün görev, yetki
ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Pamuk denetimi ile ilgili verilecek görevleri
yapmak
B) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri
toplamak ve arşivlemek
C) Yıllık bütçe tahminlerini Bakanlığa iletmek,
tahsis edilen ödenekleri usulüne uygun olarak
harcamak
D) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel
kişiler tarafından talep edilen analizleri laboratuvarların imkânları dâhilinde yapmak
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B) Müsteşar yardımcısı
D) Bakan

A
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45. • Bu dönem çalışmalarında denetmen yardımcıla-

•

•

48.

rının denetmen refakatinde belli bir ürün üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları
sağlanır.
Dönem sonunda, üzerinde çalıştıkları ürün
hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe ulaştırılmak üzere bölge müdürlüğüne
teslim ederler.
Bu dönem çalışmaları üç aylık süreyi kapsar.

Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre
denetmen yardımcıları yukarıdaki çalışmaları
hangi ad altında yapar?

I. Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro
imkânı ve hizmetin gerekleri dikkate alınır.
II. Yer değiştirme suretiyle atamalarda iş yükü
ve bölgesel veya mevsimlik ihtiyaçlar dikkate
alınarak, personelin hizmet bölgeleri arasında
dengeli ve adil dağılımı esas alınır.
III. Yer değiştirme suretiyle atamalar coğrafi,
ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar yönünden
benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet alanları
gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler
arasında yapılır.
Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre yer değiştirme suretiyle
atamalar yukarıdaki temel ilkelerden hangilerine
göre yapılır?

A) Birinci dönem çalışmaları
B) İkinci dönem çalışmaları
C) Üçüncü dönem çalışmaları
D) Üçüncü yıl çalışmaları

A) Yalnız I		
C) II ve III		

B) I ve II
D) I, II ve III

46. Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre

denetmenlerin mesai saatleri dışında ve tatil
günlerinde çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

49. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre ikinci hizmet bölgesinde
çalışan personelin zorunlu çalışma süresi kaç
yıldır?

A) Denetmenler vardiya usulü çalışma yapamazlar.
B) Denetmenlere bayram tatillerinde denetim
görevi verilebilir.
C) Denetmenlere mesai saatleri dışında denetim
görevi verilebilir.
D) Denetmenlere hafta sonu tatillerinde denetim
görevi verilebilir.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

50. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin
47.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre yer değiştirme esasları ile
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Reddedilen partilerin denetimine yine aynı
denetmen gönderilir.
II. Şayet başka bir denetmen gönderilecekse,
geri çeviren denetmen de ikinci denetimde
mutlaka bulunur.
III. Partiyi geri çeviren denetmenin izin, geçici
görev veya denetim talebi geldiği anda başka
bir görevde bulunması hâlinde denetim onun
bulunduğu tarihe ertelenir.

A) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, her üç
hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin
tamamlanması esastır.
B) Bir bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin ataması, zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı diğer bölgelere yapılır.
C) Yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde
geçen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
D) Denetmenlikten ayrıldıktan sonra Ürün Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yeniden denetmenliğe atanan personel, daha
önce görev yaptığı yerler dikkate alınarak
ayrıldığı görev bölgesine atanır.

Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre reddedilen partilerin ikinci defa denetimi ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		
C) II ve III		

B) I ve II
D) I, II ve III
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51. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre zorunlu çalışma süresini
tamamlamadan aşağıdaki durumların hangisinde
personelin yer değiştirme suretiyle ataması
yapılamaz?

56. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre kurulların görüşme usulü
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten
sonra işin görüşülmesine geçilir.
B) Kurullar gizli oyla karar verirler.
C) Oylamada çekimser kalınamaz.
D) Başkan oyunu en son kullanır.

A) Öğrenim durumu mazereti
B) Karşılıklı olarak yer değiştirme
C) Sağlık ve can güvenliği mazereti
D) Görevde yükselme ve unvan değişikliği

57. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar ve toplantı yeter sayısı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre yer değiştirme suretiyle
atamalar her yıl hangi aylarda yapılır?
A) Nisan - Mayıs
C) Haziran - Temmuz

A) Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında
bulunmamaları hâlinde Kurula vekilleri, seçimle
gelenlerin yedekleri katılır.
B) Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde
yapılması Başkan tarafından sağlanır.
C) Kurullar üye sayısına bağlı olmaksızın üye tam
sayısı sağlanamadan toplanamaz.
D) Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.

B) Mayıs - Haziran
D) Temmuz - Ağustos

53. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair
Yönetmelik’e göre Ürün Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü, hizmet alanlarında ihtiyacı
olan personelin sayısını aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla ilgili personellere duyurur?
A) Resmî Gazete
C) Elektronik Ortam

58. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre disiplin kurulları uyarma
ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile
ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin
karar ve eklerinin kendilerine intikalinden
itibaren en geç kaç gün içinde kararlarını
verirler?

B) Daire Başkanları
D) Bölge Müdürlükleri

A) 30

B) 15

C) 10

D) 7

54. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi kaç yıldır?
A) 1

B) 2

C) 3

59.

D) 4

55. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye
ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik’e göre teknik mevzuatın bildirim
içeriğinde bulunanlar ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

Yönetmelik’e göre Devlet memurluğundan
çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisi
tarafından verilir?
A) İl Disiplin Kurulu
B) Bölge Disiplin Kurulu
C) Yüksek Disiplin Kurulu
D) Bölge İdare Mahkemesi

I. Taslağın metni; taslağın yalnızca bir uluslararası standardın veya Avrupa standardının tam
metnini uyumlaştıran nitelikte olması hâlinde,
sadece ilgili standart hakkında bilgi
II. Komisyon ve Müsteşarlık tarafından gerektiğinde talep edilecek bilgi ve belgeler
III. Taslakta açıkça belirtilmediği durumlarda, söz
konusu taslağın hazırlanma nedenleri

A) Yalnız I		
C) II ve III		
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B) I ve II
D) I, II ve III
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60. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye

62. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye

ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
bildirime tabi olmayan teknik mevzuatlar arasında yer alır?

ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik’e göre standart hazırlık programı
hakkında bilgilendirme ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü
etkileyen koşulları düzenleyen mevzuat
B) Avrupa Birliği mevzuatında öngörülen korunma
önlemlerini kullanmak amacıyla hazırlanmış,
bir ürünün üretimi, ithalatı, piyasaya arzı veya
kullanımını yasaklayan mevzuat
C) Bir kamu kuruluşunun taraf olduğu ve kamu
yararı için, bir ürünün teknik özelliklere veya
piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen
koşullara uygunluğunu sağlayan, kamu ihalesi
şartnameleri haricindeki ihtiyari anlaşmalar
D) Ürünlerin, ulusal sosyal güvenlik sistemiyle ilgili
teknik özellikler ve ürünün piyasaya arzından
sonraki ömrünü etkileyen koşullar dışındaki
teknik özellikler veya piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu
mali ve finansal önlemlerle teşvik etmek suretiyle bu ürünlerin tüketimini etkileyen mevzuat

A) TSE, Komisyon tarafından talep edilmesi
hâlinde, standart hazırlık programlarının tamamını veya bir kısmını Komisyona iletir.
B) TSE, Ek II’de yer alan kuruluşlara, planladığı
faaliyetlerinde gözlemci olarak sadece pasif
olarak yer alma hakkı tanır.
C) TSE, standart hazırlık programındaki bir standardizasyon konusunun Avrupa standardizasyon
kuruluşlarınca konulan kurallara uygun bir
şekilde Avrupa düzeyinde tartışılmasına itiraz
edemez ve bu kapsamda bir karara aykırı
hiçbir faaliyette bulunamaz.
D) Hakkında yeni bir standart hazırlanması veya
hakkındaki mevcut standardın tadil veya
revize edilmesi düşünülen ve bu çerçevede
TSE’nin standart hazırlık programına dâhil
edilen yeni konular hakkında TSE, Komisyonu, Avrupa standardizasyon kuruluşlarını
ve diğer ulusal standardizasyon kuruluşlarını
bilgilendirir.

61. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye

63. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Mevzuatın ve

ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik’e göre komisyona intikal eden
bildirimler için uygulanan üç aylık bekleme
süresine aşağıdaki taslaklardan hangisi dâhil
değildir?

Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik’te belirtilen
Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarından biri
değildir?

A) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü
etkileyen koşulları düzenleyen mevzuat
B) Bir kamu kuruluşunun taraf olduğu ve kamu
yararı için, bir ürünün teknik özelliklere veya
piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen
koşullara uygunluğunu sağlayan, kamu ihalesi
şartnameleri haricindeki ihtiyari anlaşmalar
C) Ürünlerin, ulusal sosyal güvenlik sistemiyle ilgili
teknik özellikler ve ürünün piyasaya arzından
sonraki ömrünü etkileyen koşullar dışındaki
teknik özellikler veya piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu
mali ve finansal önlemlerle teşvik etmek suretiyle bu ürünlerin tüketimini etkileyen mevzuat
D) Uygulandığında söz konusu mevzuatın gereklerine uygunluk varsayımı bulunan teknik özelliklere veya ürünün piyasaya arzından sonraki
ömrünü etkileyen koşullara atıfta bulunan teknik
özelliklere veya ürünün piyasaya arzından
sonraki ömrünü etkileyen koşullara veya profesyonel kodlara veya uygulama kodlarına atıf
yapan mevzuat

A) CENELEC
C) CEN		

64.

I. Açıkta bırakması
II. Gruplara ve tiplere ayırarak depolara konması
III. Kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak
şartlar altında muhafaza etmesi
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük’e göre çırçır
ve prese fabrikaları sahiplerinin pamuklara yukarıdakilerden hangilerini yapması yasaktır?
A) I, II ve III
C) I ve III		

B) II ve III
D) I ve II

65. Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük’e göre

çiğitli hariç olmak üzere, pamuğun rutubeti en
fazla % kaç olabilir?
A) 8,5
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B) ETSI
D) DKE

B) 9

C) 9,5

D) 10

A
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66. Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük’e göre

70.

standart pamuk tip numune istişare kurulları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralarında birini başkan seçerler.
B) En az sekiz üyenin iştirakiyle toplanır ve oy
birliğiyle karar verirler.
C) Asil üyelerin bulunmadığı zamanlarda vazife
görmek üzere aynı veçhile ve aynı sayıda
yedek üye seçilir.
D) Müşterek toplantılar, bir kuruldan dokuz
üyeden az olmamak şartıyla en az 18 üyenin
katılmasıyla yapılır.

I. Resmî Gazete’de yayımlanır.
II. Bilgiler, modüller ile ürünler komisyona bildirilir.
III. Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası
verilir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre bir kuruluşun onaylanmış kuruluş statüsünü elde edebilmesi için yukarıda verilen
işlemlerin yapılış sırası nasıl olmalıdır?
A) III - II - I		
C) II - I - III		

B) II - III - I
D) I - II - III

67. Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük’e göre am-

balaj ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

71. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

A) Resmî marka ve işaretlerin konulacağı yüzde,
başka hiçbir yazı ve işaret bulunamaz.
B) Özel marka ve işaretlerin, resmî marka ve
işaretlerle iltibasa yer verecek şekilde tespit
edilmiş olmaları lazımdır.
C) Resmî marka ve işaretlerle kontrol damgası
üzerinde tahrifler, değişiklikler, ilaveler veya
çıkartmalar yapılması yasaktır.
D) Preselenmiş pamuk balyalarının çenberli yüzlerinden biri resmî marka ve işaretlere, mukabil
yüzü özel marka ve işaretlere tahsis olunur.

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre faaliyetine son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar,
faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile
ilgili bilgi, kayıt ve belgelere aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparlar?
A) Faaliyetin sona erdiği gün belgeleri asılları ile
birlikte yok ederler.
B) Faaliyetleri sona erer ancak sorumluluklarındaki belgeleri arşivlerinde süresiz muhafaza
ederler.
C) Aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk
değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış
kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa
teslim ederler.
D) Belgeleri, faaliyet bittikten beş iş günü sonra
Avrupa Birliği Komisyonuna teslim ederler ve
herhangi bir sorumlulukları kalmaz.

68. Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük’e göre bir
defada kontrole arz edilecek bir veya birden
fazla mal sahibine ait preselenmiş pamuklar
en fazla kaç balya olabilir?
A) 100

B) 150

C) 200

D) 250

69. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve
dağıtıcıların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz
etmek zorundadır.
B) Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik
düzenlemeye uygun olması zorunludur.
C) Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün
kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini
veya ürünün güvenli olmaması hâlinin ilgili teknik
düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını
ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
D) Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün
olması veya piyasada daha az risk taşıyan
ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bu ürünün güvenli
olmadığı anlamına gelir.
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72. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

74. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre “piyasa gözetimi ve denetimi” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdakilerden hangisine aykırı hareket
edilmesi sonucunda diğerlerinden daha fazla
idari para cezası uygulanır?

A) Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek
yetkili kuruluşların isimleri Kalkınma Bakanlığı
aracılığıyla Komisyona bildirilir.
B) Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik
düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu
Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılır.
C) Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının
imkânlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi hâlinde, test
ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından
ödenir.
D) Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, gözetim
ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk
değerlendirme işlemlerinde yer almayan test,
muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının
imkânlarından yararlanabilirler.

73.

I. Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını
II. Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan
toplanmasını
III. Ürünlerin, güvenli hâle getirilmesinin imkânsız
olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre
kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a
göre kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi hâlinde yetkili kuruluş
yukarıdakilerden hangilerinin yapılmasını
sağlar?
A) Yalnız I		
C) II ve III		

A

A) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin
tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun
olmadan kullanılması yasaktır.
B) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik düzenlemelerde
ve/veya bu Kanun ve bu Kanun’un uygulama
usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer
alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız
ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme
hizmeti vermekle yükümlüdürler.
C) Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen
tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son
ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal
ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik
düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi hâlinde yetkili kuruluşça belirlenecek
süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi
hâlinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.
D) Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi
içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere
gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek
şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak
test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan
denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar
etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin
toplatılması ve bertarafı da dâhil olmak üzere
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

75. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik’e göre yapılan testler neticesinde
numunenin güvensiz çıkması hâlinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

B) I ve II
D) I, II ve III

A) Belirlenen süre içerisinde alınmayan numuneler,
Defterdarlıklara intikal ettirilir.
B) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda,
yapılan test sonucundan üretici haberdar
edilir.
C) Numunenin, ürünün özelliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test kuruluşunda
saklanması sağlanır.
D) Üretici bu bildirimin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren bir ay içinde numuneleri geri
alabilir veya aldırabilir.
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76. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

79. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik’e göre yetkili kuruluş, risklerin kesin belirtisinin tespit edildiği tarihten itibaren en
geç kaç saat içinde ürünleri kontrole başlar?
A) Yirmi dört
C) On iki		

A

Yönetmelik’e göre Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul
ve esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B) On sekiz
D) Altı

A) Kurul 4 ayda bir toplanır.
B) Kurul toplantılarında gündem dışı konular
görüşülemez.
C) Kurul başkanı gerekli hâllerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
D) Genel Müdürlük, Kurul toplantısından önce
gündemde görüşülecek maddeler ile bunlara
ilişkin özet bilgileri hazırlayarak her toplantıdan
en az beş gün önce Kurul üyelerine bildirir.

77. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik’e göre Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu aşağıdakilerden
hangisinin başkanlığında toplanır?

A) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü
B) Avrupa Birliği Komisyonundan görevlendirilen
bir üye
C) Sağlık Bakanlığından görevlendirilen bir üye
D) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı

80. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik’e göre teknik mevzuat uyumu
ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında
tavsiye niteliğinde kararlar almak isteyen kurulun salt çoğunluğa ulaşamadan toplanması
hâlinde aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekir?

78. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon
Kurulunun görevlerinden biri değildir?

A) Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin işleyişini
sağlayabilmek için, piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yetkili kuruluşlar arasında iş
birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak
B) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yetkili
kuruluşların karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerileri üretmek
C) Gerektiğinde, teknik mevzuat uyumu ile piyasa
gözetimi ve denetimi konularında tavsiye niteliğinde kararlar almak
D) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamak
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A) Kararların alınmasını bir sonraki toplantıya
erteleyip, üyelere bilgi vermesi
B) Kararların alınma işini salt çoğunluğun sağlandığı en yakın toplantıya bırakması
C) Üye sayısının tamamının katıldığı bir toplantıda konuyu gündeme getirmesi
D) Beş gün içinde olağanüstü toplantı kararı alıp
üyelere bilgi vermesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

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.

10 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN
EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
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