DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI

1. Aşağıdakilerden

hangisi

kamu

mallarının özelliklerinden değildir?
a) Kamu

malları

ipotek

malları

trampa

c) Kamu malları bağışlanamazlar.
malları

işgal

yoluyla

iktisap edilemezler.

Devletin

a) Devletin özel malları hakkında
olarak

özel

hukuk

hükümleri uygulanır.
b) Devletin

edilebilirler.
d) Kamu

hangisi

özel malları için yanlış bir ifadedir?

kural

edilemezler.
b) Kamu

4. Aşağıdakilerden

özel

malları

haczedilebilir.
c) Devletin özel malları tapuya
tescil edilebilir.
d) Devletin özel malları bedelsiz
olarak devredilebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi orta mallarına örnek gösterilemez?
a) Pazar ve panayır yerleri
b) Köprüler
c) Kıyılar
d) Yollar

3. I- Kamu malları ayrıcalıklı korumaya

5. Aşağıdakilerden

hangisinde

tabidir.

Devletin taşınır mallarının korunma-

II- Kamu malları kamulaştırılamaz.

sına ilişkin hüküm mevcut değildir?

III- Kamu malları özel mülkiyete konu
a) 3167

olmaz.

sayılı

Kara

Avcılığı

Kanunu
Yukarıdaki

ifadelerden

doğrudur?

hangileri

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu
c) 2634

sayılı

Turizmi

Teşvik

Kanunu
a) II, III

d) 3078 sayılı Tuz Kanunu

b) I, II
c) I, III
d) Hepsi
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6. I- Konuyla ilgili mevzuat eksikliğinin

9. "Gerekli

teknoloji

bulunması

kullanılarak,

II- Devlet mallarına karşı işlenen suçların

santralden

takip ve soruşturulmasının uzun zaman

telefonların

alması

engellenmelidir."

imkânları

şifre
iptal

kullanımı
gibi

da
veya

yöntemlerle

...............

kullanımları

III- Kadastro çalışmalarının bitirilememesi
IV- Verilen cezaların caydırıcılığı sağlaya-

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan

cak boyutta olmaması

yere

aşağıdakilerden

hangisi

gelmelidir?
Yukarıdakilerden

hangisi

ya

da

hangileri Devlet mallarının yargısal

a) mesai saatleri dışında yetkisiz

korunmasında karşılaşılan sorunlar

b) mesai saatlerinde yetkili

arasında ver almaz?

c) mesai saatleri dışında yetkili
veya yetkisiz
d) mesai

a) l

saatleri

içinde

yetkili

veya yetkisiz

b) l, III
c) III, IV
d) I, II, IV
7. Aşağıdakilerden

hangisi

tasarruf

genelgelerinin kapsamında değildir?
10. "Hizmet araçları için .......... ve en uygun

a) Kamuya yararlı dernekler
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri

güzergah seçilmeli, az sayıdaki personel

c) Bakanlıklar

için

d) Üniversiteler

edilmemelidir."

8. Tasarruf
düzenleyici

önlemleri
mahiyette

uzak

semtlere

tahsis

öngören

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan

genelge

yere

çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir?

aşağıdakilerden

hangisi

gelmelidir?

a) Başbakanlık

a) en makul

b) Bakanlar Kurulu

b) en iyi

c) Maliye Bakanlığı

c) en kısa

d) Hazine Müsteşarlığı

d) en düzgün
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11. "Sarf malzemelerinin ......... yapılmalı;

13. "Faksla gönderilen evraklardan ........

ambar ve ayniyat sorumluları denetimsiz

ayrıca postayla gönderilmemen, böylece

bırakılmamalıdır."

posta ve kağıt giderlerinden tasarruf
sağlanmalıdır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere

aşağıdakilerden

hangisi

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere

gelmelidir?

aşağıdakilerden

hangisi

gelmelidir?
a) periyodik stok kontrolleri
b) yılda bir defa stok kontrolleri

a) gereksiz olanlar

c) altı

b) resmi olanlar

ayda

bir

defa

stok

kontrolleri

c) gizli olmayanlar

d) her yılın başında ve sonunda

d) teyidi zorunlu olmayanlar

stok kontrolleri
12. Aşağıdakilerden
tüketiminde

hangisi

elektrik

uygulanacak

tasarruf

14. "Görev özellikleri de dikkate alınarak
......... alımına izin verilmemelidir."

tedbirlerindendir?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
a) Isı

kaybının

önlenmesi

bakımından, pencere ve kapı
kenarlarının

sünger

v.b.

malzemeyle

yalıtılması

gibi

gerekli önlemler alınmalıdır.
b) Elektrik,

su,

doğalgaz

aşağıdakilerden

ve

cezasına ve ek maliyetlere yol
açmadan zamanında ödenme-

gelmelidir?

a) bilgisayarlara teknik olmayan

b) bilgisayarlara gereksiz, standart
dışı donanım
c) bilgisayarlara gerekli standartta
donanım
d) bilgisayarlara

lidir.
c) Yerleşim düzeni oluşturulurken
ışığından

en

hangisi

donanım

telefon fatura bedelleri gecikme

gün

yere

çok

gerekli

olmayan donanım

fazla

yararlanma hususu da dikkate
alınmalı, çalışma masalarının
konumu

buna

göre

ayarlanmalıdır.
d) Hepsi
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15. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar

17. I- Ekonomik olması veya temin kolaylığı

sistemlerine ilişkin tasarruf tedbirle-

hallerinde mal ve hizmetin doğrudan

ri için doğru ifade edilmiştir?

üretimi yerine piyasadan temin edilmesi
yoluna gidilmelidir.

a) Çıkabilecek muhtelif işler için
atıl

bilgisayar

bulundurul-

malıdır.
nitelikte

bilgisayar

c) Bilgisayar

parkı

toplu

ve

yapılacak

satın

ihtiyacı

yaratılmadan

temini

hususunda gayret gösterilmelidir.
III- Katılımcılara
ücreti

alınmalıdır.

dışından

almalarda, tedarikin kur farkı ve ilave
kaynak

b) Her personel için, personelin
istediği

II- Yurt

gibi

huzur

hakkı,

ödemelerin

huzur

yapıldığı

toplantıların mümkün olan en çok sayıda
tutulması sağlanmalıdır.

standart hale getirilmelidir.
d) Hiçbiri

Yukarıda
hangisi

yer
ya

kullanımına

verilen

da

ifadelerden

hangileri

ilişkin

kaynak

uygulanacak

tasarruf tedbirlerinden değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız lll
c) II, III
16. Analitik bütçe ile ilgili aşağıda-

d) I, II

kilerden hangisi yanlıştır?
a) Analitik bütçe sisteminde dört
çeşit sınıflandırma esası kabul
edilmiştir.
b) Analitik

bütçe

bütçelerin

sistemiyle

kod

yapıları

değiştirilmiştir.
c) Bütçeler

gelecek

iki

tahminleriyle

yılın
birlikte

hazırlanmaktadır.
d) Analitik
tahakkuk

bütçe

sistemiyle

esasından

nakit

esasına geçilmiştir.
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18. Aşağıdakilerden

hangisi

haber-

20. Aşağıdakilerden

hangisi

kaynak

leşme ve elektronik sistemlerine

kullanımında uygulanacak tasarruf

ilişkin

tedbirlerinden değildir?

tasarruf

önlemlerinden

değildir?
a) Tahsis edilen ödenekler tahsis
a) Yeni alınacak her türlü haberleşme

araçlarının

sistemlerle

mevcut

uyumlu

olması

sağlanmalıdır.
ömrünü

dır.
b) Ödeneklerin

gereksiz

tüketil-

mesi önlenmelidir.

b) Kısa süre içinde ekonomik ve
teknolojik

amacı dışında kullanılmamalı-

c) Tahsis

edilen

ödeneklerden

tamamla-

kullanılmayanların ilgili mali yıl

yarak, kullanımdan kaldırılacak

içinde harcanılması yönünde

sistem ve malzemeler satın

çaba gösterilmelidir.

alınmamalıdır.
c) Şehir içi,

d) Kamu

şehirler arası ve

yurtdışı telefon görüşmelerinde,

kaynaklarının

israf

edilmeden, en verimli şekilde
kullanılması esas olmalıdır.

kimlerin yetkili olduğuna ilişkin
kriterler

konulmalı

kriterlere

ve

uyulması

bu

sağlan-

malıdır.
d) Telefonların ticari hatlara açık
tutulması sağlanmalıdır.
19. "Asansörler zorunlu olmadıkça ....... kadar
kullanılmamalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere

aşağıdakilerden

hangisi

gelmelidir?

a) 3'üncü kata
b) 2'nci kata
c) 4'üncü kata
d) 5'inci kata
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1

B

2

C

3

D

4

D

5

C

6

A

7

A

8

A

9

A

10

C

11

A

12

C

13

D

14

B

15

C

16

D

17

B

18

D

19

A

20

C
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