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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	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,	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	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.

Adı ve Soyadı : .....................................................	

T.C. Kimlik No : .....................................................
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ŞEF (AAF) B
1.  Üretim, kontrol ve dağıtımla ilgili bütün kayıtla-

rın partinin son kullanma tarihinin bitiminden 
sonra en az kaç yıl süreyle saklanması gerekir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

2.  Normalde, yeniden test ya da son kullanma 
tarihini doğrulamak için hangi ticari üretim par-
tisinin inceleme programına alınması gerekir?

A) İlk ticari üretim partisi
B) İlk iki ticari üretim partisi 
C) İlk üç ticari üretim partisi
D) İlk beş ticari üretim partisi

3.  Raf ömrü bir yıl olan ya da daha az olan biyo-
teknolojik /biyolojik ya da başka AFB’ler için 
ilk üç ayda örneklerin hangi sürede teste tabi 
tutulması gerekir?

A) 15 günde  B) Her ay 
C) 45 gün    D) 60 gün

4.  Cam malzemelerin kalibrasyon durumları han-
gi durumla belirlenir?

A) Bakır tel sarımları ile 
B) Platin tel sarımları ile 
C) Alüminyum tel sarımları ile
D) Çelik tel sarımları ile

5.  Kalite güvence servis şefliği tarafından güncel 
olarak tutulan müşteri şikâyetleri listesi kim 
tarafından onaylanır?

A) Kalite güvence şube müdürü
B) Yönetim temsilcisi
C) İşletme müdürü
D) Daire başkanı

6.  Her yıl yayınlanan yetki devir tablosunda belir-
tilen limitlere göre önleyici faaliyeti başlatma-
ya kim yetkilidir?

A) Üretim müdürü 
B) Yönetim temsilcisi
C) AAF işletme müdürü
D) Kalite güvence şube müdürü

7.  Kuruluşumuzun kalite yönetim sistemi dokü-
mantasyonunda hangisi yer almaz?

A) Kalite el kitabı
B) Proses planları
C) Tasarım ve geliştirme
D) Kalite politikası ve kalite hedefleri

8.  Aşağıdakilerden hangisi destek dokümanla-
rında yer almaz?

A) Yetki ve sorumluluklar
B) Site master file
C) Akış şemaları
D) Farmakopiler

9.  Kalite yönetim sisteminde kullanılan iç kay-
naklı tüm dokümanların onay yetkilisi tara-
fından onaylanmış, orijinal metin dağıtım 
listesindeki birimlere fotokopi ile gereği kadar 
çoğaltılıp hangi renkte 1. KOPYA kaşesi ile 
kaşelenerek imza karşılığı dağıtımları yapılır?

A) Kırmızı  B) Mavi
C) Yeşil  D) Siyah

10.  Aşağıdakilerden hangisi yönetim temsilcisinin 
yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Kalite yönetim sistemi kapsamında iç kuruluş-
larla iş birliği yapar.

B) Kuruluş çalışanlarına müşteri istekleri ve bek-
lentileri bilincini verir.

C) Kalite yönetim sisteminin performansı ve 
herhangi bir iyileştirme ihtiyacı hakkında üst 
yönetime rapor verir.

D) Kalite yönetim sisteminin ihtiyaç duyduğu 
proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve 
sürdürülmesini güvence altına alır.

11.  Haşhaş ekimi ve çizilmemiş kapsül üretimi 
yapılacak yörelerin il ve ilçe bazında tespitini 
aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Bakanlar Kurulu
B) İçişleri Bakanlığı
C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
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12.  Haşhaş ekimi yapmak isteyen üreticilerin kış-
lık ekilişlerde izin belgesi alabilmek için hangi 
tarihler arasında Toprak Mahsulleri Ofisi iş 
yerlerine başvuru yapmaları gerekmektedir?

A) 1 Haziran - 30 Haziran
B) 1 Temmuz - 30 Ekim
C) 1 Mart - 30 Haziran
D) 1 Şubat - 15 Mart

13.  Ülkemizde haşhaş tarımında aşağıdaki sistem-
lerden hangisi uygulanmaz?

A) Afyon üretimi
B) Lisans sistemi
C) Kontrollü ekim ve üretim
D) Çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi

14.  Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üreti-
mi, ithali ve ihracı aşağıdaki sözleşmelerden 
hangisi ile düzenlenmektedir?

A) 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi
B) 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 

Sözleşmesi
C) 1961 TEK (Single Convention on Narcotic 

Drugs) Sözleşmesi 
D) 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi

15.  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
haşhaş ekiminin kontrolü, haşhaş kapsülü, 
ham afyon ve tıbbi afyon üretimi, satın alınma-
sı, bunlardan uyuşturucu madde imalatı, yurt 
içinde satışı ve ihracı konularında kaç yılında 
görevlendirilmiştir?

A) 1961 B) 1972 C) 1983 D) 1987

16.  Haşhaş ekimi yapmak isteyen üreticilerin yaz-
lık ekilişlerde izin belgesi alabilmek için hangi 
tarihler arasında Toprak Mahsulleri Ofisi iş 
yerlerine başvuru yapmaları gerekmektedir?

A) 1 Ocak - 1 Şubat B) 1 Şubat - 15 Mart
C) 1 Mart - 30 Haziran D) 1 Haziran - 30 Haziran

17.  Aşağıdaki illerden hangisinde yasal haşhaş 
ekimi yapılmamaktadır?

A) Burdur  B) Denizli
C) Amasya  D) İstanbul

18.  İzinsiz haşhaş ekimi yapan kişilere Türk Ceza 
Kanunu’na göre hangi ceza uygulanır?

A) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para 
cezası uygulanır.

B) Disiplin soruşturması yapılır.
C) İdari para cezası uygulanır.
D) Kınama cezası verilir.

19.  İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde 
belirtilen alandan fazla yerde veya izin belge-
sinde kayıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi 
yapan kişilere hangi ceza uygulanır?

A) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para 
cezası uygulanır.

B) Altı aydan üç yıla kadar hapis ve adli para 
cezası uygulanır.

C) İdari para cezası uygulanır.
D) Kınama cezası uygulanır.

20.  Ofis heyetlerince çizilmiş haşhaş kapsülüne 
rastlanılması hâlinde yapılması gereken işlem 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afyon sakızına el konulması
B) Sürülmek suretiyle tarlanın imha edilmesi
C) Tutanakla mahalli mülki idare amirliklerine 

bildirilmesi
D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 

bildirilmesi

21.  Üretici veya temsilcisi tarla ölçümleri sıra-
sında tarlasının başında bulunmazsa hangi 
tutanakla işlem yapılır?

A) Gıyap tutanağı
B) Noksanlık tutanağı
C) Kaçak tarla tespit tutanağı
D) Tarla değiştirme tutanağı
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22.  Aşağıdaki tutanaklardan hangisi izin belgesin-

de kayıtlı miktarda (üretim tahmin işlemlerinde 
belirlenen miktar) kapsül getirmemesi hâlinde 
düzenlenir?

A) Gıyap tutanağı
B) Kaçak tarla tespit tutanağı
C) Tarla değiştirme tutanağı
D) Noksanlık tutanağı

23.  Form dilekçe ve izin belgeleri kaç nüsha 
hâlinde hazırlanır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

24.  Bir üreticiye en fazla kaç tarlası için haşhaş 
ekim izni verilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

25.  Ofis tarafından oluşturulan itiraz heyetleri 
itirazları nerede inceler?

A) Mahallinde
B) Genel müdürlükte
C) Ajans amirliklerinde
D) Şube müdürlüklerinde

26.  İşverenin, çalışanların sağlık gözetimi kap-
samında yaptıklarıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) İşe girişlerinde sağlık muayenelerini yaptırır.
B) İş değişikliğinde sağlık muayenelerini yaptırır.
C) İşin devamı süresince işin niteliği ve iş yerinin 

tehlike sınıfına bakılmaksızın bir yıllık aralık-
larla sağlık muayenelerini yaptırır.

D) İş kazası, meslek hastalığı sonucu işten uzak-
laşmasından sonra işe dönüşlerinde çalışanla-
rın talep etmeleri durumunda sağlık muayene-
lerini yaptırır.

27.  İş yerinde risk değerlendirmesi yapılırken aşa-
ğıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) İş yeri tertip ve düzeni
B) Kişisel koruyucu donanımlar
C) Özel politika gerektiren çalışanlar ile kadın 

çalışanlar
D) Belirli risklerden etkilenebilecek çalışanların 

durumu

28.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
göre işverenin, çalışana sağladığı imkânlardan 
hangisi doğru değildir?

A) Tüm çalışanların sağlık dosyalarına ulaşma 
imkânı verir.

B) İş sağlığı ve güvenliği konularında teklif getir-
me hakkı verir.

C) Yeni teknolojilerin uygulanması konusunda 
görüşünü bildirme imkânı verir.

D) Çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık 
ve güvenliğine etkileri konusunda görüşünü alır.

29.  İş yerinde ciddi, yakın ve önlenemeyen tehli-
kenin meydana gelmesi durumunda yapılan-
larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, çalışanların işi bırakarak derhal gü-
venli bir yerlere gitmeleri için talimat verir.

B) Çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli ted-
birlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini 
feshedebilir.

C) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez 
olduğu durumlarda yetkiliye haber vermeden 
tehlikeli bölgeyi terk edemez.

D) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunlu 
hâllerde, gerekli donanıma sahip ve özel 
olarak görevlendirdiği çalışanlardan işlerine 
devam etmelerini isteyebilir.

30.  Bir iş yerinde asıl işverenin 320 çalışanı, bu 
iş yerinin işvereni ile bir yıl süreli sözleşmesi 
olan alt işvereninin de 60 çalışanı vardır. Bu iş 
yerinde toplam kaç çalışan temsilcisi vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

31.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
göre işveren, çalışanın meslek hastalığını 
öğrendikten sora, ne kadar sürede Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirir?

A) Öğrendiği günden sonraki bir gün içinde
B) Öğrendiği günden itibaren üç gün içinde
C) Öğrendiği günden sonraki üç iş günü içinde
D) Öğrendiği günden itibaren üç iş günü içinde
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32.  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği konseyinde aşa-
ğıdaki üyelerden hangisi bulunmaz?

A) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir 
genel müdür

B) İçişleri Bakanlığından bir genel müdür
C) Kalkınma Bakanlığından bir genel müdür
D) Millî Eğitim Bakanlığından bir genel müdür

33.  Bir iş yerinde asıl işverenin 60 çalışanı var-
dır. Bu işverenle bir yıllık sözleşmesi olan alt 
işvereninde 50 çalışanı vardır. Bu işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturur.
B) Asıl işveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

oluşturur.
C) Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul 

oluşturmuşsa, iş birliği ve koordinasyon asıl 
işverenin tarafından sağlanır. 

D) Asıl işveren ve alt işveren ortaklaşa iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu oluştururlar.

34.  İşin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) İş yerinde çalışma yöntemi ve şeklinde veya 
iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike 
oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehli-
ke giderilinceye kadar iş yerinin bir bölümü ya 
da tamamında iş durdurulur.

B) Çok tehlikeli sınıfta yer alan tehlikeli kimya-
sallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük 
endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde, 
risk değerlendirmesi yapılmamış olması duru-
munda iş durdurulur.

C) Tespit edilen hususun acil müdahale gerektir-
mesi durumunda tespiti yapan müfettiş tarafın-
dan iş süresiz olarak durdurulur.

D) İşveren işinin durdurulması sonrasında 6 gün 
içinde yetkili mahkemelere itiraz edebilir.

35.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
göre asli görevinin yanında iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel 
olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli 
eğitime sahip kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil savunma görevlisi
B) Çalışan temsilcisi
C) Sağlık personeli
D) Destek elemanı

36.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdaki ta-
nımlardan hangisi yanlıştır?

A) Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren 
işlere sürekli iş denir.

B) İş ilişkisinin süreye bağlı yapılmadığı hâlde 
sözleşme belirsiz süreli sayılır.

C) Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri-
nin yazılı yapılması zorunludur.

D) 1 aylık süresi olan işlerde işverenin,  genel 
ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir 
belge verme yükümlüğü yoktur.

37.  Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortamlarda 
tutuşma kaynağı değildir?

A) Basınç dengeleme işlemlerinden kaynaklanan 
tehlikeler

B) Statik elektrikten kaynaklanan tehlikeler
C) Aşırı ısınmadan kaynaklanan tehlikeler
D) Arızalanmış makineler

38.  Yangınların özellikleriyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Gaz madde yangınlarının temel özellikleri 
patlamadır.

B) Yanabilen metallerin temel özellikleri korlu, 
alevli ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır. 

C) Katı madde yangınlarının temel özellikleri kor 
oluşturmalarıdır.

D) Sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınları-
nın temel özellikleri kokusuz ve alevli yanma-
larıdır.

39.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden 
hangisi feshin geçerli sebebi değildir?

A) Aile yükümlülükleri, hamilelik, siyasi görüş
B) Hastalık veya kaza nedeniyle öngörülen bek-

leme süresinde işe geçici devamsızlık
C) İşverenin rızası haricinde çalışma saatleri 

içinde sendikal faaliyetlere katılmak
D) Mevzuattan doğan haklarını takip için işveren 

aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak
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40.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre feshin bildirimi 

ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kararın temyizi hâlinde Yargıtay 2 ay içinde 
kesin kararını verir.

B) Feshin geçersizliğine karar verildiğinde işve-
ren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır.

C) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih tebliğ tari-
hinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde 
dava açabilir.

D) İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden 
itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için 
işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

41.  Haftada 40 saat çalışmak üzere sözleşme imza-
layan işçinin 4 haftalık ücreti 1280 TL’dir. Bir haf-
tada 43 saati geçmemek üzere, 4 haftada toplam 
170 saat çalışan bu işçi kaç TL ücret alır?

A) 1400  B) 1380  C) 1360  D) 1320 

42.  2 yıl çalışma kıdemi olan 17 yaşındaki bir işçi-
nin en az kaç gün ücretli yıllık izin hakkı vardır?

A) 14 B) 16 C) 20 D) 26

43.  Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden 
sayılmayan hâllerden değildir?

A) Ara dinlenmeleri
B) İşveren tarafından sosyal yardım amacıyla iş 

yerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda 
geçen süre

C) Madenlerde, taş ocaklarında çalışan işçilerin 
duraktan işletmeye varıncaya kadar geçen süre

D) İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden 
başka yerlerde çalıştırılmak üzere gönderildik-
lerinde yolda geçen süreler

44.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi bir günde 
en fazla kaç saat çalışabilir?

A) 13 B) 12 C) 11 D) 9

45.  Aşağıdakilerden hangisinde 4857 sayılı İş 
Kanunu uygulanmaz?

A) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde
B) 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve ormancılık 

işlerinin yapıldığı işletmelerde 
C) Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin ek-

lentisi durumunda olan park ve bahçe işlerinde
D) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve 

parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda 
görülen işlerde

46.  On sekiz ay çalışan bir işçiye işvereni sözleş-
mesini fesih etmeden kaç hafta önce bildirim-
de bulunması gerekir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

47.  İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek 
amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile 
işçinin birlikte örgütlendiği birim aşağıdakiler-
den hangisini tarif eder?

A) İş yeri  B) Sendika
C) İş yeri temsilciliği D) İşletme

48.  Aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz?

A) Tarımsal faaliyette bulunanlar
B) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olanlar
C) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanlar
D) Tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet 

akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar

49.  Sigortalılar, çalışma gücünün veya iş kazası 
veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazan-
ma gücünün en az az % kaçını kaybederse, 
malûl sayılır?

A) 60 B) 50 C) 40 D) 30

50.  Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine 
göre kaç çeşit risk grubunda sınıflandırılır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2



ŞEF (AAF) B

7

51.  Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmeni 
değildir?

A) Hücre kültürleri B) Mikroorganizmalar
C) Haşereler D) İnsan endoparazitleri

52.  Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu 
bilinen biyolojik etkenlere maruz kalanların 
listesi kaç yıl saklanır?

A) 40 B) 20 C) 15 D) 10

53.  Çalışanların gürültüden korunması için kaç 
desibel (dB)  ses basıncından sonra kulak 
koruyucu kullanması zorunludur?

A) 80 B) 85 C) 87 D) 90

54.  Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Standartlarda aksi belirtilmedikçe, kaldırma ve 
iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 
1,5 katını etkili ve güvenli kaldıracak ve askıda 
tutacak yapıda olur.

B) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının, kaldıracağı 
yükün emniyet kat sayısı kadar yüke dayana-
cak fren sistemi bulunur.

C) Periyodik kontroller, makine mühendisleri tara-
fından yapılabilir.

D) Periyodik kontroller makine teknikerleri tarafın-
dan yapılabilir.

55.  İş ekipmanları koruyucularının özellikleri ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tehlike bölgesinden yeterince uzaktadır.
B) Kolayca yerinden çıkarılır.
C) İlave tehlikeye yol açmaz.
D) Sağlam yapıda olur.

56.  Standartlarda belirtilmemişse periyodik kontrol 
süresi bir yıl olmayan basınçlı kap hangisidir?

A) Kalorifer kazanı
B) Taşınabilir hava tankı
C) Taşınabilir gaz tüpleri
D) Manifoldlu tüp demetleri

57.  Vinçlerin periyodik kontrollerinde dinamik 
deney yükü, beyan edilen yükün kaç katıdır?

A) 1,1 B) 1,25 C) 1,4 D) 1,5

58.  Mukoza veya cilt ile direk olarak ani, uzun sü-
reli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, 
eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen 
madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alerjik madde B) Aşındırıcı madde
C) Toksik madde D) Tahriş edici madde

59.  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamın-
da aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu 
donanımdan sayılır?

A) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri 
gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 
kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel 
koruyucular

B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faali-
yetlerinde kullandıkları ekipmanlar

C) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyu-
cular

D) İtfaiye birimin kullandıkları kişisel koruyucular

60.  Elle taşıma işinde, özellikle bel veya sırt böl-
gesinde incinme ile sonuçlanabilecek risklere 
aşağıdakilerden hangi sebebiyet vermez?

A) Metal ve tahta gibi sert malzemeden yapılmış 
yükler

B) Dengesiz ve içindekilerin yer değiştirebildiği 
yükler

C) Uygun olmayan ergonomik koşullar
D) Kaba ve kavranılması zor yükler
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61.  Aşağıdakilerin hangisinden nabız alınamaz?

A) Omuz damarı (iki omuzun orta noktası - Boy-
nun arka yüzeyi)

B) Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü - Başparmağın 
üst hizası)

C) Kol damarı (Kolun iç yüzü - Dirseğin üstü)
D) Bacak damarı (Ayak sırtının merkezi)

62.  Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında 
ilkyardım olarak yapılmaz?

A) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle 
örtülmelidir. 

B) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik 
akımı kesilmelidir. 

C) Yanık bölge bol suyla, en az 15-20 dakika 
yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır.

D) Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.

63.  Aşağıdakilerden hangisi oluş şekliyle yanık 
değildir?

A) Işın ile oluşan yanıklar
B) Çarpma ile oluşan yanıklar
C) Sürtünme ile oluşan yanıklar
D) Donma sonucu oluşan yanıklar

64.  Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini 
belirleyen faktörlerden değildir?

A) Derinlik  B) Yaygınlık
C) Bölge  D) Süre

65.  Derecesi bakımından yanıklar kaça ayrılır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

66.  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel 
uygulamalarından değildir?

A) Koruma  B) Bildirme
C) Kurtarma D) Götürme 

67.  İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar 
belirlenirken aşağıdaki hususlardan hangisi 
dikkate alınmaz?

A) Üretim planında sapma meydana gelme 
ihtimali

B) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
C) Risk değerlendirmesi sonuçları
D) Sabotaj ihtimali

68.  Tehlikeli sınıfında olan iş yerlerinin acil durum 
planı kaç yılda bir yenilenir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

69.  İş yerlerinde acil durum tatbikat kaç yıl ara ile 
tekrarlanır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

70.  Bir acil durum planı dokümantasyonunda aşa-
ğıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Hazırlayanın adı, soyadı
B) İş kazasından kaçınma usulleri
C) Alınan önleyici sınırlayıcı tedbirler
D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

71.  AAF işletme müdürlüğü ihale komisyonunda 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) İşletme müdürü
B) Üretim şube müdürü
C) Muhasebe şube müdürü
D) Afyon bölge müdürlüğü avukatı

72.  TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılan ihale-
nin ilanları, ihalenin yapılacağı tarihten en az 
kaç iş günü önce yapılır?

A) 15 B) 10 C) 7 D) 3
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73.  TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılan ihalenin 
ilanında, aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) İhalenin hangi tarihte sonuçlanacağı
B) Yapılacak işin türü, yeri, miktarı, niteliği
C) İhalenin hangi yöntemle, nerede ve ne zaman 

yapılacağı
D) Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları

74.  Üzerinde ihale kalan yükleniciden ihale bedeli-
nin en az % kaçı oranında kesin teminat alınır?

A) 12 B) 9 C)6 D) 3

75.  TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılan ihale-
de, uygun teklif  fiyatlarının eşit çıkması duru-
munda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Teminat artırımı yoluna gidilir.
B) İhale iptal edilir başka bir tarihte yapılır.
C) Eşit fiyat teklifi veren istekliler arasında kura 

çekilir.
D) Eşit fiyat teklifi veren istekliler arasında açık 

artırma veya eksiltme yapılır.

76.  TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılan, ihale-
ye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişilere 
aşağıdakilerden hangisi denir?

A) Komisyon üyesi B) Tedarikçi
C) Yüklenici D) İstekli

77.  Kamu İhale Kanunu’na göre ihale komisyonu-
nu, aşağıdakilerden hangisi görevlendirir?

A) Daire başkanı
B) İhale yetkilisi
C) İhale komisyon başkanı
D) İhalenin yapılmasını isteyen şube müdürü

78.  Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
ihalesi yapılmadan önce idarenin, katma 
değer vergisi hariç her türlü fiyat araştırması 
yapmasına ne denir?

A) İhaleye katılım yeterlilik kriteri
B) Eşik değer tespiti
C) Yaklaşık maliyet
D) Ödenek tespiti

79.  Kamu İhale Kanunun temel ilkelerine aşağıda-
kilerden hangisi uymaz?

A) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve 
yapım işleri bir arada ihale edilemez.

B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal 
veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 
bölünemez.

C) Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık 
ihale usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri 
Kanunda belirtilen özel hâllerde kullanılabilir.

D) İhaleye çıkılır, en düşük teklife göre ödenek 
temin edilir.

80.  Kamu İhale Kanunu’na uymayan ihale usulü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belli istekliler arasında ihale usulü
B) Kapalı zarf  teklif alma usulü
C) Açık ihale usulü
D) Pazarlık usulü

81.  Haşhaştan faydalanma alanları aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) İlaç - Gıda - Yağ Sanayi
B) İlaç - Otomotiv - Gıda
C) Gıda - Tekstil - Orman Ürünleri
D) Yağ Sanayi - Gıda - Ambalaj Sanayi

82.  Kışlık ve yazlık haşhaş tohumunun ekiminden 
hasat olgunluğuna (kapsüllerin kurumasına) 
kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) 40 - 50 ve 150 - 160 
B) 270 - 280 ve 110 - 120 
C) 110 - 120 ve 180 - 190 
D) 140 - 150 ve 290 - 300
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83.  Haşhaş tarımı için tercih edilen toprak yapısı 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Killi-Tınlı B) Kireçli-Killi
C) Kumlu-Tınlı D) Humuslu-Kireçli

84.  Haşhaş tarımında serpme ekimde kullanılacak 
tohum miktarı dekar başına ne kadardır?

A) 1 - 1,5 kg B) 3 - 5 kg 
C) 200 - 300 gr D) 500 - 600 gr

85.  Aşağıdakilerden hangisi haşhaş bitkisini için 
yıllık ideal yağış miktarıdır?

A) 300 - 400 mm B) 400 - 500 mm
C) 600 - 700 mm D) 2000 mm ve üzeri

86.  Aşağıdakilerden hangisi haşhaş kök kurdu-
nun zararlarından değildir?

A) Yaprak sararması
B) Erken çiçeklenme
C) Bitki boyunda kısalma
D) Verim azalması

87.  Haşhaş tohumunda ortalama yağ miktarı yüz-
de (%) kaçtır?

A) 8-12 B) 20-24 C) 30-14 D) 48-52

88.  Aşağıdakilerden hangisi haşhaş bitkisinde 
rozet döneminde bulunan yaprak sayısıdır?

A) 2-4 B) 4-6 C) 6-8 D) 8-10

89.  Aşağıdakilerden hangisi haşhaş zararlısıdır?

A) Danaburnu B) Kımıl
C) Süne  D) Meyve sineği

90.  Aşağıdakilerden hangisi hastalıklarla mücadele-
lerde kullanılan kültürel önlemlerden değildir?

A) Hastalıklı yerlerden ve bitkilerden tohum alın-
maması

B) Tarlanın bitkisel atıklardan temizlenmesi
C) En az iki yılık münavebe uygulaması
D) Zirai ilaçlama

91.  Personelde hijyen konusu ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Enfeksiyon geçiren ya da vücudun görünen 
yerlerinde açık lezyonları olan personel, 
AFB’lerin kalitesini etkileyecek aktivitelerde 
çalışmamalıdır.

B) Sigara, yemek, içki ve gıdaların saklanması için, 
imalat alanının içinde özel bölümler ayrılmalıdır.

C) Personel ara maddeler ya da AFB’lerle doğru-
dan temastan kaçınmalıdır.

D) Personel iyi temizlik ve sağlık alışkanlıklarına 
sahip olmalıdır.

92.  Temizliğin doğrulanması ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalıntı (rezidü) için verilen sınırlar pratik, 
ulaşılabilir, doğrulanabilir olmalı ve en zararlı 
kalıntıyı baz almalıdır.

B) Kalıntıları (rezidü) ya da kontaminantları 
saptayacak kadar hassas olan, doğrulanmış 
analitik yöntemlerin kullanılması gerekir. 

C) AFB’nin en az bilinen farmakolojik, toksikolojik 
etkinliği ya da en az zararlı bileşenine bakıla-
rak sınırların saptanması gerekir.

D) Kullanılan her bir analitik yöntemdeki saptama 
sınırı, belirlenmiş kabul edilebilir kalıntı (rezi-
dü) ya da kontaminant düzeyini saptayacak 
kadar hassas olmalıdır.

93.  Kalifikasyonla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Tasarım Kalifikasyonu (TK): Kurulan ya da 
modifiye edilen donanım ve sistemlerin, öngö-
rülen operasyon aralıklarında beklendiği gibi 
işlediğinin belgeyle teyit edilmesi

B) Kuruluş Kalifikasyonu (KK): Kurulan ya da 
modifiye edilen donanımın ya da sistemlerin, 
onaylanan tasarımla, imalatçının önerileriyle 
ve /veya kullanıcı gerekleriyle uyuştuğunun 
belgeyle teyit edilmesi

C) Operasyonel Kalifikasyon (OK): Ekipman ve 
yardımcı sistemlerin birleştirilmiş olarak, onay-
lanan işlem yöntemlerine ve spesikifasyonla-
rına dayanarak verimli ve üretken bir şekilde 
çalıştığının belgeyle teyit edilmesi

D) Performans Kalifikasyonu (PK): Tesisler, dona-
nım ya da sistemler için önerilen tasarımların, 
istenen amaç doğrultusunda kullanıma uygun 
olduğunun belgeyle teyit edilmesi
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94.  Uygun şekilde tanımlanan AFB partileri, 
imalatçı tarafından belirlenen son kullanma ta-
rihinden bir yıl sonraya kadar ya da eğer süre 
daha uzunsa, partinin dağıtılmasından kaç yıl 
sonraya kadar saklanmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

95.  Paketleme malzemeleri ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konteynırlar yeniden kullanılacaksa, yazılı pro-
sedürlere uygun olarak temizlenmeleri gerekir. 
Temizliği yapılan konteynırların önceki bütün 
etiketlerinin okunaklı bir şekilde konteynırların 
üzerinde olduğunun kontrolü yapılmalıdır. 

B) Konteynırların, ara maddelerin ya da AFB’lerin 
kalitesini, belirlenen sınırların ötesinde değişti-
recek kimyasal maddeler içermemeleri, reaktif 
ya da absorptif olmamaları gerekir.

C) Konteynırlar, ara madde ya da AFB’lerin ta-
şınması ya da depolanması sırasında oluşa-
bilecek kontaminasyon ya da bozulmaya karşı 
koruyucu özelliklere sahip olmalıdır.

D) Konteynırların temiz ve ara madde ya da 
AFB’ye göre, istenen amaçla kullanıma uygun 
olduklarını göstermek amacıyla sanitize edil-
miş olmaları gerekir.

96.  Analiz sertifikasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz?

A) Orijinal imalatçının adı, adresi ve telefon 
numarası

B) Ara maddenin ya da AFB’nin üretim izni 
C) Ara maddenin ya da AFB’nin adı
D) Parti numarası ve izin tarihi

97.  Şikâyetler ve geri çekme de aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz?

A) Trendi değerlendirmek ve gerekiyorsa dü-
zeltmeye yönelik adımlar atarak ek önlemler 
almak amacıyla ürünle ilgili olayların sıklığını 
ve şiddetini görmek için şikâyet kayıtlarının 
tutulması gerekir.

B) Kaliteyle ilgili yazılı ya da sözlü bütün 
şikâyetlerin kaydedilmesi ve yazılı bir prosedür 
çerçevesinde soruşturulması gerekir.

C) Ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehlikeye 
sokan bir durumda, kimseye haber verilmeden 
durum örtbas edilir.

D) Bir ara madde ya da AFB’nin hangi koşullarda 
geri çekilebileceğini gösteren yazılı bir prose-
dür olması gerekir.

98.  Malzemelerin idaresinde, yapılacak genel kont-
roller için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Malzemelerin alınması, tanımlanması, karan-
tinası, saklanması, tutulması, örneklenmesi, 
test edilmesi, onaylanması ya da reddedilme-
siyle ilgili koşulları tanımlayan yazılı prosedür-
ler olması gerekir.

B) Malzemelerin, kalite birimi(leri) tarafından onay-
lanmış tedarik firmalarından, üzerinde anlaşılan 
spesifikasyonlar gözetilerek alınması gerekir. 

C) Eğer kritik bir maddenin tedarik edildiği firma aynı 
zamanda imalatçı firma değil ise, imalatçı firma ile 
ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyulmaz.

D) Ara madde ve/veya AFB imalatçıları, kritik 
malzemeleri tedarik eden şirketleri değerlen-
dirme için bir sistem geliştirmiş olmalıdır.

99.  Bina ve tesisler ana  bölümünde aşağıdakiler-
den hangisi alt bölüm olarak yer almamıştır?

A) Su
B) Işıklandırma
C) Tasarım ve inşaat
D) Kalibrasyon (ince ayar)

100.  AFB’lerin imalatında kullanılan su için aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) AFB’lerin imalatında kullanılan suyun, kullanım 
amacına uygun olduğu gösterilmelidir.

B) İşlemden geçirilen su, farklı bir gerekçelendir-
me yoksa, en azından Dünya Sağlık Örgü-
tünün (DSÖ) içme suyu (sıvısı) kalitesi için 
belirdiği ilkeleri karşılamalıdır. 

C) Eğer işlemde kullanılan su, belirli bir kaliteye 
ulaşmak amacıyla imalatçı tarafından işlem-
den geçiriliyorsa, bu işlemin uygun şekilde 
izlenmesi ve onaylanması gerekir.

D) İçme suyu AFB kalitesini sağlamakta yetersiz 
olduğu durumlarda kuyu suyu direkt olarak 
kullanılabilinir.

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	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (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.

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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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12. GRUP ŞEF (AAF)
B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  A
2.  C
3.  B
4.  A
5.  B
6.  C
7.  C
8.  D
9.  A

10.  A
11.  A
12.  B
13.  A
14.  C
15.  D
16.  B
17.  D
18.  A
19.  B
20.  C
21.  A
22.  D
23.  B
24.  C
25.  A

26.  C
27.  B
28.  A
29.  C
30.  A
31.  D
32.  B
33.  D
34.  C
35.  D
36.  A
37.  D
38.  B
39.  C
40.  A
41.  B
42.  C
43.  D
44.  C
45.  B
46.  C
47.  A
48.  D
49.  A
50.  B

51.  C
52.  A
53.  B
54.  A
55.  B
56.  C
57.  A
58.  D
59.  D
60.  A
61.  A
62.  C
63.  B
64.  D
65.  B
66.  D
67.  A
68.  C
69.  A
70.  B
71.  A
72.  B
73.  A
74.  C
75.  D

76.  D
77.  B
78.  C
79.  D
80.  B
81.  A
82.  B
83.  C
84.  A
85.  C
86.  B
87.  D
88.  C
89.  A
90.  D
91.  B
92.  C
93.  B
94.  C
95.  A
96.  B
97.  C
98.  C
99.  D

100.  D


