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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik
tuş takımına sahip olan hesap makineleri, (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) databank, el bilgisayarı
vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran
adayların sınavları 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.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

KONTROLÖR (AAF)
1. Haşhaş tarımı için tercih edilen toprak yapısı

7. Ülkemizde haşhaş ekimi ve afyon üretiminin

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Killi-Tınlı
C) Kireçli-Killi

A

1933-1938 yılları arası kontrolü aşağıdakilerden hangisi tarafından kontrol edilmiştir?

B) Kumlu-Tınlı
D) Humuslu-Kireçli

A) Uyuşturucu Maddeler İnhisar İdaresi
B) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
C) Tarım Kredi Kooperatifleri
D) Toprak Mahsulleri Ofisi

2. Haşhaş tarımında serpme ekimde dekar başı-

na kullanılacak tohum miktarı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) 200-300 gr
C) 1-1,5 kg		

8. Haşhaş ekimi, kontrolü, toplanması, değer-

lendirilmesi, imhası, satın alınması, satılması,
ihracı ve ithali hakkındaki yönetmelik hangi yıl
yürürlüğe girmiştir?

B) 500-600 gr
D) 3-5 kg

A) 1958

B) 1968

C) 1978

D) 1988

3. Aşağıdakilerden hangisi haşhaş bitkisi zararlılarından değildir?

A) Haşhaş kök kurdu
C) Yaprak biti

9. Aşağıdaki illerin hangisinde üretim alanlarının ta-

B) Danaburnu
D) Süne

mamında haşhaş ekimine izin verilmemektedir?
A) Afyonkarahisar
C) Amasya		

B) Eskişehir
D) Burdur

4. Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üretimi, ithali ve ihracı aşağıdaki sözleşmelerden
hangisi ile düzenlenmektedir?

10. Haşhaş üreticisi tarafından Toprak Mahsulle-

ri Ofisi iş yerlerine verilen form dilekçedeki
beyana dayanarak ekicinin haşhaş ekimini
yasalara göre yapılabilmesini sağlayan belgeye ne ad verilir?

A) 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana
Sözleşmesi
B) 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi
C) 1961 TEK (Single Convention on Narcotic
Drugs) Sözleşmesi
D) 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi

A) Başvuru belgesi
C) İzin belgesi

11. Haşhaş ekimine müsaade edilen bölgelerde

5. Bakanlar Kurulunca haşhaş ekiminin kontrolü

haşhaş ekmek isteyen üreticilerin haşhaş
ekim izni alabilmeleri için kullanılan Ofisçe
hazırlanmış matbu evrak aşağıdakilerden
hangisidir?

konularında aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiştir?
A) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
D) İçişleri Bakanlığı

A) Form dilekçe
C) Hasat belgesi

kilerden hangileri tarafından yapılır?

gi yıla kadar serbest olarak yapılmıştır?
B) 1933

C) 1943

B) İzin belgesi
D) Tescil belgesi

12. Form dilekçelerin üreticilere dağıtımı aşağıda-

6. Ülkemizde haşhaş ekimi ve afyon üretimi hanA) 1923

B) Tescil belgesi
D) ÇKS belgesi

A) Zabıta ve muhtarlar
B) Jandarma ve muhtarlar
C) Polis ve posta memuru
D) TMO personeli ve muhtarlar

D) 1953
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KONTROLÖR (AAF)
13. Bir üreticiye en fazla kaç tarlası için haşhaş

19. Ölçüm kontrol çalışmaları için oluşturulan

ekim izni verilir?
A) 1

B) 2

C) 3

A

kontrol heyeti kaç üyeden oluşur?

D) 4

A) 1

14. Aşağıdakilerden hangisine haşhaş ekim izni

B) 2

C) 3

D) 4

20. Ofis tarafından oluşturulan itiraz heyetleri

verilemez?

itirazları nerede inceler?

A) Süresi içinde başvuranlara
B) Askerde bulunanlara
C) 18 yaşını bitirmiş olanlara
D) Kaçakçılık ile ilgili veya uyuşturucu maddelerle ilgili
3298 sayılı Kanun’a muhalefet etmemiş olanlara

A) Mahallinde
B) Genel Müdürlükte
C) Ajans Amirliklerinde
D) Şube Müdürlüklerinde

21. Oluşturulan itiraz heyetlerinin başkanlığını

15. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde haşhaş

kim yürütür?

ekiminde uygulanan bir sistem değildir?

A) Ajans Amiri
C) Eksper		

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

B) Şube Müdürü
D) Kontrolör

22. Ölçüm sonucunda tespit edilen alan izin bel-

gesinde taahhüt edilen ekim alanıyla karşılaştırılır. Tarlaların düzgün bir şekil göstermediği
nedeniyle üreticilerin mağdur olmaması için
yapılan ölçümlerde hata payı olarak % kaç
tolerans tanınır?

16. Görevli personelce muhtarlara çiftçilere da-

ğıtılmak için teslim edilen form dilekçelerden
artanlara ne gibi işlem yapılır?
A) Kaymakamlığa teslim edilir.
B) Form dilekçeler muhtarda kalır.
C) Ofis personelince tutanak karşılığında teslim alınır.
D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüklerince tutanakla teslim alınır.

A) 10

B) 15

C) 25

D) 30

23. Ölçüm kontrol çalışmalarında izin belgesinde
belirtilen alandan fazla ekim alanı tespit edilmesi hâlinde hangi işlem yapılır?

17. Tespit ve ilan edilen yerlerdeki ekim alanla-

A) Üretici yazılı olarak uyarılır.
B) Üretici sözlü olarak uyarılır.
C) Tutanak tutularak durum mülki makama bildirilir.
D) Tutanak tutularak durum Tarım İlçe Müdürlüklerine bildirilir.

rının ilçe bazında planlanması hangi kurum
tarafından yapılmaktadır?
A) Toprak Mahsulleri Ofisi
B) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
C) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlükleri

24. Üretici veya temsilcisi tarla ölçümleri sıra-

sında tarlasının başında bulunmazsa hangi
tutanakla işlem yapılır?

18. Haşhaş ölçüm kontrol çalışmaları hangi tarihler arasında yapılmaktadır?
A) 1 Şubat-15 Mart
C) 1 Temmuz-30 Ekim

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

B) 1 Mart-30 Haziran
D) 1 Eylül-15 Mart
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KONTROLÖR (AAF)
25. Aşağıdakilerden hangisi üretim tahmin yön-

A

31. Haşhaş kapsülü teslimatında noksanlık tole-

temlerinden birisi değildir?

ransı yüzde kaçtır?

A) Seçilen numune alanlarındaki kapsül sayısının
tespiti
B) İşletme veriminin hesaplanması
C) Numune alanlarının seçimi
D) Tohum ağırlığının hesaplanması

A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

32. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi izin belgesin-

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

26. Haşhaş ölçüm kontrol çalışmalarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

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

A) Çizim kontrolü
B) Tarla ölçüm kontrolü
C) Çiçeklenme kontrolü
D) Hasat belgesi verilmesi

33. Çizilmiş haşhaş kapsüllerinde çizilen kısımda
aşağıdaki renklerden hangisi oluşur?

27. Haşhaş kapsülü alımlarından kaç milimetrelik
(mm) yuvarlak elek kullanılır?
A) 2.2

B) 1.8

C) 1.6

A) Beyaz 		
C) Yeşil		

D) 1.0

34. Üreticiler tarafından kurumumuza getirilen haş-

28. Haşhaş kapsülü alımları esnasında ürünü tem-

haş kapsüllerinden hangisi müsadere edilmeyerek satın alınır?

sil edecek ve analiz ile ekspertize esas olacak
şekilde yüzde kaç oranında numune alınır?
A) 0.4

B) 0.3

C) 0.2

B) Kırmızı
D) Kahverengi

A) Çizilmiş kapsüller
B) Kızışmış ve küflenmiş kapsüller
C) Kendine has tabi renk ve kokuda olanlar
D) Kasten ıslatılarak bilahare kurutulanlar

D) 0.1

29. Aşağıdaki maddelerden hangisi haşhaş kap-

sülü alım ve ekspertizinde önemli faktörlerden
birisi değildir?

35. Haşhaş kapsülü depolamasında tercih edilen
depo tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rengi, kokusu ve rutubeti
B) Üreticinin elde ettiği tohum miktarı
C) Çizim kontrolü
D) Kapsül tozu

A) Maydü		
C) Çelik silo

B) Beton silo
D) Yatay depolar

36. TMO Kadro Tanımları Kitabı’na göre aşağıda-

30. Haşhaş kapsülü alımlarında üreticilerce getiri-

kilerden hangisi yöneticilerin görevleri arasında yer almaz?

len ürüne yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Temsil ve İmza
C) Disiplin		

A) Rutubet
B) Toz oranı
C) Çizim kontrolü
D) Yabancı madde miktarı
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B) Bilgi verme
D) Eğitim ve Yetiştirme

KONTROLÖR (AAF)
37. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine

A

41. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre aşağıda-

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

kilerden hangisi yanlıştır?

A) Teşebbüsler Sayıştayın mali, idari ve teknik
yönden sürekli gözetim ve denetimine tabidir.
B) İlgili Bakanlık gerekli hâllerde teşebbüslerin
hesaplarını ve işlemlerin teftiş ve tahkike tutmaya tabi tutmaya yetkilidir.
C) Sayıştay; teşebbüslerin bir yıla ait hesap işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi
yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlar.
D) İlgili Bakanlık teşebbüslerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini
gözetmek amacıyla gerekli hâllerde bunların iktisadi ve mali durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir.

A) Kontrolörler görevlendirildikleri konuyla ilgili
olarak iş yerinin her kademedeki personelinden ve III. şahıslardan doğrudan yazılı bilgi
alabilirler.
B) İş yerlerinde yürütülen uygulamalarla ilgili
olarak görevli personele doğrudan talimat
verebilirler.
C) Kontrolörler görevleri ile ilgili olarak Genel
Müdürlükle doğrudan yazışma yapamazlar.
D) Kontrolörler resen soruşturma açamazlar.

42. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre bir

kontrolör tarafından düzenlenen soruşturma
raporunun sonuç bölümünde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

38. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik

Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik’e göre
aşağıdakilerden hangisi denetim görevlilerinin
uyacakları etik davranış ilkelerinden değildir?

A) Cezai yönü
B) Yönetim yönü
C) Zaman aşımı yönü
D) Kurum kişisel hakkı yönü

A) Tarafsızlık ve nesnellik
B) Sosyal sorumluluk
C) Gizlilik
D) Eşitlik

43. Kontrolörler tarafından düzenlenen inceleme

39. Kontrolörler tarafından denetimi yapılacak ko-

raporlarının izleyeceği prosedürle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

nulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş yerinde mevcut her türlü ürün stoku ve maddi duran varlıkların sayım ve kontrolü teknik
kontrolör tarafından yapılır.
B) Hesap Kontrolörleri kontrole başlamadan önce
mevcut kasa ve bütün nazım hesapların sayım
ve kontrolünü yapar.
C) Genel çalışma düzenine ilişkin bölüm İşletme/
Şube Müdürlüğüne gönderilen nüshaya yazılır,
denetimi yapılan iş yerine bırakılmaz.
D) Yakıt, doğalgaz, su ve elektrik faturalarının takibi ve ödemelerinin zamanında yapılıp yapılmadığı hesap kontrolörleri tarafından denetlenir.

A) İnceleme raporları, işletme/şube müdürlüğü
yetkisindeki önlem veya önerileri içeriyorsa
yapılacak işlemler belirlenerek kontrolör tarafından bir yazı ile bağlı iş yerlerine talimatlanır.
B) İnceleme raporlarının işletme/şube müdürlüğünce
incelenmesi sırasında raporla ilgili tespit edilen
hata ve noksanlıklar genel müdürlüğe bildirilir.
C) İnceleme raporu sonucunda idari yönden
düzenleyici işlemler bulunuyorsa rapor, iş
yerlerine gönderilir.
D) İnceleme raporları işletme/şube müdürleri tarafından değerlendirilerek gereği yerine getirilir.

40. Kontrol dönemleri ve kontrol raporları hak-

kında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (Aksi bir durum olmadıkça)
A) İş yerlerinin kontrolleri 6’şar aylık 2 dönemde
yapılır.
B) İş yerlerinin kontrolleri 2’şer aylık 6 dönemde
yapılır.
C) İş yerlerinin kontrolleri 3’er aylık 4 dönemde
yapılır.
D) İş yerlerinin kontrolleri 4’er aylık 3 dönemde
yapılır.

5

KONTROLÖR (AAF)
44. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre “soruş-

A

47. Türk Ceza Kanunu’na göre “Görevinin ifasıy-

turma raporlarının izleyeceği prosedür” hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

la ilgili bir işi yapması veya yapmaması için
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu
görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye
menfaat sağlayan kamu görevlisi” aşağıdaki
suçlardan hangisini işlemiştir?

A) Kontrolörler tarafından yürütülen soruşturma
sonunda elde edilen leh ve aleyhteki tüm
kanıtların eklendiği Soruşturma Raporları İşletme/Şube Müdürlüğüne gönderilir.
B) Raporlar; olayın niteliği, belgeler, kanıtlar ve gerekli görülen diğer yönlerden incelenir. Raporda
eksik ve hatalı hususlar tespit edilirse bunlar
İşletme/Şube Müdürlüğünce ikmal edilir.
C) Gerek Soruşturma Raporuna istinaden gerekse resen uygulanan cezalar, İşletme/Şube
Müdürlüğündeki dosyasına işlendikten sonra,
Soruşturma Raporu dahil, uygulanan cezaya
ilişkin yazıların birer sureti Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığına gönderilir.
D) İşçi personel hakkında düzenlenen ve İşletme/
şube Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından verilmesi gereken para kesme cezası önerisine
yer verilen raporlar, İşletme/Şube Müdürlüğüne gönderilir. İşletme/Şube Müdürlüğünce, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde ceza önerilen personelin, on gün süre tanınmak suretiyle
savunması istenir.

A) Görevi kötüye kullanma
B) Nüfuz ticareti
C) İrtikap
D) Rüşvet

48. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk
nedeni değildir?
A) Haksız tahrik
B) Hakkın kullanılması
C) İlgilinin rızası
D) Yasa hükmünü yerine getirme

49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

disiplin hükümleri gereğince aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?

45. Müfettişlerce düzenlenen raporlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Memur kınama cezasının uygulanmasından
5 sene sonra atamaya yetkili amirine başvurarak kınama cezasının özlük dosyasından
çıkarılmasını isteyebilir.
B) Disiplin amiri uyarma cezasını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde
vermek zorundadır.
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
memurun disiplin amiri tarafından verilir.
D) Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini
takip eden bir sonraki aybaşı uygulanır.

A) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular
hakkında inceleme raporu düzenlenir.
B) Teftiş ve soruşturmaya tabi personelin disiplin
suçu niteliğindeki tutum ve eylemleri için idari
soruşturma raporu düzenlenir.
C) Genel durum raporunda ihbar ve şikâyet konuları ile bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticelerine yer verilir.
D) Soruşturmaya tabi personelin Türk Ceza
Kanunu’na göre suç sayılan eylemleri ile ilgili olarak yalnızca adli soruşturma raporu düzenlenir.

50. TMO ile TÜHİS ve TEZ-KOP-İŞ arasın-

da akdedilen 22. Dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesi’ne göre işçi, kendisi hakkında
verilen disiplin kurulu kararına ne zaman ve
ne şekilde itiraz edebilir?

46. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan zimmet

suçunda daha az cezayı gerektiren hâl aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın
değerinin azlığı
B) Soruşturma başlamadan önce zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi
C) Soruşturma başlamadan önce uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi
D) Kovuşturma başlamadan önce gönüllü olarak
zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi
veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi

A) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 6 gün içinde disiplin kuruluna
B) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 6 iş günü içinde üst disiplin kuruluna
C) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde üst disiplin kuruluna
D) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 10 iş günü içinde üst disiplin kuruluna
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KONTROLÖR (AAF)
51. Hububatta zararlı ot tohumları; insan ve

A

55. Aşağıdakilerden hangisi ürünün metabolik

hayvan için zehirli olan tohumlar, hububatın
temizlenmesini ve değirmende öğütülmesini
zorlaştıran veya engelleyen tohumlar ya da
hububattan elde edilen ürünlerin kalitesini
olumsuz yönde etkileyen tohumlardır. Aşağıdakilerin hangisinde zararlı ot tohumu/tohumları doğru olarak verilmiştir?

faaliyetlerinden birisidir?
A) Sıcaklık		
C) Nisbi Nem

B) Nem
D) Çimlenme

56. Tahıl için ideal depolama sıcaklığı hangisidir?

A) Fusarium etkisine maruz kalmış taneler
B) Pelemir, karamuk ve delice
C) Çavdar mahmuzu (ergot)
D) Kimyon tohumu

A) Nemi (% 12-14), sıcaklığı (10-15 °C) olması
B) Nemi (% 16-18), sıcaklığı (10-18 °C) olması
C) Nemi (% 12-15), sıcaklığı (10-20 °C) olması
D) Nemi (% 10-15), sıcaklığı (12-14 °C) olması

52. Alım sonucunda oluşan bir depoda iş yeri

depo analiz ortalamaları ile laboratuvar analiz
değerleri arasında protein ve hektolitre hadleri
yönüyle no 1, diğer hadler yönüyle no 2 sapma olması hâlinde yapılması gereken işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

57. Aşağıdakilerden hangisi sünenin zarar şekillerinden değildir?

A) Kurtboğazı zararı
C) Emgili tane zararı

A) Şubesinden o iş yerinin deposuna ait ikinci
numune talep edilir.
B) Şubesi tarafından laboratuvar tarafından belirlenmiş olan kod ile satışa verilir.
C) Kontrolör marifetiyle incelettirilir.
D) Müfettiş marifetiyle incelettirilir.

B) Zayıf tane zararı
D) Akbaşak zararı

58. Aşağıdakilerden hangisi primer zararlıdır?
A) Kırma biti
C) Testereli böcek

B) Ekşilik böceği
D) Buğday biti

53. Mısır fiziki analizinde yabancı madde tespiti
aşağıdaki eleklerden hangisi ile yapılır?

59. Alım işlemine tabi tutulan % 23 rutubetli, 23.500 kg
mısır, depolama rutubetine kadar düşürülerek
depolanmıştır. Alınan bu üründe rutubet kaybından dolayı kaç kg fire meydana gelecektir?

A) 4,5 mm’lik yuvarlak delikli elek
B) 4,5 mm’lik uzun delikli elek
C) 1 mm’lik yuvarlak delikli elek
D) 1 mm’lik uzun delikli elek

A) 1850

54. 50 gram orta taneli çeltik numunesinden ran-

B) 2116

C) 2459

D) 2722

60. Pirinç imalatında fotosel iadesinde aşağıdaki-

dıman tayininden sonra kırık pirinç ile ham ve
tebeşiri taneler ayrıldıktan sonra 29 gr tam pirinç elde edildiğine göre bu çeltiğin baş pirinç
ve randımanı ne olur?

lerden hangisi yer almaz?
A) Kırmızı çizgili tane
C) Ham tane

A) 59,7 gr baş pirinç, % 59 randıman
B) 59,7 gr baş pirinç, % 60 randıman
C) 60,9 gr baş pirinç, % 61 randıman
D) 60,9 gr baş pirinç, % 60 randıman

B) Tebeşiri tane
D) Kavuz

61. Aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif bir hesaptır?
A) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
B) 250 Arazi ve Arsalar Hesabı
C) 300 Banka Kredileri Hesabı
D) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
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KONTROLÖR (AAF)
62. Bir iş yerinin gün sonunda fiili kasa sayım so-

67. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defter-

nucuna göre kasasında 250,00 TL tespit edilmiş
iken aynı gün iş yeri muhasebe kayıtlarında 100
Kasa Hesabının borç bakiyesi 240,00 TL ise aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

lerini ne zaman tasdik ettirmek zorundadır?

A) Defterin kullanılacağı yılın son ayında
B) Defterin kullanılacağı yılın ilk ayı içerisinde
C) Defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son
ayda
D) Defterdeki ilk kayıt tarihini takibeden ayın
sonuna kadar

A) 10,00 TL kasa sayım noksanlığı oluşmuştur.
B) 10,00 TL kasa sayım fazlalığı oluşmuştur.
C) 250,00 TL kasa sayım noksanlığı oluşmuştur.
D) 240,00 TL kasa sayım fazlalığı oluşmuştur.

68. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı

63. Kasım ayı içerisinde Lojmanların 354 TL, depola-

tarihten itibaren azami kaç gün içerisinde
düzenlenmek zorundadır?

rın 236 TL ve şube binasının 590 TL olmak üzere
toplam 1180 TL (KDV dahil- % 18) elektrik faturası
ödenmiştir.

A) 5

Aşağıdakilerin hangisinde dönem elektrik
gideri doğru olarak verilmiştir?
A) 1180 TL		
C) 700 TL		

A

B) 7

C) 10

D) 15

69. Basit usulde vergilendirilen (A) şahsına yap-

tırılan 500.- TL’lik iş için Katma Değer Vergisi
(KDV) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

B) 1000 TL
D) 590 TL

A) 500.- TL ödenir ayrıca KDV ödenmez.
B) 500.- TL’den KDV kesilerek ödeme yapılır.
C) 500.- TL’ye KDV ilave edilerek ödeme yapılır.
D) 500.- TL’den KDV tevkifatı yapılarak ödeme
yapılır.

64. Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin saptanma zamanına göre maliyet yöntemi değildir?
A) Fiili Maliyet Yöntemi
B) Tahmini Maliyet Yöntemi
C) Standart Maliyet Yöntemi
D) Eş Zamanlı Kayıt Yöntemi

70. TMO tarafından (A) firmasından KDV hariç

12.000.- TL tutarında tahmil tahliye hizmeti
satın alınmıştır. Bu işlemle ilgili olarak firmaya
ödenecek miktar kaç TL’dir? (KDV oranı % 18,
KDV tevkifat oranı 9/10)

65. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 11.784.C) 12.216.-

A) Diğer gider yerlerine pay verilir.
B) Esas üretim gider yerinde sarf edilir.
C) Üretilen mal ya da hizmetin maliyetine doğrudan yüklenir.
D) Hangi mamul içerisinde ne kadar kullanıldıklarının tespiti mümkündür.

B) 12.000.D) 14.376.-

71. Aşağıdakilerden hangisi malın mülkiyetini
ihtiva eden belgedir?

A) Konşimento
B) Menşe Şahadetnamesi
C) Radyoaktivite Sertifikası
D) Bitki Sağlık Sertifikası

66. Direkt işçilik giderlerinin dönem sonlarında

gider yansıtma işlemlerine ilişkin yevmiye
kayıtlarında hangi hesaba borç kaydı yapılır?
A) 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
B) 720-Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
C) 620-Satılan Mamuller Hesabı
D) 152-Mamul Stokları Hesabı
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KONTROLÖR (AAF)
72. Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri itibarıyla

A

77. Şube müdürü, Genel Müdürlükten izin ve onay

ayrı özellikler taşıyan iç satış çeşitleri arasında yer almaz?

almadan şube içerisinde kaç tona kadar hububat taşıması yaptırabilir?

A) Resmî daire, teşekkül ve müesseselere satışlar
B) Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan
satışlar
C) Yardım satışları
D) Serbest satışlar

A) 5.000

B) 10.000

C) 20.000

D) 25.000

78. Karayolu taşımasında şube/işletme müdürü-

nün ihale bedeli onay yetkisi kaç TL’ye kadardır?

73. İç piyasaya yönelik hububat satışlarının başla-

A) 100.000
C) 300.000

dığı kampanya dönemi başlangıcında aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaz?
A) Talep durumu
B) Devreden stok miktarı
C) Kampanya dönemi içinde satışı tahmin edilen
miktar
D) Varsa ithalat - ihracat bakiyeleri

79. A şube müdürlüğü stoklarında bulunan 60 ton

arpa B şube müdürlüğüne sevk edilecektir. Bu
taşımaya ait sevk ve ihale izin yetkisi hangi
Makama aittir?
A) İlgili ajans amiri (sevk iş yeri)
B) İlgili birim amiri (ticaret dairesi başkanı)
C) İlgili şube müdür yardımcısı (sevk iş yeri)
D) İlgili şube müdürü (sevk iş yeri)

74. Vadeli satış sözleşmelerinde alınan teminat

mektubunun süreli olması hâlinde bu süre
vade bitim tarihinden itibaren en az kaç aylık
ilave süreyi kapsamaktadır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

80. Ofis tarafından gerekli görülmesi hâlinde

karayolu taşıma sözleşmesinde kayıtlı taşıma
tonajının % kaç fazlası aynı fiyat ve şartlar
dahilinde taşıttırılabilir?

75. Talep toplama yöntemine göre yapılan tahsisli
satış hesaplamalarında kullanılan makarna
ihracatı karşılığı buğday kat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,660

B) 1,450

C) 1,358

B) 250.000
D) 500.000

A) 20

D) 0,870

B) 10

C) 8

D) 5

81. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-

ğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yönetmeliği’ne göre Sosyal İşler Şube Müdürlüğü teşkilat yapısında aşağıdaki şefliklerden
hangisi yer almaz?

76. Mamul madde ihracatı sonrası yapılan satışlarda Damga Vergisi hangi durumda tahsil edilir?

A) Sosyal Hizmetler Servisi Şefliği
B) İç Hizmetler Servisi Şefliği
C) Tedarik Servisi Şefliği
D) Tabldot Servisi Şefliği

A) Yapılan tüm sözleşmelerden tahsil edilir.
B) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve altı olan sözleşmelerden tahsil edilir.
C) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve üzeri olan sözleşmelerden tahsil edilir.
D) Sözleşmenin imzalanması aşamasında
gümrük çıkış beyannamelerinin asıllarını ibraz
etmeyen kişi ve kuruluşlardan tahsil edilir.
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KONTROLÖR (AAF)
82. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-

A

86. Şubeler ve Kurumumuz merkezini bağlayan

ğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
başkanlığa bağlı şube müdürlüklerinden biri
değildir?

bağlantı şekli hangisidir?
A) ADSL		
C) VDSL 		

A) Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
B) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
C) Ek Tesisler Şube Müdürlüğü
D) İşletme Şube Müdürlüğü

B) Metroethernet
D) G.SHDSL

87. Bilgi güvenliği politikaları aşağıdaki kriterlerin
hangilerine indirgenemez?

A) Erişimlerin izlenmesi
B) Faaliyetlerin sorgulanması
C) Yedeklemelerin kayıt altına alınması
D) Değişikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi

83. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve
akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
B) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az ortaokul mezunu olmak
C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
D) 18 yaşını doldurmuş olmak

84. Özel güvenlik komisyonunun görevleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim
sonucunda belediye başkanının talebi üzerine
alınacak tedbirleri kararlaştırmak
B) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, iş yerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik
birimi kurmak
C) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hâllerde görev
alanını genişletmek
D) Vali tarafından görüşülmesi istenen konuları
görüşüp karara bağlamak

88. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yazı tipi
ve harf büyüklüğü ile ilgili olarak metin içinde
yer alan alıntılar nasıl yazılabilir?
A) İki çizgi arasında (Times New Roman) olarak
yazılabilir.
B) İki virgül arasında (Cambria) olarak yazılabilir.
C) Parantez içinde (Arial) olarak yazılabilir.
D) Tırnak içinde ve eğik (İtalik) olarak yazılabilir.

89. Hiyerarşinin dışında bulunan bir kullanıcının
elektronik onayı alınmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Dinamik İş Akışı
C) Dağıtım Planları

B) Hareketli İş Akışı
D) Havale

90. Bir kolondaki bilgileri güncellemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

85. Kamu konutlarında oturma süresi dolan sıra

A) select

tahsisli personelin lojmanı kaç günde boşaltması gerekir?
A) 60 gün		
C) 30 gün		

B) 45 gün
D) 15 gün

B) delete

C) update

D) having

91. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, aşağı-

dakilerden hangisi idarelerin yapacağı ihalelerde uyulması zorunlu “temel ilkelerden” değildir?
A) Liyakat		
C) Rekabet
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B) Saydamlık
D) Gizlilik

KONTROLÖR (AAF)
92. TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliği’ne göre han-

97. 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

gisi şube müdürünün görevlerinden değildir?

Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’ye göre sözleşmeli personel
aşağıdakilerden hangisi tarafından işe alınır?

A) Bulunduğu hinterlantta Kurumu temsil etmek
B) Kurum haklarını korumak
C) Sabotaj, yangın ve iş kazalarına karşı gerekli
önlemleri almak ve aldırmak
D) Pursantajları tutmak

A) Disiplin amiri
B) Genel müdür
C) Atamaya yetkili amir
D) Yönetim kurulu kararı

93. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mal

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı sözleşme

veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu
veya yapım müteahhidine ne ad verilir?
A) Danışman
C) Yüklenici

A

yapılmayan hâllerde, genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini,
temel ücreti ve varsa ücret eklerini, fesih hâlinde
tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri
gösteren yazılı bir belgeyi işveren işçiye en geç
kaç ay içinde vermekle yükümlüdür?

B) İstekli
D) Yerli İstekli

A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Dört

94. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre taşra

teşkilatında kontrolörlerin görevlendirilmesi
hangi makam tarafından yapılır?

99. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağı-

dakilerden hangisi harcırahın unsurlarından
değildir?

A) Genel müdür
B) Teftiş kurulu başkanı
C) Genel müdür yardımcısı
D) Taşra şube/işletme müdürü

A) Yol masrafı
B) Aile masrafı
C) Yatacak masrafı
D) Yer değiştirme masrafı

95. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre taşra

teşkilatında kontrolörlerin iş yerleri kontrolleri
kaçar aylık dönemler hâlinde yapılır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

100. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

göre “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını
denetleyen müfettişler ile mühendislik veya
mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları
ile teknik elemanı” şeklinde tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?

96. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir?

A) Genç çalışan
C) Destek elemanı

A) Özel güvenlik görevlisi
B) Sözleşmeli personel
C) Geçici personel
D) İşçiler

B) İş güvenliği uzmanı
D) Teknik eleman

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 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.

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.)

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.

31 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
3. GRUP KONTROLÖR (AAF)
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