
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

31/05/2015

KİTAPÇIK TÜRÜ

B
7. GRUP

ŞEF
(TİCARET)

ALAN ADI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

Atama Yapılacak Görevin Niteliği 100 120

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.

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

T.C. Kimlik No : .....................................................
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ŞEF (TİCARET) B
1.  Aşağıdakilerden hangisi bir malın fiyatının 

artmasına neden olur?

A) Hava koşullarının olumsuz olması ve üretimin 
azalması

B) Akaryakıt fiyatlarının düşmesi
C) Malın üretiminin artması
D) Enflasyonun düşmesi

2.  Herhangi bir maddenin borsaya tabi olabilme-
si için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Malın yurt dışında da üretiliyor olması
B) Malın yeterli arz ve talebinin olması
C) Malın sadece sanayi ürünü olması
D) Malın fiyatının yüksek olması

3.  Hububat piyasa fiyatları takip edilirken aşağı-
dakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Tüccar ve Sanayici B) Üretici
C) Borsalar D) Bankalar

4.  Aşağıdakilerden hangisi piyasaları takip eder-
ken uyulması gereken usul ve esaslardan biri 
değildir?

A) İşlem miktarı az ise günlük fiyat ve miktar 
girişine gerek yoktur.

B) Fiyatlar, şube hinterlandında bulunan tüm 
illerin piyasa fiyatlarını yansıtmalıdır.

C) Şube hinterlantlarında meydana gelen, sektö-
rü etkileyebilecek her türlü gelişmeden haber-
dar olunmalıdır.

D) Liman iş yerlerinde, sektörün temin ettiği ithal 
ürünlerin yurt içi satış fiyatları bilgi portalına 
yansıtılmalıdır.

5.  Ülkemizde faaliyet gösteren kaç adet ticaret 
borsası bulunmaktadır?

A) 113 B) 43 C) 35 D) 15

6.  Aşağıdakilerden hangisi tarım piyasalarının 
özelliklerindendir?

A) Tarım ürünlerinin arzı çok kısa dönemde de-
ğiştirilebilir.

B) Fiyatlar hasat döneminde en yüksek seviye-
dedir.

C) Üretimin doğal koşullara bağımlılığı yüksektir.
D) Üretim mevsimsel koşullardan etkilenmez.

7.  Aşağıdakilerden hangisi borsa organlarından 
biridir?

A) Kurultay  B) Borsa Meclisi
C) Yayın Dairesi D) Hakemler Birliği

8.  Borsaların çalışma alanları ne ile sınırlıdır?

A) Bulundukları semt B) Bulundukları ülke
C) Bulundukları kıta D) Bulundukları il

9.  Ekonomide her türlü malın ve hizmetin alınıp 
satıldığı veya takas yoluyla el değiştirdiği yere 
ne ad verilir?

A) Kooperatif
B) Teşebbüs
C) Piyasa
D) Vakıf

10.  Borsa dışında alınıp satılmasına müsaade 
edilen maddelere ait işlemler en geç kaç gün 
içerisinde tescil ettirilmelidir?

A) Aynı gün B) 7
C) 15  D) 30

11.  Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri ithala-
tında açılan tarife kontenjanlarından biridir?

A) Türk gümrük tarife cetveli
B) Otonom tarife kontenjanı
C) İhracat rejim kararı
D) İthalat rejim kararı
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12.  Kuruluşumuzca gerçekleştirilen ithalat işlem-
lerinde genel olarak kullanılan ödeme şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peşin ödeme
B) Kabul kredili ödeme
C) Akreditif/vesaik mukabili ödeme 
D) Mal mukabili ödeme

13.  Aşağıdakilerden hangisi tarife kontenjanı un-
surlarından biri değildir?

A) Vergi kimlik numarası
B) Tarife kontenjanı miktarı 
C) Tarife kontenjanı dönemi
D) Gümrük Vergisi ve/veya diğer mali yüklerde 

yapılacak olan indirim

14.  Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz ihracattır?

A) Ticari kiralama
B) Konsinye ihracat
C) İthal edilmiş malların ihracı
D) Yerli ve yabancı turistlerin götüreceği eşya ve 

taşıtlar 

15.  “İhracatçı, ihraç edeceği mala göre ilgili …. 
üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya 
tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip ol-
mamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hüküm-
lerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi 
tanınan ortaklıkları” ifadesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonomi Bakanlığına
B) Gümrükler Genel Müdürlüğüne
C) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine
D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili 

birimine

16.  Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz ihracat 
değildir?

A) Konsinye ihracat
B) Hediye, numune, reklam eşyaları
C) Fire ve garanti kapsamı parçalar
D) Türkiye’deki yabancı ve Türklerin götüreceği 

eşya ve taşıtlar

17.  Dış ticarette bir teslim şekli olan FOB (Free On 
Board) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen liman-
da malların gemi doğrultusunda rıhtım veya 
mavnaya konmasıyla sona erer. 

B) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen yükle-
me limanında mallar gemi küpeştesine geçtiği 
andan itibaren sona erer.

C) Satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen 
varış limanında, gemi bordasında, ithal güm-
rüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır 
tutmakla sona erer.

D) Satıcı teslim yükümlülüğünü, malı işletme-
sinde (fabrika, depo vb.) alıcı emrine hazır 
tutmakla yerine getirir.

18.  Aşağıdakilerden hangisi bir teslim şekli olan CIF 
(Cost, Insurance and Freight)’nin tanımıdır?

A) Satıcı belirlenen varış limanına malı gönde-
rebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu 
ödemek zorunda olduğu gibi ayrıca ek olarak, 
malların taşınması sırasında yitik veya hasar 
rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek 
durumundadır.

B) Satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç 
gümrüğünden geçirilip alıcı tarafından belir-
lenen taşıyıcıya, belirlenen yer veya noktada 
teslimi ile son bulur.

C) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen yükle-
me limanında mallar gemi küpeştesine geçtiği 
andan itibaren sona erer.

D) Satıcı teslim yükümlülüğünü, malı işletme-
sinde (fabrika, depo vb.) alıcı emrine hazır 
tutmakla yerine getirir.

19.  Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisinde 
Gümrük Vergisi ödeme zorunluluğu vardır?

A) DDU B) CFR C) FOB D) DDP

20.  Aşağıdakilerden hangisi CFR teslim şeklini 
ifade etmektedir?

A) Cost, Insurance and Freight
B) Cost and Freight
C) Free On Board
D) Ex Works
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21.  Aşağıdaki belgelerden hangisinde fumigasyon 

bilgileri yer alır?

A) Ticari Fatura
B) Konşimento 
C) Bitki Sağlık Sertifikası
D) Radyoaktivite Sertifikası

22.  Konşimento (Bill of Lading-B/L) aşağıdakiler-
den hangisi tarafından düzenlenir?

A) Malın alıcısı
B) İhracatçı birlikleri
C) Gümrükler Genel Müdürlüğü
D) Taşıyıcının kendisi veya acentesi

23.  Emtia bedelini gösterir belge aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Konşimento
B) Ticari Fatura 
C) Gözetmen Sertifikası
D) EURO 1 Dolaşım Sertifikası

24.  Aşağıdaki unsurlardan hangisi ticari faturada 
yer almaz?

A) Teslim şekli  B) Ödeme şekli
C) İlaçlama bilgileri D) Malın açık adı

25.  Aşağıdakilerden hangisi ithalat ve ihracatta 
kullanılan evraklardan biri değildir?

A) Vesaik Mukabili
B) Proforma Fatura
C) Gözetmen Sertifikaları
D) EURO 1 Dolaşım Sertifikası

26.  Aşağıda yer alan evrak eşleştirmelerinden 
hangisi içerdiği nitelikler açısından en benzer 
özellikleri taşımaktadır?

A) Konşimento-Ticari Fatura
B) Bitki Sağlık Sertifikası-Fumigasyon Sertifikası 
C) Bitki Sağlık Sertifikası-Radyoaktivite Sertifikası
D) Menşe Şahadetnamesi-EURO 1 Dolaşım 

Sertifikası

27.  TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) aşağıdakilerden 
hangisine göre mal satımı (ihracat) gerçekleş-
tirmektedir?

A) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
B) TMO İhale Yönetmeliği
C) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
D) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

28.  TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) gerektiğinde 
ithalat ve/veya ihracat işlemlerini gerçekleş-
tirmede aşağıdakilerden hangisi tarafından 
görevlendirilir?

A) Maliye Bakanlığı
B) Kamu İhale Kurumu
C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
D) Hazine Müsteşarlığı

29.  Aşağıdakilerden hangisi TMO’nun (Toprak Mah-
sulleri Ofisi) KİK başvurusu (4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu)’nda bulunduğu ticari işlemdir?

A) İthalat  B) İhracat
C) Akreditif işlemleri D) Gümrük işlemleri

30.  İhracatta uygulanan TMO Genel Müdürlüğü 
İhale Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisine 
dayanılarak hazırlanmıştır?

A) Kamu İhale Kanunu
B) Devlet İhale Kanunu
C) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
D) Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ Ana Statüsü hü-

kümleri

31.  Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri itibarıyla 
ayrı özellikler taşıyan iç satış çeşitleri arasın-
da yer almaz?

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

satışlar
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32.  Aşağıdakilerden hangisi kişi kuruluş ayrımı 
yapılmadan yapılan peşin bedel mukabili satış 
sistemine ait uygulama esaslarından değildir?

A) Ofisimiz banka ve iş yerleri hesaplarına alıcılar 
tarafından yatırılan meblağ önce “alınan sipa-
riş avansları” hesabına alınır.

B) Teslimatın, belirli bir program dahilinde yapıldı-
ğı, yapılan günlük teslimatlarda cari satış fiyat 
ve ilave ücretler uygulanır.  

C) Satış fiyatı üzerinden belirlenen bir oran veya 
tutar iskonto yapılarak belirlenen tutar ürün 
teslimatı sonunda toptan ödenir. 

D) Fiyat ve ücretlerde değişiklik olması hâlinde 
değişiklik teslimatı yapılmamış emtiaya aynen 
uygulanır.

33.  Aşağıdaki satış şekillerinden hangisi peşin 
satışlara girmez?

A) İskontolu peşin satış 
B) Konsinye satışlar
C) Peşin bedel mukabili satış
D) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satış

34.  İç piyasaya yönelik hububat satışlarının başla-
dığı kampanya dönemi başlangıcında aşağıda-
kilerden hangisi hazırlanmaz?

A) Kampanya dönemi içinde satışı tahmin edilen 
miktar

B) Varsa ithalat - ihracat bakiyeleri
C) Devreden stok miktarı
D) Talep durumu

35.  Serbest olarak satışa arz edilen emtianın fiya-
tının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi 
dikkate alınmaz?

A) Ürün maliyeti B) Coğrafi faktörler
C) Piyasa fiyatları D) Piyasa talebi 

36.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satışlar-
da, mal bedelinin TMO hesaplarına yatırıldığı 
tarihteki fiyat ve ücretler sözleşmede uygun 
görülen miktarlar için teslimat süresince sabit 
kalır.

B) İskontolu peşin satış; satış fiyatı üzerinden 
belirlenen bir oran veya tutar iskonto yapılmak 
suretiyle yapılan satıştır.

C) Peşin satışlar; peşin bedel mukabili, sabit fiyat 
garantili sözleşmeli olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Vadeli satışlar taraflar arasında sözleşme 
imzalanmak suretiyle yapılır.

37.  İhale yolu ile yapılan satışlar nitelikleri itibarıy-
la ayrı özellikler taşıyan iç satış çeşitlerinden 
hangisi içerisinde yer alır?

A) Resmî daire, teşekkül ve müesseselere yöne-
lik satışlar

B) Serbest satışlar
C) Yardım satışları
D) Mecburi satışlar

38.  Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satışları-
mızda aşağıdakilerden hangisi alınmaz? 

A) KDV  B) Damga Vergisi
C) Borsa tescil ücreti  D) Simsariye bedeli

39.  Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satış ile 
peşin satışımızı birbirinden ayıran en belirgin 
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satışımız-
da teslimat süresince fiyatın değişmemesi ve 
sözleşme imza aşamasında Damga Vergisi 
tahsil edilmesi

B) Mal bedeli ve KDV’nin teslimat öncesi tahsil 
edilmesi

C) Teslimat süresince aynı fiyatın uygulanması
D) Teslimat sürelerinin aynı olması



6

ŞEF (TİCARET) B
40.  TMO’ca yapılan peşin bedel mukabili satışlarda 

satışların herhangi bir nedenle durdurulması 
durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Satışların yeniden açılmasını müteakip iptal 
edilen fiyat, ücret ve esaslarla teslimata de-
vam edilir. 

B) Teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri 
hâlinde alıcıya iade edilir. 

C) Satış fiyatı değişir ve fiyat değişikliği teslimatı 
yapılmamış bakiye mala yansıtılır. 

D) Ürün bedeli teslimatın yeniden başladığı tarih-
te tahsil edilir. 

41.  Vadeli satış sözleşmesinde aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Satış yapılan firmanın adı, unvanı ve adresi
B) Vade başlangıç tarihi ve süresi
C) Şube stok miktarı
D) Satış fiyatı

42.  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 

43.  Vadeli satışlarda satışı yapılan ürün bedelinin 
% kaçı oranında toplam teminat alınır?

A) 96  B) 106  C) 116  D) 126

44.  Samsun Şube Müdürlüğü ile A firması arasında 
60 gün vadeli (30 günlük faiz oranı % 1’den) ve 
vade farksız 1.000.000 kg, 0,950 TL/kg fiyatla 
(nakliye ilave ücreti ve manipülasyon ücreti da-
hil) buğday satış sözleşmesi imzalanmış olsun. 
Buna göre Şube Müdürlüğü tarafından alınması 
gereken teminat mektubu tutarı (% 6), satışa 
ait KDV (% 1) ve borsa tescil ücreti (binde 2) 
ile vade sonunda tahsilatı yapılacak mal bedeli 
tutarları toplam kaç TL’dir?

A) 969.190  B) 1.018.400 
C) 1.037.590  D) 1.198.585 

45.  Samsun Şube Müdürlüğü ile A firması ara-
sında 90 gün vadeli (30 günlük faiz oranı % 
2’den) ve vade farklı 300 ton, 900 TL/ton fiyatla 
(KDV, nakliye ilave ücreti ve manipülasyon 
ücreti dahil) buğday satış sözleşmesi imzalan-
mış olsun. A firması 70. gününde mal bedeli 
ve KDV’li vade farkı tutarını ödemek isteseydi 
toplam kaç TL öderdi?

A) 233.500  B) 275.756 
C) 282.726  D) 296.875 

46.  Tahsis işleminde uygulanacak kat sayı hangi 
şekilde bulunur? 

A) Satışa açılan ürün kodu = 
 Şube stok miktarı
B) Toplam fiili tüketim miktarı =
 Satışa açılan stok miktarı
C) Satışa açılan stok miktarı =
 Talep eden kişi sayısı
D) Satışa açılan stok miktarı =
 Toplam fiili tüketim 

47.  Talep toplama yöntemine göre yapılan tahsisli 
satış hesaplamalarında kullanılan makarna 
ihracatı karşılığı buğday kat sayısı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 1,660   B) 1,450
C) 1,358  D) 0,870 

48.  Samsun Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 
17.150 ton, 1262 kodlu buğday kullanıcılarına iki 
aylık fiili tüketimleri kadar satışa açılmış ve top-
lam 7.150 ton talep gelmiştir. Almak için başvu-
ran A firmasının yıllık fiili buğday tüketimi 16.200 
ton olup ihracatı bulunmamaktadır. A firması bu 
satıştan toplam kaç ton buğday alabilir? 

A) 16.200   B) 2.700 
C) 1.350   D) 675 

49.  Samsun Şube Müdürlüğü 1541 kodlu buğday 
stoku 6.000 ton ve şubeye 1541 kodlu buğday 
için gelen talep 12.000 tondur. Şube müdürlüğüne 
1541 kodlu buğdaydan almak için başvuran A fir-
masının yıllık fiili tüketimi 18.000 ton/yıl, yıllık un 
ihracatı ise 6.000 tondur. Buna göre A firmasına 
yapılacak aylık buğday satış miktarı kaç tondur?

A) 707,5  B) 611,5  C) 450,5  D) 410,5 
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50.  Talep toplama yöntemine göre yapılan tahsisli 
satış hesaplamalarında kullanılan sırasıyla 
bisküvi - un - bulgur - makarna ihracatı karşılı-
ğı buğday kat sayıları aşağıdakilerin hangisin-
de doğru sıralanmıştır?  

A) 1,660 – 1,258 – 1,453 – 1,566
B) 1,450 – 0,860 – 1,366 – 1,466 
C) 1,358 – 0,870 – 1,265 – 1,666
D) 0,870 – 1,358 – 1,450 – 1,666

51.  Samsun şube stoklarından 17.500 ton, Erzurum 
şube stoklarından 15.300 ton ve Diyarbakır 
şube stoklarından 22.500 ton ekmeklik buğday 
kullanıcılarına bir aylık fiili tüketim miktarları 
karşılığı satışa açılmıştır. A firması 3 şube mü-
dürlüğünden de buğday talebinde bulunmakta 
olup firmanın fiili tüketim miktarı 14.250 ton/yıl 
olduğuna göre satışa açılan stoklardan şube 
bazında yaklaşık ne kadar alabilir? (Virgülden 
sonra 3 basamak kullanınız.)

A) Samsun 375,250 ton, Erzurum 328,938 ton, 
Diyarbakır 483,313 ton

B) Samsun 395,133 ton, Erzurum 305,333 ton, 
Diyarbakır 295,533 ton

C) Samsun 365,250 ton, Erzurum 338,938 ton, 
Diyarbakır 483,312 ton

D) Samsun 325,250 ton, Erzurum 378,938 ton, 
Diyarbakır 483,313 ton

52.  Şanlıurfa Şube Müdürlüğü hinterlandında 
bulunan ve aylık fiili tüketim miktarı 15.000 
ton buğday olan A firması, şube müdürlüğü 
stoklarında bulunan 1262, 1272 ve 1541 kodlu 
buğdaylardan almak için müracaatta bulunmuş 
ve şubeye başka talep gelmemiş olsun. Bu du-
rumda A firmasına satışı yapılacak 1272 kodlu 
buğdayın aylık miktarı kaç tondur? (Şubenin 
1262 stok miktarı: 7.150 ton, 1272 stok miktarı 
3.520 ton ve 1541 stok miktarı 8.985 tondur.)

A) 6.855  B) 5.460  C) 2.700  D) 1.750 

53.  Talep toplama yöntemine göre yapılan peşin 
ve vadeli satışlarda tahsis işlemi ne amaçla 
uygulanır?

A) Satışa açılan stokları talep sahiplerine eşit 
dağıtmak için 

B) Satışa açılan stokları, talep sahiplerine fiili 
tüketim miktarına göre dağıtmak için

C) Talep sahiplerine daha fazla ürün satmak için 
D) Satışa açılan stok miktarını bulmak için

54.  Talep toplama yöntemine göre yapılan tahsis-
li satış hesaplamalarında kullanılan bisküvi 
ihracatı karşılığı buğday kat sayısı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) 0,870  B) 1,358 C) 1,450 D) 1,660

55.  Talep toplamak suretiyle fiili tüketim miktarları 
dikkate alınarak bisküvi fabrikalarına yapılan 
tahsisli satışlarda Konya Şube Müdürlüğü 
stoklarında bulunan ürünler satışa sunulmak-
tadır. Buna göre A firmasının yıllık fiili tüketim 
miktarı 10.000 ton/yıl, bisküvi ihracat miktarı 
ise 2.000 tondur. A firmasına satışı yapılacak 
aylık buğday miktarı kaç tondur?

A) 10.000   B) 7.284  C) 1.000  D) 688 

56.  Teslim zamanı içerisinde alıcısı tarafından 
çekilmeyen hububata uygulanan cari ardiye 
kirası tutarı kaç TL/kg’dir?

A) 0,0050   B) 0,0040 
C) 0,0030   D) 0,0020 

57.  Kuruluşumuzca mamul madde ihracatı karşı-
lığı yapılan satışlarda aşağıdaki ürünlerden 
hangisinin satışı yapılmamaktadır?

A) Yulaf  B) Buğday 
C) Arpa  D) Mısır

58.  Mamul madde ihracatı karşılığı yapılan satışlar-
da sözleşme konusu hububatın teslimat süresi 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün sözleşmelerde teslimat süresi, sözleş-
me miktarına göre değişir.

B) Bütün sözleşmelerde teslimat süresi 10 gün ile 
45 gün arasında değişir.

C) Bütün sözleşmelerde teslimat süresi miktardan 
bağımsız olarak değişir.

D) Bütün sözleşmelerde teslimat süresi iki tarafın 
anlaşmasına göre belirlenir.
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59.  Mamul madde ihracatı sonrası yapılan satışlar-

da Damga Vergisi hangi durumda tahsil edilir?

A) Yapılan tüm sözleşmelerden tahsil edilir.
B) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve altı olan sözleş-

melerden tahsil edilir.
C) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve üzeri olan söz-

leşmelerden tahsil edilir.
D) Sözleşmenin imzalanması aşamasında 

gümrük çıkış beyannamelerinin asıllarını ibraz 
etmeyen kişi ve kuruluşlardan tahsil edilir.

60.  Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan 
satışların usul ve esaslarını aşağıdakilerden 
hangisi belirler?

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
B) Toprak Mahsulleri Ofisi 
C) Ekonomi Bakanlığı
D) İhracatçı Birlikleri 

61.  Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan 
satışlarda un ihracatları karşılığı satışı yapıla-
cak buğday miktarının belirlenmesinde esas 
alınan randıman oranı hangi ülke için farklı 
belirlenmiştir?

A) Mısır B) Libya C) Cezayir D) Tunus

62.  TMO tarafından yapılan mamul madde ihracatı 
kapsamındaki satışlar için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

A) Alıcı kalite ve miktar konusunda teslimattan 
sonra itirazda bulunamaz. 

B) Alıcı kalite ve miktar konusunda teslimattan 
sonra itirazda bulunabilir.

C) Alıcı sadece miktar konusunda teslimattan 
sonra itirazda bulunabilir.

D) Alıcı sadece kalite konusunda teslimattan 
sonra itirazda bulunabilir.

63.  Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan 
satışlarda alıcıdan kaynaklanan nedenlerden 
dolayı teslimat zamanı dışına sarkan miktar 
üzerinden peşin olarak alınan günlük ücretin 
adı nedir?

A) Ürün cezası B) Ardiye kirası
C) Teslimat cezası D) Sözleşme kirası

64.  Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan sa-
tışlarda teslimatın olumsuz hava şartları veya 
satıcıdan (TMO) kaynaklanan nedenlerden 
dolayı teslimat zamanı içerisinde yapılamama-
sı durumunda nasıl bir işlem yapılır?

A) Teslimat zamanına gün eklenmez.
B) Bu gibi durumlarda firmalara 10 gün ilave süre 

verilir.
C) Tutanak tutulmadan teslimat yapılamayan gün 

veya günler teslimat zamanı sonuna eklenir.
D) Konu, tutanağa bağlanmak suretiyle teslimat 

yapılamayan gün veya günler teslimat zamanı 
sonuna eklenir.

65.  Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan sa-
tışlarda mamul ürün ihracatı yaptığını Gümrük 
Çıkış Beyannamesi ile usulüne uygun olarak 
belgelendirenlerin kullandıkları ham maddeyi 
Kuruluşumuzdan almaları aşamasında, bu 
konuda düzenlenecek sözleşmelere Maliye 
Bakanlığının tebliği gereğince aşağıdakilerden 
hangisi tahakkuk ettirilmez?

A) Gelir Vergisi B) Stopaj Vergisi
C) Damga Vergisi D) Katma Değer Vergisi

66.  Yükleme-boşaltma hizmet alım ihaleleri kaç yıl 
süreli olarak yapılmaktadır?

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

67.  Yükleme-boşaltma hizmet alım ihale ilanları, 
ihalenin yapılacağı tarihten en az kaç iş günü 
önce yapılır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

68.  A iş yerimizin yükleme-boşaltma sözleşmesi-
nin 8. maddesinde kayıtlı “H” taşıma fiilinde;   
“Ha- 1.000 metreye kadar taşınması (1.000 
metre dâhil) 2 TL/tondur.  Hb- 1.001 metreden 
sonra her bir kilometre için yukarıda kayıtlı 
1.000  metrelik taşıma ücretine 1 TL/ton ilave 
edilir.” şeklinde bulunmaktadır.  Yükleniciden 
bu madde kapsamında araç talep edilmiştir. 
1.500 metrelik mesafe için TL/ton taşıma fiyatı 
kaç liradır? (KDV dikkate alınmayacaktır.)

A) 4,5 B) 3,0 C) 2,5 D) 1,5
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69.  Yükleme-boşaltma sözleşmelerinde munzam 
teminat oranı % kaçtır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

70.  A iş yerince 15 günlük yapılan iş süresi kapsa-
mında yükleniciye toplam 30.000 TL tutarında 
istihkak doğmuştur. Kesilecek munzam temi-
nat tutarı ne kadardır?

A) 8.000 B) 6.000 C) 4.000 D) 3.000

71.  Şube müdürü, Genel Müdürlükten izin ve onay 
almadan şube içerisinde kaç tona kadar hubu-
bat taşıması yaptırabilir?

A) 5.000   B) 10.000
C) 20.000  D) 25.000

72.  Şube müdürü, Genel Müdürlükten izin ve onay 
almadan şubeler arasında koordinasyon ve 
mutabakat sağlamak suretiyle kaç tona kadar 
çuvallı pirinç taşıması yaptırabilir?

A) 50 B) 100 C) 250 D) 500

73.  Karayolu taşımasında şube/işletme müdürünün 
ihale bedeli onay yetkisi kaç TL’ye kadardır?

A) 100.000    B) 250.000   
C) 300.000    D) 500.000   

74.  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 şube müdürü (sevk iş yeri)
C) İlgili şube müdür yardımcısı (sevk iş yeri)  
D) İlgili birim amiri (ticaret dairesi başkanı)

75.  Karayolu taşıma ihalesinin yapılması süre-
cinde bir sıralama yapılırsa aşağıdakilerden 
hangisi diğerlerinden daha önce gelir?

A) Tahmini fiyat (yaklaşık bedelin) belirlenmesi 
B) Geçici teminatın kontrolü  
C) En düşük teklif sahibiyle pazarlık yapılması
D) İhaleye katılan isteklilerin vermiş oldukları 

fiyatın okunarak tutanağa bağlanması

76.  İhale üzerinde kaldığı hâlde, mücbir sebep 
hâlleri dışında taşıma sözleşmesi imzalama-
yan istekli için yapılacak işlem aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

A) Geçici teminatı istekliye iade edilir ve yasakla-
ma verilmez.

B) Geçici teminatı gelir kaydedilir ve sadece TMO 
ihalelerinden yasaklama verilir.

C) Geçici teminatı istekliye iade edilir ve sadece 
TMO ihalelerinden yasaklama verilir.

D) Geçici teminatı gelir kaydedilir ve Kamu İhale 
Kanunu gereğince bütün kamu kurum ve kuruluş-
larının ihalelerine katılmaktan yasaklama verilir. 

77.  Karayolu taşıma sözleşmesinin imzalanma-
sından sonra yükleniciye yapılacak tebligatın 
tebellüğ edildiği tarihten itibaren yüklenici, 
en geç kaç takvim günü içerisinde taşımaya 
başlamak zorundadır? 

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 

78.  Yüklenicinin karayolu taşıma sözleşmesinde 
kayıtlı haftalık taşıma tonajına göre noksan ta-
şıdığı beher ton emtia için sözleşmede kayıtlı 
taşıma ücretinin % kaçı ceza olarak istihkakla-
rından kesilerek Ofise irat kaydedilmektedir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

79.  Karayolu Taşıma Sözleşmesi gereğince tahak-
kuk edecek istihkaklardan % kaçı oranında 
munzam teminat kesilmektedir? 

A) 3 B) 9 C) 10 D) 15
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80.  Yüklenici ürünü kamyona yüklediği günü müte-

akip, cezalı süre hariç, kaç takvim günü içerisin-
de tesellüm iş yerine teslim etmek zorundadır?

A) 10 B) 8 C) 6 D) 3

81.  Karayolu taşıma yüklenicisinin sevk iş yerin-
den teslim aldığı ürünü süresinde teslim etme-
mesi hâlinde, gecikilen her gün için alınacak 
% 1 ceza tutarı nasıl hesaplanır?

A) Taşınan ürün miktarı x nihai satış fiyatı x % 1
B) Taşınan ürün miktarı x taşıma fiyatı x % 1
C) Kesin teminat tutarı x % 1
D) Sözleşme bedeli x % 1

82.  Karayolu taşımalarında noksanlıkların tahsilin-
de hububat, bakliyat ve benzeri emtiaların nihai 
satış fiyatının belli olmaması durumunda hangi 
fiyat nihai satış fiyatı olarak kabul edilir?

A) Depo fiyatı B) Borsa fiyatı
C) Satış maliyeti  D) Ürünün piyasa fiyatı

83.  Sevk miktarı     : 1.300.000 kg
Teknik nedenlere dayanan noksanlık :        4.800 kg
Teknik nedenlere dayanan fazlalık  :          1.800 kg
Teknik nedenlere dayanmayan noksanlık :     800 kg
Teknik nedenlere dayanmayan fazlalık :        500 kg
Tesellüm miktarı      : 1.296.700 kg

A iş yerinden nihai satış fiyatı 0,80 TL/kg olan 
emtiadan B iş yerimize sevkiyat gerçekleştiril-
miş olup taşıma sonuçları yukarıda belirtildiği 
şekilde oluşmuştur. Taşıma sırasında her-
hangi bir hak ediş ödenmemiştir. Buna göre 
yükleniciden tahsil edilecek noksanlık tutarı 
ne kadardır?

A) 1.700 B) 2.000 C) 2.600 D) 3.000

84.  Demiryolu ile gerçekleştirilecek ürün taşımala-
rımızda hangi tip vagon kullanılmamaktadır?

A) Platform tipi  B) Ofis tipi
C) Sivas tipi D) Tahıl tipi

85.  Demiryolu taşımalarında sevk irsaliyesi kaç 
nüsha olarak düzenlenir?

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

86.  Tesellüm iş yerince yapılacak demiryolu 
taşıma hazırlıkları esnasında aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz?

A) Boşaltma, yükleme - boşaltma yüklenicisi 
tarafından yapılacaksa, sözleşmeye göre ken-
disine yazılı veya sözlü bilgi verilerek işçi ve 
araçlarının işe hazır bulundurulması sağlanır. 

B) Tesellüm iş yerince gelecek emtianın konu-
lacağı yer belirlenerek emtiayı teslim alacak 
depo memuruna bilgi ve talimat verilir.

C) Boşaltma Ofise ait mekanik cihazlarla yapıla-
caksa, bu cihazlar kontrol edilerek tüm nok-
sanlıklar giderilir.

D) Gelen gemiye istihap haddinden fazla yükleme 
yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

87.  Dahili denizyolu taşıma ihaleleri TMO İhale 
Yönetmeliği’nin hangi yöntemine göre gerçek-
leştirilmektedir?

A) Açık Eksiltme Yöntemi
B) Teklif İsteme Yöntemi
C) Pazarlık Yöntemi 
D) Açık Artırma Yöntemi

88.  Dahili denizyolu taşıma ihalesine iştirak eden fir-
ma, A liman iş yerinden B liman iş yerine taşına-
cak 10.000 ton emtia için 30 TL/ton fiyat teklifinde 
bulunmuştur. Bu isteklinin ihalede vermesi gere-
ken en az geçici teminat tutarı ne kadardır?

A) 8.000  B) 9.000
C) 10.000  D) 13.000

89.  25.000 MT(Metrik Ton) yükleyecek bir geminin, 
günlük yükleme oranı 5.000 MT (Metrik Ton) 
olan bir limandaki starya süresi kaç gündür?

A) 5  B) 4  C) 3  D) 2 
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90.  Bir geminin yükleme veya boşaltmaya hazır 
olduğunun yükleyici/alıcıya kaptan veya taşı-
yan tarafından bildirildiği yazılı belge aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Konşimento
B) Hazırlık mektubu
C) Navlun sözleşmesi
D) Başlama-bitiş-duraklama tutanağı 

91.  Dökme yüklerde konşimento miktarının gün-
lük yükleme/tahliye oranına bölünmesi sonu-
cunda bulunan süre neyi ifade eder? 

A) Navlun  B) Konşimento
C) Starya süresi  D) Navlun sözleşmesi

92.  Taşıyanın taşıtandan aldığı taşıma bedeli neyi 
ifade eder?

A) Dispeç   B) Gecikme cezası
C) Sürstarya  D) Navlun

93.  Salı günü saat 14:00’te hazırlık mektubu kabul 
edilen gemi için zaman sayımı ne zaman başlar?

A) Salı günü saat 14:00
B) Salı günü saat 17:00
C) Çarşamba günü saat 08:00
D) Perşembe günü saat 08:00

94.  Gemi yükleme boşaltma başlama-bitiş-durakla-
ma tutanağını aşağıdakilerden hangisi hazırlar? 

A) Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı
B) TMO Liman Şube Müdürlüğü
C) Mali İşler Dairesi Başkanlığı
D) Personel Dairesi Başkanlığı

95.  Aşağıdakilerden hangisi Olaylar Tutanağını 
(Statement of Facts - SOF) hazırlar? 

A) Ajans Amiri
B) Gemi Acentesi
C) Bilgi İşlem Servis Şefi
D) Alım ve Muhafaza Servis Şefi 

96.  Aşağıdakilerden hangisi gemi yükleme ve tah-
liyelerinden sonra yapılan zaman hesaplama-
larına esas olan ve uluslararası kabul gören 
belgelerdendir?

A) Fatura 
B) Çeki pusulası
C) Hazırlık mektubu
D) Muayene kabul komisyon tutanağı

97.  Gemi yükleme boşaltma başlama-bitiş-duraklama 
tutanağını aşağıdakilerden hangisi imzalamaz? 

A) Alım ve muhafaza servis şefi
B) Liman iş yeri yetkilileri 
C) Acente temsilcisi
D) Gemi kaptanı

98.  Hazırlık Mektubu alınıp kabul edilirken Liman 
iş yerince üzerine ne yazılmalıdır?

A) Navlun 
B) Malın fiyatı
C) Yükleme/tahliye oranı
D) Hazırlık mektubunun alındığı tarih ve saat

99.  Gemi ile yapılan dökme yük taşımalarında 
normal fire oranı % kaçtır? 

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8

100.  Gemi ile yapılan çuvallı/ambalajlı yük taşımaların-
da normal fire oranı % kaçtır?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0,5

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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7. GRUP ŞEF (TİCARET) 
B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

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

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

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

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

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

100.  D


