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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 (TEKNİK)
1. Cılız, buruşuk tane tayininde kullanılan elekler

A

4. Aşağıdakilerden hangisi emanet alım uygula-

için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

maları ile ilgili doğru değildir?

A) Ekmeklik buğdayda 2,0 mm uzun delikli elek
kullanılır.
B) Makarnalık buğdayda 1,9 mm uzun delikli elek
kullanılır.
C) Çavdar ve tritikalede 1,8 mm uzun delikli elek
kullanılır.
D) Arpada rutubet oranı % 12,5’in altında ise 1,9 mm
uzun delikli elek kullanılır.

A) Emanete bırakılan ürün için eksper tarafından
ürün analiz fişi düzenlenerek fiş üzerinde grup
belirlemesi yapılır ve makbuz senedi düzenlenerek ilgilisine verilir.
B) Talep edilmesi hâlinde, aynı depoda muhafaza
edilen ve fiyatları eşit olan emanet ürünler,
gün içerisinde birleştirilerek tek makbuz senedi
düzenlenebilir.
C) Canlı haşere ihtiva eden ürünler ile ithal ürünler için kesinlikle emanet alım uygulanmaz.
D) TMO depolarına emanete bırakılan ürünler 2
(iki) aydan önce iade edilmez.

2. Buğday satın alma uygulamalarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Makarnalık buğdaylar, çeşidine bakılmaksızın
makarnalık buğday kodu ile alınır.
B) Ekmeklik buğdayların ilk dört grubunda yer
almayan ve çeşidi bilinmeyen buğdaylar renk
durumuna göre ekmeklik kodu ve fiyatları ile
barem uygulanarak alınır.
C) Bir ürünün hadleri barem sınırları içerisinde
kalıyor ve ürün fiyatı asgari alım fiyatının altında oluşuyorsa, ürün asgari alım fiyatı ile düşük
vasıflı ekmeklik buğday kodundan alınır.
D) Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmaz. İlaçlanmış ürünler fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulur.

5. Taahhütname karşılığı alımı yapılan buğday,

arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için müdahale
alım fiyatı açıklanmaması ve en son alım ve
depolama tarihine kadar çekilmemesi durumunda bu ürünler ile ilgili olarak yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) En son açıklanan yılın müdahale alım fiyatı
üzerinden barem uygulanarak peşin alım işlemine tabi tutulur.
B) Ürün sahiplerine mutlaka iade edilir.
C) İş yerine en yakın Borsa fiyatlarına göre peşin
alım işlemine tabi tutulur.
D) Ürün emanete çevrilir.

3. 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?

6. Mısır alım bareminde taş, toprak ve inorganik

maddeler aşağıdaki unsurlardan hangisi içerisinde yer alır?
A) Kusurlu taneler
B) Çürümüş taneler
C) Diğer muhtelif maddeler
D) Zarar görmüş taneler

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

7. Mısır alım bareminde, aşağıdaki unsurlardan
hangisi diğer muhtelif madde içerisinde yer
almaz?
A) Yabancı ot tohumları
B) Ölü haşere parçaları
C) Çürümüş taneler
D) Filizlenmiş tane
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KONTROLÖR (TEKNİK)
8. Mısır alım bareminde kızışmış veya kurutma

A

13. Tahıl için ideal depolama sıcaklığı aşağıdaki-

sırasında aşırı ısıya maruz kalmış olmaktan
dolayı hasar görmüş (yanmış) taneler hangi
sınıfta değerlendirilir?

lerden hangisidir?

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

A) Kurutma esnasında fazla ısıya maruz kalmış
taneler
B) Diğer muhtelif maddeler
C) Alazlanmış taneler
D) Kusurlu taneler

14. Polietilenli topraklı açık yığındaki ürün yüksekliği hangi değerler arasında olmalıdır?

9. 50 gram orta taneli çeltik numunesinden ran-

A) 120 cm - 130 cm
C) 160 cm - 175 cm

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

15. Aşağıdakilerden hangisi çuvallı depolamada

istif sayısını (çuval sayısı) belirleyen faktörlerden birisidir?
A) Ürünün rutubeti
B) Ürünün çeşidi
C) Ürünün mahsul yılı
D) Üründeki yabancı madde oranı

10. Kombine sistemle (50 gr uzun taneli çeltik nu-

munesi) randıman tayininden sonra kırık pirinç
ile ham ve tebeşiri taneler ayrıldıktan sonra
22 gr tam pirinç elde edildiğine göre bu uzun
taneli çeltiğin randımanı % kaçtır?
A) 44

B) 45

C) 46

B) 130 cm - 140 cm
D) 180 cm - 185 cm

16. Kurumumuzda kullanılan 75 m x 2.75 m boyutlarındaki bir adet tahıl torbasında yaklaşık kaç
ton buğday depolanabilir?

D) 47

A) 150

11. Çeltiğin kavuzu ayrıldıktan sonra yüzeyi

B) 250

C) 300

D) 350

tamamen kırmızı renkli perikarp ile kaplı olan
taneye ne ad verilir?
A) Mandık		
C) Tebeşiri tane

17. Stok muayenesine ilişkin olarak aşağıdakiler-

B) Ham tane
D) Amber tane

den hangisi yanlıştır?

A) Mevzuatımıza göre iş yeri stoklarının en geç 15
günde bir muayenesi gereklidir. Arıza durumlarında veya şüphesinde ise stoklar 15 günü
beklemeden devamlı kontrol altında tutulur.
B) Hububat, bakliyat ve diğer ürünler ile bunların
mamul ve çıkıntılarına ait muayene değerleri
her ayın 15 ve son günleri olmak üzere ayda
iki defa stok durum cetveline işlenir.
C) Eksper el defteri (stok muayene defteri) tutma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
D) İş yerinde ürün bulunmuyorsa stok durum
cetveli tanzim edilmez.

12. Aşağıdakilerden hangisi depolama ve muhafaza-

yı etkileyen cansız (biyotik) unsurlardan birisidir?
A) Ürünün kendisi
C) Mikroorganizmalar

B) Depo zararlıları
D) Depo tipi ve yapısı

4

KONTROLÖR (TEKNİK)
18. Ambar fazlalık, noksanlık ve kıymet kaybı

24. Alım işlemine tabi tutulan % 23 rutubetli, 23.500

açıklama belgesi, aşağıdaki durumlardan hangisinde düzenlenmez?

kg mısır, depolama rutubetine kadar düşürülerek depolanmıştır. Alınan bu üründe rutubet kaybından dolayı kaç kg fire meydana gelecektir?

A) Depo tasfiyesi sonucunda fazlalık, noksanlık
ve kıymet kaybı oluştuğunda
B) Depo tasfiyesi sonucunda noksanlık oluştuğunda
C) Deponun tasfiyesi sonucu kıymet kaybı oluştuğunda
D) Teftiş, kontrol ve yıl sonu sayım sonucu oluşan
farklılıklarda

A) 1850

C) 3.440

A) Triyör		
C) Tasnif silindiri

A) Rekabet
C) Liyakat		

B) Akbaşak zararı
D) Zayıf tane zararı

sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından
onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere,
ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir?

B) Kırma biti
D) Buğday biti

A) 4

22. Aşağıdakilerden hangisi fümigasyona etki

C) 2

D) 1

Kanunu’na göre yapım işi olarak yapılan bir
ihale sonucunda “karma sözleşme” düzenlenmişse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlaçlama ortamının yalıtımı
B) Ürünün depolama şekli
C) Ürünün cinsi
D) Ürün sıcaklığı

A) İş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi
götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi
alma yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.
B) İşin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam
bedel üzerinden götürü bedel bir sözleşmedir.
C) Ön veya kesin projelere göre İdare tarafından
hazırlanmış cetveldeki her bir iş kaleminin miktarı ile isteklinin bu iş kalemleri için teklif ettiği
bedellerin çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden yapılan sözleşmedir.
D) Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı işinin birlikte yapıldığı işlerde kullanılan sözleşme türüdür.

23. 900 tonluk bir çelik silo kuyusu fümigasyona

tabi tutulacaktır. Yığındaki ürünün en düşük
o
sıcaklığı 20 C olduğuna göre atılacak toplam
ilaç miktarı kaç gramdır? (Tona 3 tablet)
C) 9.000

B) 3

28. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

eden unsurlardan değildir?

B) 8.100

B) Saydamlık
D) Gizlilik

27. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ihale

21. Aşağıdakilerden hangisi sekonder zararlıdır?

A) 7.500

B) Aspiratörlü elek
D) Sarsıntılı elek

aşağıdakilerden hangisi idarelerin yapacağı
ihalelerde uyulması zorunlu “temel ilkelerden”
değildir?

D) 96.666

rinden değildir?

A) Mısır biti
C) Pirinç biti

D) 2722

26. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre,

20. Aşağıdakilerden hangisi sünenin zarar şekilleA) Kurtboğazı zararı
C) Emgili tane zararı

C) 2459

mak ve çeltiği sınıflandırmak için kullanılan
cihazın adı nedir?

rak bir süre depolandıktan sonra % 10 rutubetle satışa verilmek suretiyle depo tasfiye
ediliyor. Depolama süresince rutubet kaybından kaynaklanan fire miktarı kaç kg’dır?
B) 3.430

B) 2116

25. Çeltiğin içindeki yabancı ot tohumlarını ayır-

19. Depoya % 13 rutubetle 100.000 kg ürün alına-

A) 3.334

A

D) 13.500
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KONTROLÖR (TEKNİK)
29. Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, ihale komis-

A

33. TMO İhale Yönetmeliği kapsamında yapılan

yonu yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin
kabul edilip edilemeyeceği hususunda aşağıda belirtilen hangi değerlendirmeyi yapmaz?

ihalelerde, aşağıda belirtilen yöntemlerden
hangisi kullanılmaz?
A) Açık ihale yöntemi
B) Teklif isteme yöntemi
C) Açık artırma yöntemi
D) Kapalı zarfla teklif alma yöntemi

A) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını
B) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını
C) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını
yansıtıp yansıtmadığını
D) İsteklinin son yıla ait bilanço bilgilerinin uygun
olup olmadığını

34. TMO Yetki Devri Yönergesi’ne göre, kamu ku-

rum ve kuruluşlarından “genel müdür ve üzeri
unvanlı” imza ile kurumumuza gelen yazılara
verilecek cevapları kurum adına aşağıdakilerden hangisi imzalar?

30. KİK İhale Uygulama Yönetmeliği’ne göre, söz-

A) İlgili genel müdür yardımcısı
B) İlgili şube müdürü
C) İlgili daire başkanı
D) Genel müdür

leşmesi imzalanmış bir işin yapılmaması hâlinde
kesin teminat ile ilgili hangi işlem yapılır?
A) Gelir kaydedilir.
B) Firmaya iade edilir.
C) Bankasına iade edilir.
D) Kasada muhafaza edilir.

35. TMO Yetki Devri Yönergesi’ne göre, taşra teşkilatında ihale öncesinde yapılacak özel birim
fiyat analizlerinin onay makamı aşağıdakilerden hangisidir?

31. 4734 sayılı Kanun’a göre ihale bildirim ve tebligat

esaslarına dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel müdür
B) Taşra şube/işletme müdürü
C) Teknik işler dairesi başkanı
D) İlgili genel müdür yardımcısı

A) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli
olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP
üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.
B) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.
C) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.
D) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ
tarihi sayılır.

36. Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği uyarın-

ca, yönetmelikte yer almayan ve fiyat tespiti
yapılamayan kapasite değerlendirme işlerinde
hangi birimden görüş istenir?
A) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
B) Ticaret Dairesi Başkanlığı
C) Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı
D) Mali İşler Dairesi Başkanlığı

32. KİK İhale Uygulama Yönetmeliği’ne göre, ger-

çek kişilerin yerli istekli olup olmadıkları nasıl
tespit edilir?
A) Adres bilgileri ile
B) Ticaret sicil gazetesi ile
C) Vergi kimlik numarası ile
D) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile
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KONTROLÖR (TEKNİK)
37. TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri İzahnamesi’ne

41. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği’ne

göre, merkez ve taşra birimlerinin malzeme
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Teknik
İşler Dairesi Başkanlığınca her yıl bir malzeme
iş programı hazırlanır. Malzeme iş programına
gerekli ödeneğin konulabilmesi için merkez
birimleri ile taşra şube müdürlükleri (bağlı ajans
amirliklerinin ihtiyaçları dahil) kendi faaliyetleriyle ilgili her türlü demirbaş, yedek parça ve
malzeme ihtiyaçlarını bağlı tüm birimlerini kapsayacak şekilde bir sonraki yıl için tespit ederek
hangi tarihe kadar Genel Müdürlüğe bildirirler?
A) 15 Temmuz
C) 1 Haziran

A

göre dahili sigorta kapsamındaki depolama
tesislerinin inşaat bölümlerine ilişkin sigorta
işlemlerini yürütmek teknik işler dairesi başkanlığının hangi şefliğince gerçekleştirilir?

A) İşletme şube müdürlüğü taşıtlar, cihazlar servis şefliği
B) İşletme şube müdürlüğü tesisler bakım onarım
servis şefliği
C) Yatırım şube müdürlüğü proje, yatırım servis
şefliği
D) Emlak şube müdürlüğü arsa arazi servis şefliği

B) 1 Temmuz
D) 15 Haziran

42. TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliği’ne göre

38. TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri İzahnamesi’ne

aşağıdakilerden hangisi teknik kontrolörünün
görevleri arasında değildir?

göre, taşra birimleri, “hububat, bakliyat, un, kepek vs. satışına yönelik her türlü ambalaj malzemesi ihtiyacını” hangi birime bildirmeleri gerekir?

A) Bilgi işlem konuları
B) Alım ve muhafaza konuları
C) Bakım - onarım konuları
D) Taşıma konuları

A) Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına
B) Teknik İşler Dairesi Başkanlığına
C) Mali İşler Dairesi Başkanlığına
D) Ticaret Dairesi Başkanlığına

43. TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliği’ne göre

39. TMO Varlıkların İzlenmesi ve Devir Teslim İşleri
Yönergesi’ne göre varlıklar nereye kaydedilir?

aşağıdakilerden hangisi hesap kontrolörünün
görevleri arasında değildir?

A) Hard diske
B) İzlenim cetveline
C) Varlıklarla ilgili defterlere
D) İş yeri kontrol defterine

A) Personel konuları
B) Muhasebe konuları
C) Özel güvenlik konuları
D) Satış, sevk, tesellüm konuları

40. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği’ne

44. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre taşra

göre Teknik İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde
aşağıda belirtilen birimlerden hangisi yoktur?

teşkilatında kontrolörlerin iş yerleri kontrolleri
kaçar aylık dönemler hâlinde yapılır?

A) Yatırım servis şefliği
B) Büro hizmetleri servis şefliği
C) Satın alma, satış servis şefliği
D) Tesisler bakım onarım servis şefliği

A) 2
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B) 3

C) 4

D) 6

KONTROLÖR (TEKNİK)
45. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre taşra

A

51. Dış ticarette bir teslim şekli olan FOB (Free On

teşkilatında alım ve muhafaza konularında
hangi kontrolör görevlendirilir?

Board) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesine geçtiği
andan itibaren sona erer.
B) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya
mavnaya konmasıyla sona erer.
C) Satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen
varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır
tutmakla sona erer.
D) Satıcı teslim yükümlülüğünü, malı işletmesinde (fabrika, depo vb.) alıcı emrine hazır
tutmakla yerine getirir.

A) Müfettiş
B) Teknik kontrolör
C) Hesap kontrolörü
D) Sivil savunma uzmanı

46. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre muhase-

be, personel, destek hizmetleri, bilgi işlem konuları hangi kontrolörün görev alanında yer alır?
A) Müfettiş
B) Teknik kontrolör
C) Hesap kontrolörü
D) Sivil savunma uzmanı

52. Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisinde

Gümrük Vergisi ödeme zorunluluğu vardır?

47. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre taşra
şube /işletme müdürleri iş yoğunluğu fazla
olan iş yerini en fazla kaç aylık dönemler
hâlinde kontrol ettirmeye yetkilidir?
A) 6

B) 4

C) 3

A) DDU

D) 2

B) DDP

C) FOB

D) CFR

53. Aşağıdaki belgelerden hangisinde fumigasyon
bilgileri yer alır?

48. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre iş yoğun-

A) Ticari fatura
B) Konşimento
C) Bitki sağlık sertifikası
D) Radyoaktivite sertifikası

luğu fazla olan noktalarda kontrol süresini uzun
tutma veya birden fazla kontrolör görevlendirmeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlgili daire başkanı
B) Genel müdür yardımcısı
C) Taşra şube/işletme müdürü
D) Taşra şube/işletme müdür yardımcısı

54. Aşağıdakilerden hangisi TMO’nun (Toprak

Mahsulleri Ofisi) KİK başvurusu (4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu)’nda bulunduğu ticari
işlemdir?

49. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre sivil sa-

vunma uzmanları tarafından yapılacak kontroller kaçar aylık dönemler hâlinde ve yılda kaç
dönem yapılır?
A) 6 ay - 2 dönem
C) 3 ay - 4 dönem

A) İthalat		
C) Akreditif işlemleri

B) 4 ay - 3 dönem
D) 2 ay - 6 dönem

B) İhracat
D) Gümrük işlemleri

55. Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri itibarıyla

ayrı özellikler taşıyan iç satış çeşitleri arasında yer almaz?

50. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre aşağıdaki konulardan hangisi teknik kontrolörün
görev alanında yer almaz?

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

A) Ticaret konuları
B) Personel konuları
C) Genel çalışma düzeni
D) Alım ve Muh. Konuları
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56. Aşağıdaki satış şekillerinden hangisi peşin

A

61. Teslim zamanı içerisinde alıcısı tarafından

satışlara girmez?

çekilmeyen hububata uygulanan cari ardiye
kirası tutarı kaç TL/Kg’dır?

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

A) 0,0050 		
C) 0,0030 		

B) 0,0040
D) 0,0020

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

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan tüm sözleşmelerden tahsil edilir.
B) Sözleşmenin imzalanması aşamasında
gümrük çıkış beyannamelerinin asıllarını ibraz
etmeyen kişi ve kuruluşlardan tahsil edilir.
C) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve üzeri olan sözleşmelerden tahsil edilir.
D) Sözleşme miktarı 5.000 ton ve altı olan sözleşmelerden tahsil edilir.

A) Sabit fiyat garantili sözleşmeli peşin satışlarda, 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.

63. Yükleme-boşaltma hizmet alım ihaleleri kaç yıl
süreli olarak yapılmaktadır?
A) 4

58. Vadeli satış sözleşmesinde aşağıdakilerden

B) 3

C) 2

D) 1

hangisi yer almaz?

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

64. A iş yerince 15 günlük yapılan iş süresi kapsamında yükleniciye toplam 30.000 TL tutarında
istihkak doğmuştur. Kesilecek munzam teminat tutarı ne kadardır?
A) 8.000

B) 6.000

C) 4.000

D) 3.000

59. Talep toplama yöntemine göre yapılan tahsisli
satış hesaplamalarında kullanılan makarna
ihracatı karşılığı buğday kat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,870

B) 1,358

C) 1,450

65. Şube müdürü, Genel Müdürlükten izin ve onay
almadan şube içerisinde kaç tona kadar hububat taşıması yaptırabilir?

D) 1,660

A) 5.000

B) 10.000

C) 20.000

D) 25.000

60. 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 firmasının 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) 410,5

B) 611,5

C) 450,5

66. 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)

D) 707,5
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67. Karayolu Taşıma Sözleşmesi gereğince tahak-

72. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine

kuk edecek istihkaklardan % kaçı oranında
munzam teminat kesilmektedir?
A) 3

B) 9

C) 10

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) 15

68. Demiryolu ile gerçekleştirilecek ürün taşımalarımızda hangi tip vagon kullanılmamaktadır?
A) Platform tipi
C) Sivas tipi

A

B) Ofis tipi
D) Tahıl tipi

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.

69. 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

73. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik

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

D) 2

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

70. 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

74. Kontrolörler tarafından denetimi yapılacak ko-

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.

71. TMO Kadro Tanımları Kitabı’na göre aşağıda-

kilerden hangisi yöneticilerin görevleri arasında yer almaz?
A) Disiplin		
B) Bilgi Verme
C) Eğitim ve Yetiştirme D) Temsil ve İmza
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75. Kontrol dönemleri ve kontrol raporları hak-

A

79. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre “soruş-

kında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (Aksi bir durum olmadıkça)

turma raporlarının izleyeceği prosedür” hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İş yerlerinin kontrolleri 6’şar aylık 2 dönemde
yapılır.
B) İş yerlerinin kontrolleri 2’şer aylık 6 dönemde
yapılır.
C) İş yerlerinin kontrolleri 4’er aylık 3 dönemde
yapılır.
D) İş yerlerinin kontrolleri 3’er aylık 4 dönemde
yapılır.

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 re’sen 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.

76. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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.

80. Müfettişlerce düzenlenen raporlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

77. TMO Kontrol İşleri Yönergesi’ne göre bir

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

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.

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

78. Kontrolörler tarafından düzenlenen inceleme

raporlarının izleyeceği prosedürle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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 raporları işletme/şube müdürleri tarafından değerlendirilerek gereği yerine getirilir.
D) İnceleme raporu sonucunda idari yönden düzenleyici işlemler bulunuyorsa rapor, iş yerlerine gönderilir.
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81. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan zimmet

A

85. TMO ile TÜHİS ve TEZ-KOP-İŞ arasında akdedi-

suçunda daha az cezayı gerektiren hâl aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

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

A) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 6 iş günü içinde üst disiplin kuruluna
B) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde üst disiplin kuruluna
C) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 6 gün içinde disiplin kuruluna
D) Disiplin Kurulu kararının tebellüğ tarihinden
itibaren 10 iş günü içinde üst disiplin kuruluna

86. Haşhaş tarımı için tercih edilen toprak yapısı

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?

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

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

B) Kireçli-Killi
D) Humuslu-Kireçli

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

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

83. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk
nedeni değildir?
A) Yasa hükmünü yerine getirme
B) Hakkın kullanılması
C) İlgilinin rızası
D) Haksız tahrik

88. Haşhaş üreticisi tarafından Toprak Mahsulleri

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

84. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

disiplin hükümleri gereğince aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
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.
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A) Başvuru belgesi
C) İzin belgesi

B) Tescil belgesi
D) ÇKS belgesi

89. Ölçüm kontrol çalışmaları için oluşturulan
kontrol heyeti kaç üyeden oluşur?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

KONTROLÖR (TEKNİK)
90. Haşhaş kapsülü alım ve ekspertizinde yabancı

95. Basit usulde vergilendirilen (A) şahsına yap-

madde oranı aşağıdakilerden hangisini geçmemelidir?
A) % 8

B) % 10

C) % 12

A

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

D) % 14

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.

91. Aşağıdakilerin hangisinde muhasebe temel
denklemi yanlış gösterilmiştir?

A) Aktifler = Pasifler
B) Varlıklar = Kaynaklar
C) Varlıklar = Borçlar + Özsermaye
D) Kaynaklar = Varlıklar + Özsermaye

96. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir?
A) Özel güvenlik görevlisi
B) Sözleşmeli personel
C) Geçici personel
D) İşçiler

92. Bir iş yerinin gün sonunda fiili kasa sayım so-

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?

97. 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

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

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.

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

93. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi
dairesine karşı muhatap olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi mükellefi
C) Vergi sorumlusu

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı sözleşme

B) Vergi alacaklısı
D) Vergi muafiyeti

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?

94. Mal satış faturası satıcı yönünden hangi işlemin yapılmasına delil teşkil eder?

A) Satıcı tarafından gider yazılmasına delil teşkil
eder.
B) Satıcının mal satış hasılatı yazmasına delil
teşkil eder.
C) Satıcının alıcıya borçlu olduğuna delil teşkil eder.
D) Satıcı tarafından malın maliyet bedeliyle muhasebe kayıtlarına intikaline delil teşkil eder.

A) Bir

B) İki

D) Dört

99. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağı-

dakilerden hangisi harcırahın unsurlarından
değildir?
A) Yol masrafı
C) Yatacak masrafı
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C) Üç

B) Aile masrafı
D) Yer değiştirme masrafı

KONTROLÖR (TEKNİK)
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?
A) İş güvenliği uzmanı B) Teknik eleman
C) Destek elemanı
D) Genç çalışan

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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A

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.
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PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
2. GRUP KONTROLÖR (TEKNİK)
A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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