
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İle 

İlgili İtirazlara İlişkin Duyuru 

 

 Gazi Üniversitesi ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan Protokol kapsamında,           

5 Ekim 2019 tarihinde yapılan sınav sorularına gelen itirazlar Genel Müdürlüğümüzce 

Üniversiteye iletilmiş ve İtiraza İlişkin Komisyon Raporunda; 

 

Ortak Alan Sorularından; 

1) TİGEM bağlı ortaklıkları için hangisi yanlıştır? 

A) Anonim şirket statüsündedir. 

B) TİGEM’in sermaye payı en az %50’dir. 

C) Yönetim Kurulunda özel kesimi temsilen üye bulunur. 

D) En yüksek karar organı Yönetim Komitesi’dir. 

Komisyon Görüşü: İtirazın konusu, B seçeneğindeki “en az %50” yerine, “%50’den fazlası” 

yazılması gerektiğinden yanıltıcı niteliktedir. 

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı görülmüş ve söz konusu soru iptal edilmiştir. Tüm 

kitapçıklarda soru iptal edilerek değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 

 

2) Milli Güvenlik Kurulu için hangisi söylenemez? 

A) Anayasa’da düzenlenmiştir. 

B) Bağımsız düzenleyici kurumdur. 

C) Kararları tavsiye niteliğindedir. 

D) Cumhurbaşkanlığının bağlı kuruluşudur. 

Komisyon Görüşü: İtirazın konusu, soru gövdesinde geçen “Milli Güvenlik Kurulu” yerine 

“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği” yazılması gerektiği iddiasıdır. İtiraz yerindedir, 

“Milli Güvenlik Genel Sekreterliği” yazılması gerekirdi. Ancak bu durumun adayları yanıltıcı 

nitelikte bir hata olmamasına rağmen, hakkaniyet açısından sorunun iptali gerekmektedir. 

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı görülmüş ve söz konusu soru iptal edilmiştir. Tüm 

kitapçıklarda soru iptal edilerek değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 

 



Tekniker (Ziraat) Sorularından; 

1) Buğday gibi serin iklim tahıllarının birçoğunun hasadında danedeki nem çok önemlidir. 

Buğday hasadında danedeki en ideal nem oranı kaç olmalıdır? 

        A) %11 

        B) %12 

        C) %13.5 

        D) %16-18 

 

Komisyon Görüşü: İtiraz dilekçesi incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; adayın 

da dilekçesinde belirttiği gibi soruda nem oranları bölgelere göre farklılık gösterdiğinden 

sorunun yeterince açık olmadığı görülmüştür.  

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı bulunmuş olup söz konusu soru iptal edilmiştir. 

Değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 

 

2) Makinalı pamuk hasadında kolaylık sağlanması için yaprakların dökülmesi gerekir. Bunu 

sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? 

        A) Sapkeserlerin kullanımı 

        B) Pamuk thripsi kullanımı 

        C) Defoliyantın kullanımı 

        D) Herhangi bir uygulamaya gerek yoktur, kozalar olgunlaştığında yapraklar 

kendiliğinden dökülür. 

 

Komisyon Görüşü: İtiraz dilekçesi incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; adayın 

da dilekçesinde belirttiği gibi bahsi geçen sorunun teknikerlik alanındaki konular içerisinde 

mevcut olmadığı, sehven gözden kaçtığı görülmüştür.  

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı bulunmuş olup söz konusu soru iptal edilmiştir. 

Değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 

 

 

  



Şef/Şef Yardımcısı (Mali İşler) Sorularından; 

1) Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere, 

muhasebenin fonksiyonları denir. Aşağıdakilerden hangisinde muhasebe fonksiyonlarının 

tamamı, doğru olarak ifade edilmiştir? 

      A) Belgelendirme, sınıflandırma, kaydetme, açıklama, raporlama 

      B) Açıklama, raporlama, sınıflandırma, netleştirme 

      C) Raporlama, özetleme, sınıflandırma, kaydetme 

      D) Özetleme, kaydetme, netleştirme, belgelendirme 

 

 

Komisyon Görüşü: İtiraz konusu, Komisyon tarafından incelenmiş ve doğru cevabın ilan 

edilen sorular üzerinde sehven yanlış işaretlendiği görülmüştür. Sorunun doğru cevabı, 

adayların da belirttiği gibi “C” seçeneğidir. Cevap kağıdında gerekli düzeltme yapılarak, 

sonuçlar buna göre değerlendirilecektir. 

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı bulunmuş olup doğru cevap C seçeneğidir. Gerekli 

düzeltmeler yapılarak, sonuçlar buna göre değerlendirilecektir. 

 

Veteriner Sorularından; 

1) Gübreliklerin etrafında alınması gereken emniyet tedbirlerinden kim/kimler sorumludur? 

      A) Hem hayvancılık şubesi hem de işletme idaresi 

      B) İşletme idaresi 

      C) Hayvancılık şubesi 

      D) Gübreliklerin oluşumunda rol oynayan tüm çalışanlar 

 

 

Komisyon Görüşü: Adayların itiraz nedeni, doğru cevabın “B” şıkkı olduğudur. Yapılan 

incelemede; “Gübreliklerin etrafında alınması gereken emniyet tedbirlerinden kim sorumludur” 

sorusunun cevapları içinde doğru cevap “C” şıkkı olan “İşletme İdaresi” olduğu halde sehven 

“Hayvancılık Şubesi” olarak işaretlendiği görülmüştür.  

Sonuç: İtiraz, Komisyonca haklı bulunmuş olup doğru cevap B seçeneğidir. Gerekli 

düzeltmeler yapılarak, sonuçlar buna göre değerlendirilecektir. 

 

 

Diğer itirazlar Gazi Üniversitesi Sınav Komisyonu tarafından yerinde görülmemiş 

ve başvuruda bulunan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

         İnsan Kaynakları ve Eğitim 

        Daire Başkanlığı 


