GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SORULARI
(GIDA MÜHENDİSİ)

1- Gıda maddelerinde bulunan karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Polisakkaritler tatlıdır
B) Polisakkaritler suda çözünürler
C) Monosakkaritler basit şekerlerdir
D) Oligosakkaridler suda çözünemezler
2- Aşağıdakilerden hangisi bir monosakkarit türü olan pentozlardan değildir?
A) Riboz
B) Arabinoz
C) Sarboz
D) Ksiloz
3- Aşağıdakilerden hangisi bir karbonhidrat türü olan heksozların özelliklerinden biri
değildir?
A) Yapılarında asimetrik C atomu bulunduğundan optikçe aktiftirler
B) 6 C’lu basit şekerlerdir
C) Nişasta şekeri olarak adlandırılırlar
D) Bünyelerinde aldehit ve keton bulundurduklarından kuvvetli kimyasal reaksiyonlara
neden olmazlar

4- Gıda maddelerinde bulunan karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sakkaroz, glukoz ve fruktozun birleşmesinden meydana gelmiştir
B) Maltoz, iki fruktoz ünitesinin birleşmesinden meydana gelir
C) Laktoz, iki fruktoz ünitesinin birleşmesi ile oluşmaktadır
D) Oligosakkaridler yirmiden fazla şeker ünitesine sahip karbonhidrat grubunun genel
adıdır
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5- Amino asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amino asitler, asitler karşısında baz; bazlar karşısında da asit özellik gösterirler. Bu
nedenle anfoter olarak adlandırılırlar
B) Amino asitlerin bir kısmı vücut tarafından sentezlenebilmektedir
C) Amino asitler karbonhidratların yapı taşıdır
D) Amino asitler bir araya gelerek kendilerinden biraz daha büyük molekül olan peptidleri
oluşturur

6- Kolesterolle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan ve hayvan dokularında bulunur
B) Bitkilerde kolesterol yoktur
C) Kolesterolü vücuda kırmızı etler, balık, kümes hayvanları, yumurta sarısı, süt ve
ürünlerinden alırız
D) Vücuda aldığımız kolesterol miktarı düşükse böbrekler kolesterol üretmeye çalışır
7- Enzimlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Enzimler protein yapısında oldukları için proteinler gibi fiziksel ve kimyasal
faktörlerden etkilenmezler
B) En küçük molekül büyüklüğüne sahip enzimde 100 civarında aminoasit bulunmaktadır
C) Enzimler proteinden meydana gelmiş olup katalizatörlerin fonksiyonlarını yerine
getirirler
D) Hücre içerisindeki maddelerin değişimleri, parçalanmaları, biyosentezleri biyolojik
katalizatör olan enzimler tarafından sağlanır
8- Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yağda eriyen vitamin değildir?
A) A
B) C
C) D
D) K
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9- Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) K vitamini iskeletteki proteinin (osteocalcin) sentezlenmesinde rol oynamaktadır
B) D vitamini eksikliğinde raşitizm denen kemik hastalığı ortaya çıkar
C) Niasin, pridinin türevi bir vitamindir
D) P vitaminine askorbik asit de denir

10- Aşağıdakilerden hangisi pastörizasyon işleminin gıdalarda uygulama amaçlarından
biri değildir?
A) Gıdada bulunan patojen mikroorganizmaların çoğalmasını sağlamak
B) Yüksek ısıl işlemin gıdanın kalitesini ve yapısını olumsuz etkilemesini önlemek
C) Mikroorganizmaların ısıya karşı dirençlerinin düşük olduğu asitli gıdalar ve fermente
alkollü içeceklerde bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmaları öldürmek
D) Soğukta muhafaza gibi ilave önlemlerin alındığı durumlarda mikroorganizmaları
öldürmek
11- Gıda maddesi içindeki zararlı mikroorganizmaları ve bozulma etmenlerini yok
etmek amacıyla genellikle 100°C ’nin altındaki sıcaklıklarda uygulanan ısıl işleme
ne ad verilir?
A) Atomizasyon
B) Pastörizasyon
C) Sterilizasyon
D) Toure Birds Yöntemi
12- Aşağıdakilerden hangisi gıda sanayiinde soğutma tekniği olarak kullanılan Çabuk
(Derin) Dondurma tekniği yöntemlerinden biri değildir?
A) Konveksiyon ile çabuk dondurma
B) Soğuk muhafaza
C) Bireysel çabuk dondurma
D) Kontrakt yolu ile çabuk dondurma
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13- Gıda Teknolojisinde Soğutmaya ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soğukta muhafaza yönteminin ilkesi; düşük sıcaklık derecelerinde, gıdalarda bulunan
mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetlerinin kısmen durdurulmasına dayanır
B) Soğuk muhafazada gıdalar donma sıcaklığına ulaşmaksızın bir soğutma muamelesine
tabi tutulur
C) Dondurma tekniğinde ürünün sıcaklığı -5°C ile -10°C civarına düşürülür
D) Çabuk(Derin) Dondurma tekniğinde donmuş ürün taze ürünün hemen hemen tüm
özelliklerini muhafaza eder

14- Aşağıdakilerden hangisi katı ürünlerin kurutulması yöntemlerinden biri değildir?
A) Karıştırma yolu ile kurutma
B) Pnömetik kurutma
C) Toure Birds Yöntemi
D) Ekspansiyon yolu ile kurutma (Puff Drying Explosive)

15- Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya hamurumsu maddelerin
yöntemlerinden biri olan atomizasyon yöntemini ifade eder?

kurutulması

A) Uçucu yağın buharlaştırılması kurutulacak ürünün sıcak bir gaz akımı içine
püskürtülmesi ile ani olarak sağlanır
B) Kondüksiyon yolu ile ısıtılmış ve ısıyı ileten döner sıcak madeni bir tambur üzerine
ürün yaymaktan ibarettir
C) Önceden konsantre edilmiş ve köpük haline getirilmiş akıcı bir ürünü kurutmaktır
D) Şerit üzerine kontinü olarak otomatik ve atmosfer basıncı altında yapılan bir
kurutmadır
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16- Liyofilizasyon’a (Dondurarak kurutma) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşlenecek ürünler önce düşük sıcaklıkta -30° ile - 50°C de dondurulur
B) Liyofilize ürünlerde nem miktarı çok yüksektir
C) Ayarlanmış bir sıcaklık yardımı ile buz kristalleri süblime edilir
D) Hermetik ambalajlarda oda sıcaklığında saklama süresi 1 yıldan fazladır

17- “Kontrollü atmosferde depolama uygulamasında ortamdaki ………. oranı ………. ,
………. oranı ………. solunum yavaşlatılmakta ve ortam koşulları sürekli kontrol
edilerek atmosfer komposizyonu sabit tutulmaktadır.”
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Oksijen - azaltılıp - karbondioksit - yükseltilerek
B) Karbondioksit – azaltılıp – oksijen - yükseltilerek
C) Azot – artırılıp – oksijen - azaltılarak
D) Oksijen - artırılıp - karbondioksit - artırılarak

18- Gıdaların muhafazasında kullanılan ışınlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Gama ışınları kısa dalga boyuna sahip yüksek enerjili elektromanyetik ışınlardır
B) Gama ışınları radyoaktif özellik vermezler
C) X ışınlarının malzeme giriciliği ve doz hızı yüksek olduğu için ışınlama süresi
uzundur
D) Ultraviyole ışınlar, elektromanyetik ışınlar olup oldukça düşük enerjili ışınlardır
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19- Aşağıdakilerden hangisi konserve sanayiinde kullanılacak olan ambalajların sahip
olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Gıda maddesine olumsuz herhangi bir etkisi olmamalıdır
B) Ağır olmalıdır
C) Mutlak hava sızdırmazlığı sağlayabilecek şekilde (hermetikli) kapanabilmeli ve şekil
almada elastikiyete sahip olmalıdır
D) Üretimi kolay ve ucuz olmalıdır
20- Aşağıdakilerden hangisi konserve
haşlamanın yararlarından biridir?

sanayiindeki

işlem

aşamalarından

olan

A) Enzim aktivitesini hızlandırır
B) Sebze dokusu içerisindeki havanın dışarı çıkmasını engeller
C) Bamya gibi yapışkan sıvı salgılayan sebzelerde bu salgıların giderilmesi ya da
azaltılmasında yardımcı olur
D) Sebzelerin çiğ ve ham kokuları korunur
21- Aşağıdakilerden hangisi konserve gıdalarda hidrojen bombajının nedenlerinden
biri değildir?
A) Depolama ısısının düşmesi
B) Gıdaların asitliğinin artması
C) Eriyebilir kükürt
D) Zayıf eksoz
22- Aşağıdakilerden hangisi konserve kutularının deformasyonuna neden olan fiziksel
faktörlerden değildir?
A) Otoklava yerleştirme tekniğinin hatalı olması
B) Kutu içindeki fazla vakumdan dolayı kutunun içe çökmesi
C) Kavanoza veya kutuya ürünün ve salamuranın fazla doldurulması
D) Mikrobiyolojik nedenler
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23- Aşağıdakilerden hangisi şeker teknolojisinde kullanılan difüzyon işlemini etkileyen
önemli faktörlerden biri değildir?
A) Sıcaklık
B) Pancar dilimlerinin yüzey alanı
C) Pancar dilimlerinin kalınlığı
D) Difüzör kazanının büyüklüğü

24- Ham şekerin arılık derecesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) %95
B) %96
C) %97
D) %98

25- Şeker üretimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rafine şekerin arılık derecesi 99,95’tir ve mutlaka kurutma işlemine tabi tutulur
B) Şekerin kristal büyüklüğüne bağlı olarak %0,05-2 arasında su oranı olacak şekilde
kurutulur
C) Kurutma sırasında eğer istenirse önceden kalıplara koymak suretiyle kesme şeker
şeklinde kurutulur ve kesme şeker elde edilir
D) Esmer şeker eldesinde afinasyon ve rafinasyon işlemleri de yapılır

26- Aşağıdakilerden hangisi yağların rafinasyonundaki son aşamadır?
A) Asitlik giderme
B) Yapışkan maddelerin giderilmesi
C) Koku alma
D) Renk açma
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27- “………. hidrojene edilmiş yağa fermente süt ve bazı tad, koku ve yapı maddeleri
katılarak elde edilir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Margarin
B) Zeytin yağı
C) Ayçiçek yağı
D) Fındık yağı

28- Zeytinlerin yağa işlenmesindeki ilk teknolojik aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasnif
B) Yabancı Maddelerin Ayrılması ve Yıkama
C) Ezme
D) Presleme

29- Buğday tanesinde bulunan kimyasal maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Buğday tanesinde en fazla bulunan karbonhidratlar nişastadır
B) Vitaminler, buğdayın özellikle embriyo kısmında bulunurlar
C) Buğdayın hangi amaç için kullanılacağını tayin eden en önemli bileşik proteinlerdir
D) Mineral maddelerin (Kül) un randımanının tahmin edilmesinde önemi yoktur

30- “Unun su kaldırması üzerine etki eden en etkili faktör ……… miktarıdır.”
ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Protein
B) Karbonhidrat
C) Vitamin
D) Yağ
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31- Aşağıdakilerden hangisi buğday kalitesinin kimyasal ölçülerinden biri değildir?
A) Rutubet miktarı
B) Protein miktarı
C) Serbest asitlik
D) Tane ağırlığı

32- Bir mamulün kullanılmasında uygunluğu tayin eden özelliklerin toplamına ne ad
verilir?
A) Üretim
B) Kalite
C) Tüketim
D) Gıda analizi

33- Gıda maddelerine ait nicelik ve niteliklerin tüketici istekleri yönünde saptanması ile
Gıda Maddeleri Tüzüğü, standart ve sözleşmelerde belirtilen tolerans değerlerine
sahip olup olmadığının belirlenmesi, ayrıca işletmelerin verimli ve ekonomik
olmaları için yapılan çalışmaların tümüne ne ad verilir?
A) Tüketim
B) Üretim
C) Gıda kalite kontrol
D) Gıda analizi

34- “Hammadde, malzeme, fabrikadaki işlemler, kaplar, ambalajlar ve son ürünün raf
ömrüne ait bilgiler anlaşılır biçimde gayet açık belirtilmelidir.” ifadesi kalite kontrol
bölümünün hangi fonksiyonunu tanımlamaktadır?
A) Test metotlarının geliştirilmesi
B) Özelliklerin saptanması
C) Analiz sonuçlarının kaydı ve rapor verme
D) Personel eğitimi
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35- Aşağıdakilerden hangisi duyusal değerlendirmenin sakıncalarından biri değildir?
A) Çevre koşullarından etkilenme
B) Sağlık nedeni ile etkilenme
C) Bilinçli veya bilinçsiz olarak tarafsız davranma
D) Değerlendirmede belirli ve açık bir dayanak noktasının bulunmaması ve ancak
karşılaştırma yolu ile karar verilmesi

36- Aşağıdakilerden hangisi Kalite Kontrol Bölümünün sağlayacağı başlıca yararlardan
değildir?
A) Kalite düzeyini sürekli olarak belli bir seviyede tutarak firmaya olan güveni sağlamak
B) Üreticinin beğenisini kazanmak
C) Maliyeti en aza indirmek
D) Çalışanların moralini yüksek tutmak
37- Örnek almanın esaslarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Örnek almada en önemli nokta, alınan örneğin ve miktarının, içinden alındığı kitlenin
ortalama özelliklerini en iyi şekilde temsil etmesini sağlamaktır
B) Örnek alma işlemi örnek alma konusunda yeterince eğitim görmüş, yetkili ve yeminli
bağımsız kişiler tarafından yapılmalıdır
C) Örnek almada takip edilen yolda örneğin rastgele seçilmesi ve bütünü temsil etmesi
esastır
D) Bütünün büyüklüğü, yapısı alınacak örnek sayısını etkilemez
38- Salamura, şurup ve su gibi dolgu sıvısı içindeki gıdalarda dolgu suyu dışındaki katı
parçacıkların ağırlığına ne ad verilir?
A) Süzme ağırlığı
B) Net ağırlık
C) Brüt ağırlık
D) Ortalama ağırlık
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39- “Ambalaj içindeki tüm gıda maddesinin ambalaj dışına çıkarılıp tartılmasıyla elde
edilen değer” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brüt ağırlık
B) Ortalama ağırlık
C) Net ağırlık
D) Süzme ağırlığı
40- Ürünün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tesisin kurulup çalıştırılması ve servis
işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için kalite güvencesi
standardı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ISO 9001
B) ISO 9002
C) ISO 9003
D) ISO 9004
41- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun
aylığındaki ilerlemedir
B) Memura kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için, bulunduğu kademede en az bir yıl
çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
şartları aranır
C) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır
D) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini
devredemezler
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42- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kınama cezası
gerektiren fiil ve hallerden biri değildir?
A) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
B) Verilen emirlere itiraz etmek
C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
D) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
43- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; izinlerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi
süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınmaz
B) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç
malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz
C) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılır
D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine
ilaveten bir aylık sağlık izni verilir
44- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşveren işyerinin değişik
bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli
dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle
belirlenemediği durumda atama yoluyla, binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan
işyerlerinde kaç çalışan temsilcisini görevlendirir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
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45-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi
“İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli
donanım ve personele sahip olan birimi” ifade eder?
A) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
B) Risk değerlendirme birimi
C) İş sağlığı ve güvenlik konseyi
D) Ortak sağlık ve güvenlik birimi

46- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşverenlerin “Genel
yükümlülükleri” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır
C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır
D) Çalışanların iş sağlığı
sorumluluklarını etkiler

ve

güvenliği

alanındaki

yükümlülükleri,

işverenin

47- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri arasındadır
B) Döner sermaye işletmelerini idarî ve malî yönden yönetmek Tasfiye Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasındadır
C) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak Gümrükler Genel Müdürlüğünün
görevleri arasındadır
D) Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen
görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve
gerekli tedbirleri almak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri
arasındadır
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SORULARI
(GIDA MÜHENDİSİ)

48- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Bakanlığın faaliyet alanlarına
giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek,
değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak hangi birimin görevleri arasında yer
almaktadır?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

49- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkındaki Kanuna göre, “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul Üyelerinin görev süresi dört yıldır
B) Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler
C) Kurul, Başkanın daveti üzerine en az beş üyeyle toplanır
D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular
üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak
zorundadır

50- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe göre, oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak kaç yıl içinde
yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl

TEST BİTTİ.
BAŞARILAR DİLERİZ.
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