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(ODY 1 )

(A)
Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI

: ______________________________

SOYADI : ______________________________

Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.
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ODY 1
1. Olağan hallerde hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?
A.
B.
C.
D.

Siyasi haklar
Fikri haklar
Alacak hakları
Mülkiyet hakları

2. Milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun projesine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Kanun tasarısı
Kanun teklifi
Kanun önerisi
Kanun talebi

3. Stok devir hızı nedir?
A.
B.
C.
D.

Minimum stok miktarının maksimum stok miktarına oranıdır.
Stok miktarının satış miktarına oranıdır.
Stokların belli bir dönem içerisinde kaç kez satılıp tüketildiğini gösterir.
Hiçbiri

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan analiz tekniklerinden
biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Karşılaştırmalı tablo analizi
Dinamik analiz
Trend analizi
Oran analizi

5. Aşağıdakilerden hangisi yenileme yatırımının amacıdır?
A. Proje değerleme yöntemini belirlemek
B. Tamir ve bakıma rağmen çalışamaz hale gelmiş bir tesisin yerine aynı işi yapacak yeni
bir tesis satın almak
C. İşletmenin üretimine devam edebilmesini sağlamak
D. Maliyet tasarrufu sağlamak, kalitesini yükseltmek
6. Gümrük idarelerine giden itirazlar kaç gün içerisinde sonucu alınmış olarak tebliğ edilir?
A.
B.
C.
D.

15 gün
20 gün
40 gün
30 gün

.

3

ODY 1
7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde "İnsan Kaynakları" fonksiyonunun hedefleri ve
özellikleri arasında değildir?
A. Örgüt çalışanlarının davranış ve tutumlarına önem verir
B. Çalışanın etkinliğinin sağlamaya çalışır
C. Örgütsel hedeflerin ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılıklı ve uyumlu olduğunu kabul
eder.
D. Yatırımlara yönelik finansal analiz yapar
8. İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi en az kaç saat
olarak kararlaştırılmış sayılır?
A.
B.
C.
D.

10
20
30
40

9. İş güvencesi kapsamında, geçersiz fesihe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin
işçiye ödemesi gereken tutardır?
A.
B.
C.
D.

En az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat
En az bir aylık ve en çok dört aylık ücreti tutarında tazminat
En az iki aylık ve en çok altı aylık ücreti tutarında tazminat
En az iki aylık ve en çok beş aylık ücreti tutarında tazminat

10. İşçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde işveren
tarafından iş akdi feshedilir?
A.
B.
C.
D.

2
3
4
6

11. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tekerrür kabul edilmemiştir.
C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa
bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
D. Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek
gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak elkonulur.
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12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha
fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza açısından aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Verilecek ceza aynı kalır.
Verilecek ceza yarı oranında azaltılır.
Verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
Verilecek ceza 2 kat arttırılır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
A. Göçmen taşınması
B. İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük
makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması.
C. İnsan ticareti yapmak.
D. Hepsi
14. Aşağıdakilerden hangisi malvarlığı hakları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ayni haklar
Alacak hakkı
Fikri haklar
Şahıs varlığı hakkı

15. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin unsurları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Edim
Alacaklı
Borçlu
Sorumluluk

16. Aşağıdakilerden hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Müşteri veritabanı
Sadakat
Müşteri bilgisini tanımlamak
Gizlilik

17. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetiminin amaçlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Rakip maliyet analizi yapmak
Müşteri tatminini geliştirmek
Müşteri değeri yaratmak
Müşteri etkileşimi sağlamak
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18. Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşmaları yoluyla pazara girmenin avantajlarından biri
değildir?
A. Doğrudan yabancı yatırım, ortak girişim gibi diğer uluslararası pazara giriş şekillerine
göre daha az risk taşır,
B. Lisans verme, lisans veren açısından büyük sermaye yatırımı gerektirmemektedir,
C. Lisans alan, pazarlama faaliyetlerinde lisans verenin desteğini almış olur.
D. Lisans verenin pazarla etkileşimi azalacağı için yönetim ve kontrol alanı daralır.
19. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Potansiyel müşteriler
Müşteriler
Sürekli müşteriler
Sadık müşteriler

20. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özellilerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Hak nakden değerlendirilebilir.
Soyutluk ilkesi yürürlüktedir.
Kıymetli evrak tipleri kanunda sınırlayıcı sayıda belirtilmiştir.
Devredilen ve edilemeyen bütün haklar kıymetli evraka konu olabilirler.

21. Ticaret Hukukuna göre, paradan başka şeylerin cari hesaba konu olabilmesinin şartı
nedir?
A.
B.
C.
D.

Takasının kabil olması
Kıymetli evrakla bağlanmış olması
Kambiyo senedine bağlanmış olması
Sözleşmenin yazılı yapılması

22. Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağının sınırı nedir?
A.
B.
C.
D.

Sözleşmede gösterilen işletme konusu
Ortaklık zararına yapılan işler
Fiilen yapılan ticari işler
Ortaklığın malî işleri

23. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz
A.
B.
C.
D.

Kalite liderliği
Personel eğitimi
Çalışanların kararlara katılımı
Merkezi otorite
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24. Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A.
B.
C.
D.

Gönüllü katılım
Yönetim desteği
Eğitim
Para

25. Ürünlerin önceden belirlenmiş çalışma şartları altında arızasız ve randımanlı olarak
çalışma süresini teminat altına alan ve üretici tarafından yasalara uygun olarak
tüketiciye verilen, arıza durumunda firmanın yasal yükümlülüklerini gösteren belgeye ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Kalite belgesi
Garanti belgesi
İş yeri açma belgesi
Katılım belgesi

26. Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirilmemesi nedeniyle verginin zamanında ve tam olarak tahakkuk ettirilmemesine ne
ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Vergi Muafiyeti
Vergi Ziyaı
Vergi İstisnası
Vergi Mahremiyeti

27. Aşağıdakilerden hangisi tarh usullerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Vergi mükellefince tarhiyat
Re'sen tarhiyat
İkmalen tarhiyat
İdarece tarhiyat

28. Vergi uygulamasında kişinin veya konunun vergi dışında tutulmasına ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Muafiyet
İndirim
İndirim ve af
Af

29. Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın
başından başlayarak tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler kaç yıl içinde zaman
aşımına uğrar?
A.
B.
C.
D.

2 yıl
3 yıl
4 yıl
5 yıl
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30. İkmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır?
A.
B.
C.
D.

Verginin konusu
Vergi tahsili
Vergi tahakkuku
Vergi matrahı

31. “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan
taşımacı, kazanın mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır
kusurundan ileri geldiğini ispat ederse ...................................”
Karayolu Taşıma Kanununa göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
A.
B.
C.
D.

Sorumluluktan kurtulur
Sorumluluktan kurtulmaz
Tazminattan indirim yapılabilir
Tazminattan indirim yapılamaz

32. Sigorta konusu olan menfaatin aynı tehlikelere karşı aynı sigorta dönemi içerisinde
birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanması aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Azami iyi niyet
Hasara katılım
Birlikte sigorta
Aşkın sigorta

33. Aracı işletenin değişmesi halinde, aracı devreden kişi kaç gün içinde sigorta şirketine
durumu bildirmek zorundadırlar?
A.
B.
C.
D.

14
12
10
30

 Basım hatası nedeniyle bu soru bütün adaylar için doğru kabul edilmiştir.
34. Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı kapsamındadır?
A. Karşı tarafın maddi zararları
B. Motorlu araçlarla ilgile mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüs sahiplerine bırakılan
aracın sebep olacağı zararlar
C. İşletenin kendisine ve hatır için taşınan kimselere gelen zararlar
D. Manevi tazminat talepleri
35. Tescil edilmemiş olan araçları satın alan araç sahipleri, ne kadar süre içinde aracı kendi
adına tescil ettirmek zorundadır?
A.
B.
C.
D.

1 ay
2 ay
3 ay
6 ay
8
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36. Trafik zabıtasınca, kanunda belirtilen hallerde, araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonmasına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Trafik cezası
Trafik suçu
Trafik kusuru
Trafikten men

37. Solunumu olduğu halde, bilinci yerinde olmayan sözlü ve ağrılı uyarılara tepki vermeyen
kazazedeye hangi pozisyon verilir?
A.
B.
C.
D.

Hiç bir şey yapmadan ambulans beklenir
Yarı oturuş pozisyonu verilir
Koma pozisyonu verilir
Şok pozisyonu verilir

38. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A.
B.
C.
D.

İnerken başı aşağıda,çıkarken başı yukarda
İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
İnerken ve çıkarken başı aşağıda
İnerken ve çıkarken başı yukarıda

39. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
A.
B.
C.
D.

Koruma-Bildirme-Kurtarma
Koruma-Kurtarma-Tedavi etme
Koruma-Bildirme-Tedavi etme
Bildirme-Tedavi etme-Kurtarma

40. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasını tespit ederken kullanılan yöntemdir?
A.
B.
C.
D.

Dinle - Hisset - Bak
Bak - Dinle - Hisset
Hisset - Bak - Dinle
Dinle - Hisset – Bak

41. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.

Kapıkule-Edirne
Gürbulak-Ağrı
Cilvegözü-Hatay
İpsala-Kırklareli
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42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari
kapasitesinin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
A.
B.
C.
D.

10
12
15
20

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası ve şehirlerarası tarifeli yolcu
taşımacılığı faaliyetlerinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye
göre belirlenir?
A.
B.
C.
D.

Özmal taşıt sayısına göre
Özmal koltuk kapasitesine göre
Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları
açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları
faaliyetlerden sorumludurlar.
B. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve
işlemlerden, taşımacılar sorumludurlar.
C. Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun
faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
D. Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette
bulunmakla yükümlüdürler.
45. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı tur düzenleme yetkisi vardır?
A.
B.
C.
D.

D grubu acenteler
C grubu acenteler
B grubu acenteler
A grubu acenteler

46. D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç
adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4
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47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya orta
düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi/kişilerin herhangi bir sebeple
işten ayrılmaları halinde bu eksikliği en geç kaç gün içinde gidermeleri şarttır?
A.
B.
C.
D.

15
30
60
90

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Faaliyet alanına uygun yetki belgesi alınmadan faaliyette bulunulmaz.
B. Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarına ikili
taşıma denir.
C. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
D. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo gönderenin talebi üzerine taşınabilir.
49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari
yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

B1
B2
D1
D2

50. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?
A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan ticari yolcu ve eşya
taşımaları.
B. Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara
dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek
zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından
isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden
başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol
ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa,
salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu şekilde sınava
girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı’na
teslim edilecektir.
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme
yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış
karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş
cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit
puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına
bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere
soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve
toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı
geçersiz sayılır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları
salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.
Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 20 (yirmi) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ.
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