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(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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1. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?
A.
B.
C.
D.
2.

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
Borçlar Hukuku

Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
A.
B.
C.
D.

Bakanlıklar
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bakanlar Kurulu

3. Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu
olan davranış biçimi hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Ödev
Edim
Yükümlülük
Senet

4. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinlik oranlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Alacak devir hızı oranı
Asit test oranı
Ortalama tahsilat süresi oranı
Aktif devir hızı oranı

5. Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili
unsurlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Borçların düzeyi
Finansal kaldıraç
Finansman imkanları
Vergi düzenlemeleri

6. Eksik bilgilendirme nedeniyle finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan
maliyete ne denir?
A.
B.
C.
D.

Ters seçim
Kötü niyet
Advolerem
Asimetrik enformasyon
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7. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin "Yatırım Kararları" kapsamında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.

Stokların miktarı
Sermaye bütçelemesi
Kasa ve bankada tutulacak para miktarı
Karın ne kadarının işletmede tutulacağı

8. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için
sorulmamalıdır?
A.
B.
C.
D.

Neden
Nerede
Nasıl
Ne zaman

9. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin ulaşmak istediği temel
amaçlardan biridir?
A.
B.
C.
D.

İşbirliği
İş tatmini
Örgüt içi iletişim
Denetim

10. İşyeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır?
A.
B.
C.
D.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İşçi ve işveren sendikaları
İşveren
İş mahkemeleri

11. İş Hukuku aşağıdaki ilişkilerden hangisini düzenlemektedir?
A.
B.
C.
D.

Devlet-işveren ilişkisi
Aile ilişkileri
Aile işveren ilişkileri
İş ilişkileri

12. İş ilişkisinin önceden anlaşılan bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda yapılan
sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Belirli süreli sözleşme
Belirsiz süreli sözleşme
Tam süreli sözleşme
Deneme süreli sözleşme
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13. Günde 6 saat çalışılan iş yerinde ara dinlenme süresinin ne kadar olması gerekir?
A.
B.
C.
D.

60 dakika
45 dakika
30 dakika
15 dakika

14. Kaçakçılıkla Mücadele
hallerdendir?

Kanununa

göre,

aşağıdakilerden

hangisi

nitelikli

A. Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından
birlikte işlenmesi.
B. Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı
kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C. Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak
işlenmesi.
D. Hepsi
15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt
sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde
gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
A.
B.
C.
D.

7 gün
10 gün
15 gün
30 gün

16. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf
olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek
satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
A.
B.
C.
D.

Vergi kaçırma
Kaçakçılığa müsamaha
Vergide usulsüzlük
Kaçakçılık

17. 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
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18. Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması
halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A.
B.
C.
D.

Mutlak butlan
Nispi butlan
Eksiklik
Yokluk

19. Müşteri İlişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından
birisi değildir?
A.
B.
C.
D.

Tanımlama aşaması
Gelişme aşaması
Reklâm aşaması
Üst seviye aşaması

20. Müşterilerle iletişim ve
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

bilgilendirme

sürecini

gerçekleştiren

fonksiyon

Tutundurma
Dağıtım
Fiyatlandırma
Lojistik

21. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık
konularından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

İstihbarat
Rekabet
Pazarlama
Satış

22. Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması
sürecine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Kısa Dönemli Planlama
Proje Planlaması
Stratejik Planlama
Taktik Planlama

23. Pazar araştırması planlamasında hangisi yapılmaz?
A.
B.
C.
D.

Seçilen alternatifin denenmesi
Alternatifleri değerlendirmek için kriterlerin tespiti
İlgili unsurlar arasındaki ilişkilerin gösterilmesi
Her alternatifin tek seferde değerlendirilmesi
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24. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu"
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Potansiyel müşteriler
Müşteriler
Sürekli müşteriler
Sadık müşteriler

25. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı
bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

belirlerken

gözönünde

Pazarda geçerli yasal sınırlamalar
Pazardaki mevcut iletişim kanalları
Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları
Pazarın büyüklüğü

26. Emre yazılı ödeme vaadine aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hükümler uygulanır?
A.
B.
C.
D.

Çek
Bono
Poliçe
Pay senedi

27. Cari hesap sözleşmesinin yazılı
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

şekilde yapılması

kuralına ilişkin

olarak

Bir ispat vasıtasıdır
Geçerlilik şartıdır
İsteğe bağlıdır
Noterde yapılması şarttır

28. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalardan biridir?
A.
B.
C.
D.

Aval davası
Tespit davası
Hapis hakkı davası
Takas davası

29. "Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan
kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan
bir yönetim biçimidir" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Uygunluk kalitesi
Tasarım kalitesi
Üretim kalitesi
Toplam kalite yönetimi
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30. Sürekli gelişmenin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A.
B.
C.
D.

Öneri sistemleri
İstatistiksel kontrol
Deming çemberi
Edvard döngüsü

31. “Süreç analizi ve iyileştirme faaliyetleri içerisinde sürecin temel öğelerinin (girdiler,
çıktılar, müşteriler, tedarikçiler vb.) tanımlanması gerekmektedir.”
Bu tanımlama hangi aşamada gerçekleştirilmelidir?
A.
B.
C.
D.

Sürecin analizi
Kapsam ve hedeflerin tanımlanması
Öncelikli süreçlerin belirlenmesi
Değişikliklerin hayata geçirilmesi

32. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne
ad verilmektedi?
A.
B.
C.
D.

Vergi taşıyıcısı
Vergi sorumlusu
Vergi mükellefi
Vergi denetmeni

33. Vergi idaresinin mükelleflerde yazılı koşullar dahilinde anlaşma yolu ile vergi
uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesi uygulamasına ne ad verilmektedir?
A.
B.
C.
D.

Düzeltme
Terkin
Uzlaşma
Tecil

34. İçeriği maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlülüklerin
gerçekleştirilme usullerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Genel Vergi Hukuku
Özel Vergi Hukuku
Maddi Vergi Hukuku
Şekli Vergi Hukuku

35. Bilanço esasına göre ticari kazanç nasıl hesaplanır?
A.
B.
C.
D.

Ödenmiş sermaye bulunarak
Hâsılattan giderler düşürülerek
Götürü olarak
Yılsonu öz sermayeden yılbaşı öz sermayeye çıkarılarak
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36. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla
sona erdirilebilmesine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Mahsup
Takas
Uzlaşma
Terkin

37. Sorumluluk sigortasında tazminatla yükümlü kişilerin birbirlerine karşı olan rücu
hakları kendi yapması gerekenleri tam olarak yaptıkları ve rücu edilecek kişiyi tespit
ettikleri günden itibaren kaç yılda zaman aşımına uğrar?
A.
B.
C.
D.

2 yıl
1 yıl
5 yıl
3 yıl

38. Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurt içinde meydana gelen olay, sigorta
ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde
sigorta şirketine ihbar edilir?
A.
B.
C.
D.

15
30
45
60

39. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya
yol bölümüne girmek.
C. Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D. Öndeki aracı yakından takip etmek.
40. Görevleri sırasında, diğer kişilerin can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokmamak
şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına uymama özelliğine ne denir?
A.
B.
C.
D.

İlk geçiş hakkı.
Geçiş üstünlüğü.
Geçiş önceliği.
Geçiş kolaylığı.

41. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A.
B.
C.
D.

Kırık olan ayaklar yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna alınır.
Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir.
Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
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42. İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A.
B.
C.
D.

Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir.
Şok pozisyonu verilir, üzeri örtülerek sıcak tutulur
Yaşamsal bulguları incelenir.
Hareket ettirilmez.

43. Giriş veya hareket gümrük idarelerince belirlenen güzergaha beklenmeyen durumlar
ve mücbir sebepler dışında uymayan taşıtlara uygulanan yaptırım nedir?
A. Kaçakçılığa ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Gümrük Kanununda
belirtilen para cezası uygulanır.
B. Kaçakçılığa ilişkin Kanun hükümleri uygulanmak kaydıyla Gümrük Kanununda
belirtilen para cezası uygulanır.
C. Araç aranır ve el konur
D. Hiçbiri
44. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde
hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.

Dereköy-Bulgaristan
İpsala-Bulgaristan
Hamzabeyli-Bulgaristan
Kapıkule-Bulgaristan

45. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu
(INTERBUS)'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Taşımacılığı

Anlaşması

A. İki akit taraf toprakları arasında veya aynı akit taraf topraklarında başlayan ve sona
eren veya akit taraf olmayan bir devletin toprakları üzerinden yapılan transit
taşımayı kapsar.
B. Bir akit taraf topraklarında yerleşik ve otobüs ile uluslararası arızi yolcu
taşımacılığı lisansına sahip bir taşımacı tarafından o ülke kanunlarına uygun olarak
ücretli veya kira karşılığında otokar ve otobüslerle uluslararası arızi servisler
vasıtasıyla yapılan taşımayı kapsar.
C. Uluslararası arızi servislerle ilgili otobüs ve otokarların boş seyahatlerini kapsar.
D. Yolcu taşımak üzere dizayn edilmiş otokar ve otobüslerin, ticari amaçlarla yük
taşımak için kullanımını kapsar.
46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.
B. Satılan yolcu bileti geri alınmaz.
C. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara
ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
D. Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir.
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47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve
eşya taşımaları kapsamında değildir?
A. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve
kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait
olduğu ülke taşımaları.
C. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
D. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
48. “Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığında kullanılacak B3 yetki belgesi eki taşıt
belgelerine .................. yaşından büyük olmayan yolcu taşımaya mahsus ticari veya
hususi olarak kayıt ve tescil edilir.”
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A.
B.
C.
D.

10
15
20
Yaş şartı aranmaz

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen
bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının
içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda
bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?
A.
B.
C.
D.

3
7
15
30

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe
girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde,
B. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten
itibaren 30 gün içerisinde,
C. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan
diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden 30 uncu
günde,
D. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan
diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihinde,
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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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