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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 Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.

Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Yüksek Seçim Kurulu başkanını seçmek
Genelkurmay Başkanını atamak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

2. Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A.
B.
C.
D.

Bakanlar Kurulu Kararnamesi
Tüzükler
Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelikleri
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

3. Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde iptal kararı verebilmesi için
aranan çoğunluk hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Toplantıya katılan üyelerin 1/3 oy çokluğu
Toplantıya katılan üyelerin 3/4 oy çokluğu
Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
Toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu

4. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz türlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Statik analiz
Kredi analizi
Trend analizi
Dış analiz

5. Firmanın kısa süreli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli
olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?
A.
B.
C.
D.

Likidite Oran
Mali Yapı Rasyoları
Alacak devir hızı
Karlılık oranları

6. Performans yetersizliklerinin giderilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
gerekli değildir?
A.
B.
C.
D.

Geleneksel değerleme
İkili karşılaştırma
Puan verme
Yetersiz olduğu tespit edilen işçi derhâl işten çıkarılır
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7. Aşağıdakilerden hangisi "insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı
araçlardan" değildir?
A.
B.
C.
D.

İş analizi
İnsan kaynakları devir oranı
Devamsızlık oranı
İş dizaynı

8. Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer almamaktadır?
A.
B.
C.
D.

Fiziksel özellikler
Beceri
Eğitim
Yeterlilik

9. İş sözleşmeleri hangi durumda sona ermez?
A.
B.
C.
D.

İşçinin ölümü
Sözleşme süresinin sona ermesi
İşçinin ücretsiz izne ayrılması
İşçi-işveren taraflarının anlaşması

10. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?
A.
B.
C.
D.

Ücret
Emek
İş sözleşmesi
İş görme beyanı

11. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için önce yapılan irade açıklamasına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Teklif
Kabul
İcap
Öneri

12. Çalışma süresi altı ay ile 1,5 yıl arasında olan çalışanlar için iş sözleşmesi bildirimin
yapılmasından ne kadarlık bir süre sonra fesih edilmiş olur?
A.
B.
C.
D.

2 hafta
4 hafta
6 hafta
10 hafta
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13. İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem
noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Yeni ürünler geliştirmek
Yeni müşteriler bulmak
Müşteri sadakatı yaratmak
Hiçbiri

14. Aşağıdakilerden hangisi mal varlığı hakları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Mülkiyet hakkı
Alacak hakkı
Telif hakkı
Şahsiyet hakkı

15. Hak ve borç sahibi olabilme, diğer bir ifadeyle hakların ve borçların süjesi olabilme
iktidarına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Fiil ehliyeti
Hak ehliyeti
Sınırlı ehliyet
Sınırsız ehliyet

16. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini ölçmede yararlanılan işletme verileri
arasında değerlendirilemez?
A.
B.
C.
D.

Stok verileri
Satış verileri
İade oranları
Müşteriler

17. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin boyutlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Güvenilirlik
Karşılık verebilmek
Hizmet tanıtımı
Empati

18. Aşağıdakilerden hangisi
sınıflandırılabilir?
A.
B.
C.
D.

çok

uluslu

Şube açma
Lisans anlaşması
İthalat
İhracat
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19. Bir işletmenin yurtdışına açılması sırasında tercih edebileceği en az riskli ve en kolay
yol aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

İthalat-ihracat
Lisans anlaşması
Franchising
Şube açma

20. Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemleri arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Reklamların etkisini ölçmek.
Reklam araçlarını seçmek.
Pazar koşullarını belirlemek ve araştırma yapmak.
Satış görevlilerini belirlemek.

21. Aşağıdakilerden hangisi tüketici riskleri arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ürün/hizmet performans riski
Fiziksel risk
Finansal risk
Organizasyonel risk

22. Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda,
pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Tek fiyat
Güvenceli fiyat
Gerçek fiyat
Kurumsal fiyat

23. Hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarındandır?
A.
B.
C.
D.

Tanık
Senet
Teyit mektubu
Yemin

24. Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenebilir?
A.
B.
C.
D.

İrat senedi
Tahvil
Pay senedi
Poliçe
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25. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın
tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir?
A.
B.
C.
D.

Haciz hakkı
Hapis hakkı
Rüçan hakkı
Rehin hakkı

26. Türk Ticaret Kanunu'na göre, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere ilişkin hangi
yükümlülüğü devam eder?
A.
B.
C.
D.

Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü

27. 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

28. Toplam kalite yönetiminde ürün kontrolü için hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Örneklerin incelenmesi
Bütün ürünün incelenmesi
Belli bir bölümün incelenmesi
Kontrolün üretimin her aşamasında yapılması

29. Süreç analizinin amacı nedir?
A.
B.
C.
D.

Süreçlerdeki maliyetleri azaltmak, kaliteyi artırmak
Grup çalışması yapmak
Çalışanları tanımak
Çalışanlarda güven tazelemek

30. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin “ilk aşaması”nı ifade eder?
A.
B.
C.
D.

Performans ölçümü
Faaliyete geçilmesi
Yetkilerin düzenlenmesi
Standartların oluşturulması
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31. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi "tebliğin ilanla yapılacağı
hallerden" değildir?
A. Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
B. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
C. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş
mektup geri gelirse,
D. Tebliğin ilanla yapılmasını muhatap talep ederse.
32. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu
kapsamında bulunmaktadır?
A.
B.
C.
D.

Kaçakçılık cezası
Kusur cezası
1. derecede usulsüzlük cezası
2. derecede usulsüzlük cezası

33. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?
A.
B.
C.
D.

Vergi aslı
Usulsüzlük
Vergi kaybı (ziyaı)
Kaçakçılık suç ve cezaları

34. Vergi sorumlusu “muhtasar beyanname”yi hangi tarihe kadar vermek zorundadır?
A. Vergi sorumluları, kestikleri vergilerin beyannamesini ertesi ayın 10'una kadar
vermek zorundadırlar.
B. Vergi sorumluları, kestikleri vergilerin beyannamesini ertesi ayın 15'ine kadar
vermek zorundadırlar.
C. Vergi sorumluları, kestikleri vergilerin beyannamesini ertesi ayın 20'sine kadar
vermek zorundadırlar
D. Vergi sorumluları, kestikleri vergilerin beyannamesini ertesi ayın 23'üne kadar
vermek zorundadırlar.
35. Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım,
muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını
yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?
A.
B.
C.
D.

Başvuru tarihinden itibaren 5 işgünü
Başvuru tarihinden itibaren 8 işgünü
Başvuru tarihinden itibaren 10 işgünü
Başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü
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36. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin
sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?
A.
B.
C.
D.

Taşıma sözleşmesi
Kira sözleşmesi
Sigorta sözleşmesi
Korunma sözleşmesi

37. Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh konulduğu tarihten itibaren ne
kadar süre içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı
ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır?
A.
B.
C.
D.

Bir hafta
Bir ay
Üç ay
Altı ay

38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında " asli kusur sebebi" sayılmaz?
A.
B.
C.
D.

Arkadan çarpmak.
Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak.
Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak.
Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek.

39. Trafikte geçiş hakkı ne demektir?
A. Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır
B. Otoyollardan yararlanma hakkıdır
C. Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi
olmamalarıdır
D. Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmakta
önceliğidir
40. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
A.
B.
C.
D.

Yarı oturur duruma getirmek
Batan cisim varsa çıkarmamak
Ayaklar yüksekte tutulup sırtüstü yatırmak
Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak

41. Aşağıdakilerden hangisi araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerin
dışında olanlardan biridir?
A.
B.
C.
D.

Sargı bezi
Steril gazlı bez
Tentürdiyot
Turnike
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42. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazadede beyin hasarı olup olmadığı
nasıl anlaşılır?
A.
B.
C.
D.

Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan
Boyundaki şişkinlikten
Deriden gözüken bölgesel kızarıklıktan
Vücut sıcaklığının yükselmesinden

43. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımalarında maliyeti etkileyen faktörler arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.

İkram
İhtiyaç molaları
Akaryakıt
Araç amortismanı

44. 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

45. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı
yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C. Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu
taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden
taşımacı ile müştereken sorumludur.
46. "B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları
………………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt
belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A.
B.
C.
D.

Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
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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. Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış
noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş
veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Düzenli
Arızi
Mekik
Servis

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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