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Aşağıdaki bölümü doldurunuz.
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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. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?
A.
B.
C.
D.

Vergi ödemek
Devletleştirme
Dilekçe hakkı
Seçme ve seçilme hakkı

2. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece mahkemesi değildir?
A.
B.
C.
D.

Ağır Ceza Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Anayasa Mahkemesi

3. Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile
karşılaştırılamaz?
A.
B.
C.
D.

Satış Karlılığı
Mamul Kalitesi
Satışların Maliyeti
Alacak Devir Hızı

4. Stokların, alacakların ve nakitlerin en üst düzeyde tutulduğu çalışma sermayesi
politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Riskli
Durağan
İhtiyatlı
Atılgan

5. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.

Süreklilik
Eşitlik
Açıklık
Gizlilik

6. Aşağıdakilerden hangisi "müşteri ilişkilerini" etkilemez?
A.
B.
C.
D.

Olumlu eylemler
Olumsuz eylemler
Çözüm odaklı olmak
Kar odaklı olmak
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7. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?
A.
B.
C.
D.

1 ay
2 ay
4 ay
6 ay

8. İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?
A.
B.
C.
D.

5 saat
3 saat
2 saat
6 saat

9. 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.

10. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B. Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları
bakımından kabul edilmemiştir.
C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış
olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
11. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan
veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını
engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya
taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
B. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı
maddelerden olması halinde eşyaya el konulmaz, taşıma aracı müsadere edilir
C. Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını
veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli
kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesinin veya çıkmasının yasak
olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
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12. Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan
kalkmasına ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Zamanaşımının kesilmesi
Zamanaşımının durması
Zamanaşımı
Hak düşürücü süre

13. Bir işletme açısından başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için
aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?
A.
B.
C.
D.

İşletmenin tedarikçileri
İşletmenin çalışanları
İşletmenin müşterileri
Reklam ajansları

14. Genellikle ilgisiz olarak görülen çok büyük hacimdeki verilerden anlamlı örnekleri
veya bilgileri seçip ayıran süreçleri destekleyen Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
yazılım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Karar destek sistemi
Kişiselleştirme
Veri madenciliği
İlişki yönetimi

15. Tüketicinin belirli bir ürünü ya da markayı satın almak istediğinde, sosyal etkileşim
içinde bulunduğu kişilerin tercihlerine göre hareket etmesine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Değer açıklayıcı etki
Faydalandırıcı etki
Bilgilendirici etki
Normatif etki

16. Firmaların mallarını yurt içindeki aracı işletmeler vasıtasıyla dış pazarlara satmaları
durumuna ne ad verilmektedir?
A.
B.
C.
D.

Ters ihracat
Dolaylı İhracat
Doğrudan İhracat
Montaj operasyonları

17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı
yapabilmek için hangi tür yetki belgesinin alınması gerekir?
A.
B.
C.
D.

K yetki belgesi
L yetki belgesi
M yetki belgesi
G yetki belgesi
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18. “Pazarlama bileşenlerinden
belirlenmesidir.”

biri

de

ürün

farklılaştırılma

stratejilerinin

Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırma stratejisini belirleme nedenlerinden
değildir?
A.
B.
C.
D.

Tesisin kapasitesinin arttırılması
Pazarda rekabet üstünlüğü sağlanması
Tüketici tercihlerindeki değişiklikler
Pazarda söz sahibi firmaların çeşitliliğe yönelmesi

19. Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer
alır?
Toplam maliyet liderliği stratejisi
Odaklama stratejisi
Farklılaştırma stratejisi
Maliyetleri düşürme stratejisi

A.
B.
C.
D.

20. Haksız rekabet için bir yıllık zamanaşımı süresi dışında öngörülen ikinci zamanaşımı
süresi kaç yıldır?
A.
B.
C.
D.

2
3
5
10

21. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan
itibaren hüküm ifade eder?
A.
B.
C.
D.

Ticaret mahkemesinin onayından
Tescil ve ilandan
Noterin onayından
Takas beyanından

22. Ticari işletmeyi devreden kimsenin devrin tescil ve ilanından sonraki borç ve
yükümlülüklerinden dolayı devir alanla birlikte kaç yıl süreyle zincirleme
sorumludur?
A.
B.
C.
D.

2
3
4
5
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23. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?
A.
B.
C.
D.

Tanık
Senet
Teyit mektubu
Yemin

24. Aşağıdakilerden hangisi “toplam kalite yöntemi”nin temel unsurları arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.

Kalite liderliği
Personel eğitimi
Çalışanların kararlara katılımı
Merkezi otorite

25. Bir toplulukta aynı alanda çalışan, benzer işleri yapan bireylerden oluşan, düzenli
aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan, inceleyen, çözen ve
gönüllü katılımın esas alındığı küçük çalışma gruplarına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Kalite yönetimi
Kalite çemberleri
Çalışma takımları
Firma destek ekipleri

26. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde ticari kazancın indirilmesinde gider olarak
kabul edilmez?
A. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar.
B. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri.
C. İşle ilgili olmak koşulu ile bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri,
harçlar ve kaydiyeler gibi ayni, resim ve harçlar.
D. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
27. Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matraf ve nispetler üzerinden vergi idaresi
tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir ?
A.
B.
C.
D.

Tahsil
Tarh
Bildirim
Tahakkuk

28. Gelir vergisinde vergi tarife oranı nasıl bir orandır?
A.
B.
C.
D.

Tek oranlıdır
Eşit oranlıdır
Azalan oranlıdır
Artan oranlıdır
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29. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan araçlara ne gibi bir cezai işlem
uygulanır?
A.
B.
C.
D.

Ruhsata el koyulur
Ehliyete el koyulur
Araç trafikten men edilir ve para cezası verilir.
Sürücüye ceza puanı verilir.

30. Aşağıdakilerden hangi durumda "aracın işleteninin sorumluluğu" kalkmaz veya
azalmaz?
A.
B.
C.
D.

Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması,
Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması,
Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması,
Kazanın oluşumunda zarar görenin katılımcı kusurunun olması.

31. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan
hangisini karşılamaz?
A. Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde zorunlu
mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel
zararları
B. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti
nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası
halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
C. Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu
nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
D. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
32. Daha önceden tescil edilmemiş olan tescilsiz araçları satın alan araç sahipleri, ne
kadar süre içinde adına tescil ettirmek zorundadır?
A.
B.
C.
D.

1 ay
2 ay
3 ay
6 ay

33. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Azami ağırlık
Yüklü ağırlık
Taşıma sınırı
Azami dingil ağırlığı

34. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A.
B.
C.
D.

Eklem çevresindeki şişmedir.
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır.
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35. Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazadeye aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?
A.
B.
C.
D.

Hemen ayağa kaldırılır.
Yan yatış pozisyonu aldırılır.
Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.
Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmı yükseltilir.

36. Mali analiz açısından finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu
değerlendirebilmek için kanıt toplama işlemine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Uygunluk testleri
Maddi doğruluk testleri
Bulgu riski
Kanıtın nesneliği

37. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz açısından esas muhasebe verileri arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.

Yevmiye defteri
Muhasebe yönetmeliği
Maliyet dağılımlarını gösteren çalışma tablosu
Analiz raporları

38. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
Habur sınır kapısı - Şırnak -İran
İpsala sınır kapısı -Kırklareli - Bulgaristan
Dereköy sınır kapısı - Edirne - Yunanistan

39. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi
sonunda dinlenmeye çekilmiyorsa en az kaç dakika mola kullanmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.

45 dk
15 dk
60 dk
30 dk

40. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan bir araçta iki sürücü bulunuyorsa çalışma ve
dinlenme süreleri nasıl olmalıdır?
A.
B.
C.
D.

7 günde bir 11 saat kesintisiz dinlenirler
10 saat çalışma süresinde 5 saat kesintisiz dinlenirler
30 saat çalışma süresinde 8 saat kesintisiz dinlenirler
9 saatlik çalışma süresinde 4,5 saat dinlenirler
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41. ADR ye göre 22, 33, 44, 55 şeklinde olan tehlike tanımlama numaralarının anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Araçta hangi tür tehlikeli maddenin taşındığını
UN numarası
Tehlikenin iki misli büyük olduğunu
Patlayıcı maddelerin taşındığını

42. Depolamada kullanılan araçlar, sistemler sabit ve değişken maliyet toplamına ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Birim maliyeti
Depolama maliyeti
Taşıma maliyeti
Bilanço maliyeti

43. Aşağıdakilerden hangisi depolama faaliyetleri içinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Mal kabul
Ayrıştırma
Saklama
Yükleme

44. Hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Elleçleme
Müşteri hizmetleri
Talep tahmini /planlama
Pazarlama

45. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin satış tipi fonksiyonel niteliklerinden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.

Kısa dönem satış tahminleri
Bitmiş ürün stoklama politikaları
Stoklama noktaları yerinin belirlenmesi
Teslim deseni

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş
eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
B. L1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
C. M1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus en az 5 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
D. M2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
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47. 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,
48. 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

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal
birim taşıta sahip olmaları şarttır.
B. En az bir adet Üst Düzey Yönetici ve bir adet Orta Düzey Yöneticiye sahip
olmaları şarttır.
C. Şube veya acente şeklinde en az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde
olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
D. Kullanmak istedikleri sözleşmeli taşıt sayısının, sahip oldukları özmal taşıt
sayısının 2 katını geçmemesi şarttır.
50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim
aldıkları eşyayı teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda
en geç kaç gün içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla
yükümlüdürler?
A.
B.
C.
D.

Yurtiçi 2 gün, uluslararası 15 gün
Yurtiçi 3 gün, uluslararası 15 gün
Yurtiçi 3 gün, uluslararası 7 gün
Yurtiçi 4 gün, uluslararası 7 gün
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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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