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(A)
AĢağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI
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Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluĢmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.
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ODY 1
1. AĢağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ceza Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Devletler Umumi Hukuku

2. Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun,
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A.
B.
C.
D.

30
15
45
60

3. ĠĢ sözleĢmesi feshedilen iĢçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren
hangi süre içinde iĢ mahkemesinde dava açabilir?
A.
B.
C.
D.

15 gün
1 ay
45 gün
2 ay

4. Herkese karĢı ileri sürülemeyen sadece bazı kiĢilere karĢı ileri sürülebilen haklara ne ad
verilir?
A.
B.
C.
D.

Mutlak haklar
Nisbi haklar
Kamu hakları
Yenilik doğuran haklar

5. AĢağıdaki davalardan hangisine Ticaret Mahkemelerinde bakılmaz?
A.
B.
C.
D.

İflâs davası
Borsa uyuşmazlıklarından doğan davalar
İki taraf için ticarî iş niteliğindeki uyuşmazlıklardan doğan davalar
Haksız fiilden doğan tazminat davaları

6. ĠĢ Kanununa göre geçici iĢ iliĢkisi en çok kaç defa yenilenebilir?
A.
B.
C.
D.

2
3
6
1
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7. Türk Ticaret Kanununa göre ticaret sicilinde tescil süresi ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

5 gün
10 gün
15 gün
30 gün

8. Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taĢıma ücretinin geri alınması ve
taĢıma ücreti dâhil olmak üzere taĢıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda
zamanaĢımı süresi ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

6 ay
1 yıl
3 yıl
5 yıl

9. AĢağıdakilerden hangisi vergi tarhında hazırlayıcı iĢlemlerden değildir?
A.
B.
C.
D.

Yoklama
İnceleme
Arama
Tebliğ

10. AĢağıdakilerden hangisinde vergi süreci aĢamaları tam ve doğru olarak sıralanmıĢtır?
A. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi-verginin tarhı-verginin tahakkuku-verginin
tebliği-verginin tahsili
B. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi-verginin tarhı-verginin tahakkuku-verginin tebliği
C. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi -Verginin tahakkuku-verginin tahsili
D. Verginin ortaya çıkması-verginin tebliği ve verginin tahsili
11. AĢağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
A.
B.
C.
D.

Gerçek kişiler
Tüzel kişilik
Çocuklar
Kanun dışı faaliyetlerden kazanç elde eden gerçek kişiler

12. AĢağıdakilerden hangisi vergileme sürecinin aĢamalarından değildir?
A.
B.
C.
D.

Yoklama
İnceleme
Bilgi Toplama
Tahsilat
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13. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim teknolojilerinin lojistik ve taĢımacılıktaki önemlerinden
biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar
Yüksek karla çalışmaya olanak tanır
Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar
Araç bakım ücretleri düşer

14. Bilançoda, iĢletmenin varlıklarının ve borçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan iĢlem
aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Değerleme
Düzenleme
Yok Sayma
Toplama

15. AĢağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ertelenmiş kamu borçları
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan depozito ve teminatlar
Alınan avanslar

16. ĠĢletmenin belirli bir dönem içinde nakit giriĢ ve çıkıĢlarını miktar ve zaman olarak
gösteren tablo aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Kar dağıtım tablosu
Proforma gelir tablosu
Proforma bilanço
Nakit bütçesi

17. DavranıĢın değer ve tutumla olan iliĢkisinde, ortaya çıkıĢ aĢamalarına göre doğru
sıralama aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Davranış-tutum-değer
Tutum-davranış-değer
Değer-davranış-tutum
Değer-tutum-davranış

18. AĢağıdakilerden hangisi iĢ performansının bileĢenlerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.

Motivasyon
Örgüt yapısı
Bilgi
Yetenek
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19. AĢağıdakilerden hangisi müĢteriyi tutma faaliyetlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

İşi kaliteli yönetme
Sorunları yumuşatma
Müşteriyi işin temel ögesi olarak kabul etme
İlişkileri durağan tutma

20. AĢağıdakilerden hangisi MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi’nin (CRM) stratejik ortaklık
konularından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

İstihbarat
Rekabet
Pazarlama
Teknoloji

21. AĢağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Pazara uygun ve etkili pazarlama karmalarının geliştirilmesi
Pazar bölümünün ihtiyaçlarının daha iyi saptanması
Yeni pazar fırsatlarının ele geçirilmesi
Pazarlama maliyetlerinin azalması

22. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari olarak
kayıt ve tescil edilmiĢ özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip
olmaları Ģarttır.
A.
B.
C.
D.

75
90
100
150

23. I- Zorunlu Karayolu TaĢımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Ticari amaçla yolcu taĢımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi iĢletmeler
yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?
A.
B.
C.
D.

I - II
II - III
Yanlızca III
I-II-III

24. Sigorta Ģirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara iliĢkin evrakları
teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?
A.
B.
C.
D.

En geç 3 iş günü içinde
En geç 8 iş günü içinde
En geç 1 ay içinde
En geç 3 ay içinde
6
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25. AĢağıdakilerden hangi durumda aracın iĢleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
A.
B.
C.
D.

Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması

26. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aĢağıdaki zararlardan
hangisini karĢılamaz?
A. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C. 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
D. Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle
sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
27. Üretimin her aĢamasında eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaĢmasında gerekli
iletiĢim,dönüĢüm ve değiĢim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Performans yönetimi sistemi
Standartlar sistemi
Toplam kalite yönetimi
Süreç(proses) yönetimi

28. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eĢya naklinde kullanıldığı için
alıkonulan kara taĢıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
A.
B.
C.
D.

Taşıtın kasko değeri
Taşıtın kasko değerinin yarısı
Gümrüklenmiş değeri
FOB değeri

29. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eĢya kapsamı dıĢında olup,
beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eĢyası arasında veya taĢıma araçlarında çıkan ya
da baĢkasına ait olduğu halde kendi zati eĢyasıymıĢ gibi gösterdikleri eĢya ile ilgili nasıl
iĢlem yapılır?
A. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir
B. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir
C. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir
D. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim
edilir

7

ODY 1
30. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu TaĢımacılığı AnlaĢması (INTERBUS)'na
göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A.
B.
C.
D.

Yolcu manifestosunun üst nüshası, seyahat boyunca otobüs veya otokarda bulundurulur.
Taşımacı yolcu manifestosunun eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından sorumludur.
Kontrol dökümanı olan karne, taşımacının adına hazırlanır ve bir başkasına devredilebilir.
Yolcu manifestosu seyahat başlamadan önce taşımacı tarafından her bir seyahat için çift
nüsha olarak doldurulur.

31. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre seyahat esnasında meydana gelen ve taĢımanın
devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varıĢ
noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde
aĢağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A. Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B. Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun
istediği adrese gönderilebilir.
C. Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D. Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.
32. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dıĢ kanamayı durdurmak için
aĢağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
Omuz üzerine baskı uygulamak
Kanayan yere merhem sürmek

33. AĢağıdaki durumlardan hangisinde suni solunum yapılması doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Kalbi düzensiz çalışanlara
Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
Göğüs kafesi inip kalkanlara

34. Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kiĢi uyguluyor ise; aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A.
B.
C.
D.

1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır,
2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır,
1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır,
2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır.
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35. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama
bölgesi neresidir?
A.
B.
C.
D.

Diz kapağının olduğu bölge
Ayak bileğinin olduğu bölge
Diz ile kalça arası
Diz ile ayak arası

36. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılır?
A.
B.
C.
D.

Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak

37. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
A.
B.
C.
D.

Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak.
Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak

38. Hurda durumuna gelen araçların ne kadar bir süre içinde tescilinin silinmesi
gerekmektedir?
A.
B.
C.
D.

7 gün
15 gün
30 gün
60 gün

39. Yüksek hızla yolcu taĢıma Ģebekelerinin kurulması aĢağıdaki taĢıma politikalarından
hangisinin kapsamındadır?
A.
B.
C.
D.

Rekabetin düzenlenmesi
Ara güzergahların optimize edilmesi
Taşıma türlerinin birbirlerine bağlanması
Küresel taşıma yönetimi

40. AĢağıdakilerden hangisi EURO 3 standardında belirtilen emisyon değer değildir?
A.
B.
C.
D.

CO
SO2
HC
Partikül
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41. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri “görülmüĢtür” Ģerhi düĢülen
ücret tarifelerini kaç gün içinde faaliyette bulunduğu güzergâhlardaki Ģubelerine ve
acentelerine bildirmek zorundadırlar?
A.
B.
C.
D.

10 gün
15 gün
20 gün
30 gün

42. Tarifeli yolcu taĢımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve
................. ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taĢıtın toplam koltuk sayısının % 10 unu
aĢmayacak sayıdaki koltuk için % ................ indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel
indirim uygulayabilirler.
Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.
A.
B.
C.
D.

2 ay - % 10
4 ay - % 30
6 ay - % 30
1 yıl - % 30

43. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yolcu taĢımalarında; A1 ve A2 yetki belgesi eki taĢıt
belgelerine kaç yaĢından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A.
B.
C.
D.

5 yaşından
8 yaşından
10 yaşından
12 yaşından

44. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Dereköy sınır kapısı - Edirne - Bulgaristan
Hamzabeyli sınır kapısı – Edirne - Yunanistan
İpsala sınır kapısı - Edirne - Yunanistan
Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep - Suriye

45. Bir taĢıtın yüksüz ağırlığı ile taĢımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eĢyanın toplam
ağırlığı aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Yüklü ağırlık
Dingil ağırlığı
Gabari
Azami ağırlık
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46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari
kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?
A.
B.
C.
D.

10
12
20
Yaş şartı aranmaz

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, uluslararası taĢımacılık faaliyetlerinde kullanılan
ve yurt dıĢında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar,
bu durumun belgelenmesi ve yurda giriĢ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde müracaat
edilmesi halinde yetki belgesi eki taĢıt belgesine kaydedilebilir?
A.
B.
C.
D.

10
15
30
60

48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre B3 yetki belgesi almak için baĢvuranların, ticari
olarak kayıt ve tescil edilmiĢ en fazla kaç yaĢında en az kaç adet özmal otobüse ve sahip
olmaları Ģarttır?
A.
B.
C.
D.

10 yaşında – 1 adet
10 yaşında - 2 adet
20 yaşında – 1 adet
Yaş şartı aranmaz – 1 adet

49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre taĢıtlarla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi
yanlıĢtır?
A.
B.
C.
D.

Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.
Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılı esas alınarak hesaplanır.
Römorklarda yaş şartı aranmaz.
İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel
amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre A, B1, B2, D1 ve D2 türü yetki belgesi sahipleri
için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla
tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
B. Yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları taşıtlarının en az
4 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
C. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına
uygun olması şarttır.
D. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

11

ODY 1
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon baĢkanı tarafından sınav baĢlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara
dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınav giriĢ 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 Ģekilde 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 Ģekilde 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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