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(A)
AĢağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI

: ______________________________

SOYADI : ______________________________

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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1. AĢağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ceza Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Devletler Umumi Hukuku

2. 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

3. 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

4. Ticaret sicilinde tescil süresi ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

5 gün
10 gün
15 gün
30 gün

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

Yoklama
İnceleme
Arama
Tebliğ

6. 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
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7. Gider pusulasında net ödenen tutar farklı, yazı ile yazılan yazı arasında farklılık
varsa yasalar gereği hangisi geçerli sayılır?
A.
B.
C.
D.

Rakamla yazılan net tutar
Brüt tutar
Yazı ile yazılan rakam
Kesintiler

8. 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

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

Değerleme
Düzenleme
Yok Sayma
Toplama

10. 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

11. 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

12. 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
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13. 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

14. AĢağıdakilerden hangisi pazara giriĢ Ģartlarında uygulanmaz?
A.
B.
C.
D.

Pazarlama Çevresinin İncelenmesi
Kaybedilmiş Müşteri Analizi
Pazara Hangi Yöntemle Girileceği Kararı
Pazarlama Örgütlenme Kararı

15. Sevk Mektubunun ikinci nüshası kime teslim edilir?
A.
B.
C.
D.

Göndericiye
Alıcıya
Taşıyıcıya
Sigortacıya

16. AĢağıdaki kusurlardan hangisinde taĢıyanın sorumluluğu bulunmaz?
A.
B.
C.
D.

Taşımayı yapmak için kullandığı taşıttan kaynaklanan kusur
Taşıtı kiraladığı kişinin veya vekilinin kusuru
Çalışanlarının hata ve ihmallerinden kaynaklanan kusur
Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kusur

17. CMR sözleĢmesine göre, mallar kararlaĢtırılan bir zaman süresi var ise
taĢıyıcının malları almasından sonra kaç gün içinde teslimat gerçekleĢtirilmediği
takdirde malların kaybolduğu kabul edilecektir?
A.
B.
C.
D.

7 gün
15 gün
30 gün
45 gün

18. AĢağıdakilerden hangisi sigortanın temel prensiplerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Halefiyet ve hakların devri
Teminat
Hasara katılım
Yakın sebep
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19. 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

20. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eĢyasının gümrüklenmiĢ
değerinden ne anlaĢılır?
A.
B.
C.
D.

Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı
Eşyanın FOB kıymeti
Eşyanın CIF kıymeti

21. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda antrepo veya geçici depolama
yerlerindeki serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı eĢyayı gümrük idaresinin izni
olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiĢtirmek fiili için hangi ceza
öngörülmüĢtür?
A.
B.
C.
D.

Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı para cezası
Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin gün adli para cezası
Onbin gün adli para cezası

22. Gümrük Kanununa göre, eĢyanın antrepo rejimi altında kalıĢ süresi ne
kadardır?
A.
B.
C.
D.

3 ay
6 ay
1 yıl
Sınırsız

23. Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleĢtirilen ve yine Vesaik Mukabili’nde
olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Mal Mukabili
Akreditif
Kabul Kredili
Vesaik Mukabili

24. Karayolu taĢımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?
A.
B.
C.
D.

8,33 SDR
14 SDR
17 SDR
24 SDR
6
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25. Bilinç kaybı olan yaralılara uygulanması gereken en güvenli ilk yardım Ģekli
nasıldır?
A.
B.
C.
D.

Ayak kırığı veya zedelenmesi varmış gibi işlem görmelidirler,
Omurga kırığı veya zedelenmesi varmış gibi işlem görmelidirler,
Köprücük kemiği kırığı varmış gibi işlem görmelidirler,
Bilincini yerine getirmek için her türlü yöntem denenir.

26. 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.

27. 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

28. AĢağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?
A.
B.
C.
D.

Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
Araçta hava yastığı bulundurmak
Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme
süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir?
A.
B.
C.
D.

1 Defa
2 Defa
3 Defa
4 Defa

30. ADR’ye göre “Paketleme Grubu II” aĢağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
A.
B.
C.
D.

Çok tehlikeli
Orta tehlikeli
Az tehlikeli
Tehlikesiz
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31. CMR SözleĢmesi hükümlerine göre taĢımacının bilerek kötü hareket etmesi
halinde davanın ne kadarlık süre içinde açılması gerekir?
A.
B.
C.
D.

1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl

32. CMR ye göre teslimde gecikmeden dolayı zarar ve ziyan halinde ödenecek
tazminatın sınırı nedir?
A.
B.
C.
D.

Navlun bedeli
Mal bedeli
Kilo başına 8.33 SDR
İstenen tazminat kadar

33. Yakıt maliyeti aĢağıdaki hangi maliyet türündendir ?
A.
B.
C.
D.

Sabit maliyet
Değişken maliyet
Hizmet maliyeti
Ortak maliyet

34. AĢağıdakilerden hangisi temel dağıtım maliyetleri içinde yer almaz ?
A.
B.
C.
D.

Envanter bulundurma maliyetleri
Birim miktar maliyetleri
Tutundurma maliyetleri
Depolama maliyetleri

35. AĢağıdakilerden hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Elleçleme
Talep tahmini/Planlama
Gümrükleme
Pazarlama

36. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaĢtırma politikaları hedefleri arasında
yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Daha ekonomik taşımacılık yapmak
Taşımacıların karlılığını maksimize etmek
Taşıma güvenliğini arttırmak
Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak
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37. TIR sözleĢmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı)
geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliĢ tarihinden itibaren kaç gündür?
A.
B.
C.
D.

30 gün
45 gün
60 gün
90 gün

38. Karayolu taĢıtının, taĢıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke iliĢkin TIR
karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriĢ (yol boyu) Gümrük
idaresine sunulması ve TIR Karnesinin Gümrük Ġdaresince kabul edilmesi
iĢleminin adı nedir?
A.
B.
C.
D.

TIR Taşıması
TIR Taşımacılığı
TIR Sistemi
TIR İşleminin Başlaması

39. AĢağıdakilerden hangisi entegre taĢımacılık kapsamına girmemektedir?
A.
B.
C.
D.

Unimodal taşımacılık
Kombine taşımacılık
İntermodal taşımacılık
Multimodal taşımacılık

40. UlaĢtırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) hangi kuruluĢa bağlı olarak
kurulmuĢtur ?
A.
B.
C.
D.

Birleşmiş Milletler
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Avrupa Birliği
Dünya Ticaret Örgütü

41. 40 tonluk bir konteyner kaç TEU’dur ?
A.
B.
C.
D.

1 TEU
2 TEU
4 TEU
½ TEU

42. AĢağıdaki hususlardan hangisi taĢıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk
irsaliyesinde bulunmaz?
A.
B.
C.
D.

Malın cinsi ve miktarı
Düzenlenme tarihi
Satıcı bilgileri
Alınan ücret
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43. AĢağıdakilerden hangisi karayoluyla uluslararası eĢya taĢımacılığında kullanılan
transit sınır kapılarımızdan değildir?
A.
B.
C.
D.

Öncüpınar
Cilvegözü
Dilucu
Esendere

44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eĢya ve kargo taĢımalarında
faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıdaki özmal ticari taĢıtların, ilk baĢvuru ve faaliyet süresince kaç
yaĢından büyük olmaması Ģarttır?
A.
B.
C.
D.

8
12
14
20

45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar
ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde
belirtilmesi zorunludur.
B. Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta
belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C. Eşya taşımalarında kapalı kasa haricinde kamyon, römork ve yarı römork
kullanılamaz.
D. Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafi k güvenliğini tehlikeye
düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
46. AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A.
B.
C.
D.

Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar,
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla
ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari
olmadığı taşımalar.

47. AĢağıdakilerden hangisi “tarifeli olarak ticari amaçla kargo iĢletmeciliği yapacak
gerçek ve tüzel kiĢilere” verilen yetki belgesidir?
A.
B.
C.
D.

L türü yetki belgesi
M türü yetki belgesi
N türü yetki belgesi
P türü yetki belgesi
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48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, L2 türü yetki belgesi için aĢağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. L2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek
taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
B. L2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus en az 5 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.
C. L2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıta karşılık
aynı cinsten taşıt/taşıtların sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve
tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
D. L2 yetki belgesi için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler
dikkate alınmaz.
49. "C2 ve M3 yetki belgesi sahipleri özmal taĢıtları ile sahibi oldukları
…………………. ticari olarak kayıt ve tescil edilmiĢ sözleĢmeli taĢıtları, taĢıt
belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."
Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boĢluğu 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

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri teslim
aldıkları eĢyayı teslim aldıkları tarihten itibaren iliçi taĢımalarda en geç
..........gün içerisinde, yurtiçi taĢımalarda en geç ............. gün içerisinde teslim
etmek zorundadırlar.
Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boĢluğu doldurunuz.
A.
B.
C.
D.

1-2
2-2
2-3
2-7
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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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