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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 milletvekilleri tarafından TBMM BaĢkanlığına sunulur?
A.
B.
C.
D.

Kanun taslağı
Kanun teklifi
Kanun tasarısı
Kanun projesi

2. ĠĢ Kanununa göre taraflarca iĢ sözleĢmesine bir deneme kaydı konulduğunda,
bunun süresi en çok ne kadar olabilir?
A.
B.
C.
D.

2 ay
1 ay
3 ay
15 gün

3. ĠĢ Kanununa göre iĢçi yaptığı fazla çalıĢma karĢılığında fazla ücret talep etmeyip,
dinlenme süresi isterse, bir saatlik fazla çalıĢmaya ne kadar dinlenme süresi
verilir?
A.
B.
C.
D.

30 dakika
45 dakika
1 saat
1,5 saat

4. Gaiplik kararı verilebilmesi için kiĢiden son haber alma tarihinden itibaren kaç
yıldır haber alınamaması gerekir?
A.
B.
C.
D.

1
3
4
5

5. Türk Ticaret Kanununa göre tacirin, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere
iliĢkin hangi yükümlülüğü devam eder?
A.
B.
C.
D.

Ticari defterleri 8 yıl devretmeme
Ticari defterleri 1 yıl saklama
Ticari defterleri 5 yıl saklama
Ticari defterleri 10 yıl saklama

6. Türk Ticaret Kanununa göre, anonim ortaklığın esas sermeyesi en az ne kadar
olmalıdır?
A.
B.
C.
D.

5.000 TL
10.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
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7. Devletin vergi alacaklarını silmesine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Terkin
Tarh
Mahsup
Tahakkuk

8. Fatura yerine geçen belgeler Vergi Usul Kanununa göre kaç yıl saklanmalıdır?
A.
B.
C.
D.

1
3
5
10

9. AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
A.
B.
C.
D.

Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar
Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar

10. Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan
gelir aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Stopaj geliri
Menkul sermaye iradı
Sermaye kazancı
Değer artış kazancı

11. ĠĢletmelerin nakit giriĢ ve çıkıĢlarının miktar ve zaman bakımından
uyumlaĢtırılmasını sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler
için hazırlanan kısa vadeli plan aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Kar dağıtım tablosu
Kaynak kullanım tablosu
Nakit bütçesi
Proforma bilanço

12. AĢağıdakilerden hangisi personel bulma iĢlevini etkileyen unsurlardan biri
değildir?
A.
B.
C.
D.

İşletme politikaları
Üretilen ürünün satış oranı
İnsan Kaynakları Planları
Çevresel koşullar
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13. Hangisi henüz firmanın müĢterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma
niyeti ve mali gücü bulunan müĢterileri ifade eder?
A.
B.
C.
D.

Müşteriler
Potansiyel müşteriler
Altın adayı müşteriler
Altın müşteriler

14. AĢağıdaki müĢteri hizmeti doğrularından hangisi aynı zamanda lojistiğin
doğrularından biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Doğru Miktar
Doğru Koşullar
Doğru Yer
Doğru Zaman

15. AĢağıdakilerden hangisi talebe etki eden unsurlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Dağıtım
Stoklar
Fiyat
Arz miktarı

16. AĢağıdakilerden hangisi satıĢ anlayıĢının odak noktasıdır?
A.
B.
C.
D.

Tüketici tatmini yoluyla kâr
Tüketici ihtiyaçları
Tüketici değeri
Üretim

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

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

18. TaĢıma sözleĢmesinin asli tarafları kimlerdir?
A.
B.
C.
D.

Taşıyan-Gönderilen
Taşıtan-Gönderilen
Taşıyan-Taşıtan
Yükleten-Gönderilen

19. AĢağıdakilerden hangisi sigortanın temel prensiplerinden biri değildir?
A. Sigorta edilebilir menfaat, (risk)
B. Uzak sebep
C. Azamî iyi niyet
D. Tazminat
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20. TaĢıyanın taĢıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman baĢlar?
A.
B.
C.
D.

Yüklemeyle
Gümrüğe teslimle
Zilyetliğine geçmesiyle
İstiflemeyle

21. Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?
A.
B.
C.
D.

Göndericiye
Alıcıya
Taşıyıcıya
Sigortacıya

22. AĢağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir?
A.
B.
C.
D.

Şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak
Yeteneklileri ortaya çıkarmak
Grup çalışması oluşturmak
Bireysel çalışmak

23. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tanımlanan suçlar ve kabahatler
dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının
konusunu oluĢturan eĢyanın kaim değerinden anlatılmak istenen aĢağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Eşyanın piyasa değerini
Eşyanın gümrüklenmiş değerini
Eşyanın sigorta değerini
Eşyanın komisyonca tespit edilecek değerini

24. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi
yanlıĢtır?
A. Kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç bir tutanakla
gümrük idaresine teslim edilir.
B. Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde
depo temin eder.
C. El konulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması,
yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar eşyanın
sahiplerince karşılanır.
D. Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde
belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere
veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur.
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25. 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

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. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?
A.
B.
C.
D.

Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır,
Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır,
Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır,
Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır.

28. 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

29. 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.

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

7 gün
15 gün
30 gün
60 gün
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31. 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

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

Çok tehlikeli
Orta tehlikeli
Az tehlikeli
Tehlikesiz

33. AĢağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıĢtır?
A. Yükleme öncesi yapılan doküman kontrolünde mevcut aracın yükleme için uygun
olmadığı tespit edilirse yükleme yapılmaz
B. Boşaltma başlamadan önce yapılan kontrollerde herhangi bir uyumsuzluk tespit
edilirse boşalma yapılmaz
C. Farklı tehlikeli madde paketlerinin birlikte yüklenmesi, tehlike seviyesine göre
taşımacı ve yükleyici tarafından beraber tespit edilir
D. Yükleme öncesi yapılan görsel incelenmede araç, konteynır, yükleme ekipmanları
vb. malzemenin yükleme talimatlarına uygun olmadığı tespit edilirse yükleme
yapılmaz
34. Bakım onarım gideri ne tür bir maliyettir?
A.
B.
C.
D.

Sabit maliyet
Değişken maliyet
Finansal maliyet
Hiçbiri

35. Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur?
A.
B.
C.
D.

Dolaylı Ulaşım Giderleri Dolaysız Ulaşım Giderleri
Toplam Sefer Maliyeti / Taşınan Yük Miktarı
Toplam Sefer Maliyeti / Yapılan km miktarı
Değişken Maliyet Sabit Maliyet

36. ĠĢletmelerin boĢ arsa ve dıĢında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana
gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet
maliyetlerine yüklenmesi iĢlemine ne denir?
A.
B.
C.
D.

Zarar
Maliyet gideri
Amortisman
Maliyet gider karşılığı
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37. AĢağıdaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok
düzeyini etkiler ?
A.
B.
C.
D.

Talebin yapısı
Mal çesidi
Dönem sayısı
Bekleme süresi

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

Elleçleme
Talep tahmini/Planlama
Gümrükleme
Pazarlama

39. 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

40. AĢağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir ?
A.
B.
C.
D.

Bozulabilir gıda maddeleri
Kuru yükler
Tehlikeli maddeler
Canlı hayvanlar

41. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdaki araç kategorilerinden hangisi
römork ve yarı römorklara aittir ?
A.
B.
C.
D.

L kategorisi araçlar
M kategorisi araçlar
O kategorisi araçlar
P kategorisi araçlar

42. AĢağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz?
A.
B.
C.
D.

Fatura
Bordro
İrsaliye
Mahsup Fişi
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43. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden
hangisi yanlıĢtır?
A.
B.
C.
D.

Türkgözü sınır kapısı - Artvin - Gürcistan
Hamzabeyli sınır kapısı – Edirne - Bulgaristan
İpsala sınır kapısı - Edirne - Yunanistan
Öncüpınar sınır kapısı - Kilis - Suriye

44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel
kiĢiler ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde acente veya
şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.
B. Aynı ünvanla, her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 14 ilde acente veya
şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.
C. Aynı ünvanla, üç coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 6 ilde acente veya
şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.
D. Aynı ünvanla, iki coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 4 ilde acente veya
şube şeklinde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.
45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, K3 türü yetki belgesi için aĢağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil
taşımaya mahsus özmal taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamı
olamaz
B. K3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında
taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
C. K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil
taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.
D. K3 yetki belgesine sahip taşımacılar sözleşmeli taşıt kullanamazlar.

edilmiş eşya
45 tondan az
kaydedilecek
edilmiş eşya

46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç
adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
A.
B.
C.
D.

10
20
30
40

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla
kaç adet yetki belgesi sahibiyle acentelik sözleĢmesi yapabilirler?
A.
B.
C.
D.

1
2
5
10
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48. 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.

49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin
verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete baĢlamak zorundadırlar?
A.
B.
C.
D.

1
3
6
9

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine
işlenmiş olması zorunludur.
B. Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu
bulundurulamaz.
C. Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının
çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D. Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine Maliye
Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.

11

ODY 4
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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