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1) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? 

 

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. 

B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.  

C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. 

D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. 

 

2) Otobüs ve minibüslerin teknik Ģartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi 

ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır. 

B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır. 

C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır. 

D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır. 

 

3) Yetki belgesi sahipleri,  Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari 

kapasitenin altına düĢecek Ģekilde taĢıt satıĢı yapmaları halinde bu durumu satıĢ 

tarihinden itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar? 

 

A) 15 

B) 30 

C) 45 

D) 90 

 

4) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre A, B, C, D, L, M, N ve P 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 2 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. 

 

5) Yolcu taĢımacılığı yetki belgesi sahipleri,  zorunlu karayolu taĢımacılık mali 

sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karıĢmaları halinde, 

kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara iliĢkin bilgi ve belgeleri kaç gün 

içinde sigorta Ģirketine vermekle yükümlüdürler?  

 

A)   30 

B)   45 

C)   60 

D)   90 
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6) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, üst düzey ve/veya 

orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kiĢi/kiĢilerin herhangi 

bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği en geç kaç gün içinde gidermeleri 

Ģarttır? 

 

A) 15 

B) 30  

C) 60 

D) 90 

 

7) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları 

açısından aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

 

A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış 

oldukları faaliyetlerden sorumludurlar. 

B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet 

ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar. 

C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu 

anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar. 

D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette 

bulunmaktan sorumludurlar. 

 

8) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kiĢilerin ölümü 

halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu  kaç gün 

içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar? 

 

A)  30 

B)  60 

C)  90 

D) 180 

 

9) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları 

sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. 

B) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları 

tarafından kullanılamaz. 

C) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. 

D) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya 

muadili bir işlemle el değiştirebilir. 

 

10) B2 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiĢ özmal 

otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları Ģarttır? 

 

A)   75 

B)   90 

C) 100 

D) 150 
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11) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgelerinin 

yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin kaç gün  

öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler? 

 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 

12) “Yetki belgesi sahipleri; …………………………………….yapacakları taĢımacılık 

faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taĢıt belgelerinde kayıtlı özmal 

taĢıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boĢluk  Karayolu 

TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

A) Müteselsilen sorumlu olmak şartı ile 

B) Müştereken sorumlu olmak şartı ile 

C) Arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde 

D) Yoğun talep durumunda 

 

13) “Yetki belgesi sahipleri her seferde …… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan 

en fazla …… personelini bilet keserek ücretsiz taĢıyabilirler.” ifadesindeki 

boĢluklar Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanmalıdır? 

 

A) 1 - 1 

B) 1 - 2 

C) 2 - 2 

D) 2 – 1 

 

14) AĢağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanununa göre 

taĢımacının yükümlülüğü değildir? 

 

A) İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı sefere göndermek. 

B) Şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak. 

C) Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak. 

D) Yolcu ve eşyayı istenildiği takdirde taahhüt edilen yerin dışında başka bir yere 

götürmek. 

 

15) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki 

belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde 

müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin 

Ģartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. 

 

A) 10 

B) 30 

C) 60 

D) 90 
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16) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre; taĢıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri 

arasında sözleĢmeli taĢıtlar için yapılacak olan sözleĢmelerin asgari tutarları 

aĢağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 

 

A) Maliye Bakanlığı 

B) Ulaştırma Bakanlığı 

C) Hazine Müsteşarlığı 

D) Gelir İdaresi Başkanlığı 

 

17) ġerit izleme kurallarına göre aĢağıdakilerden hangisi yasaktır? 

 

A) Durmak ve duraklamak için şerit değiştirmek. 

B) Geçmek ve park etmek için şerit değiştirmek. 

C) Sağa, sola ve geriye dönmek için şerit değiştirmek. 

D) İşaret  verildiği anda şerit değiştirmek. 

 

18) Trafik iĢaret levhalarına, yaklaĢım yönünde ve park izni verilen yerler dıĢında; 

yerleĢim birimi içinde ve yerleĢim birimi dıĢında kaç metre mesafede 

duraklamak yasaktır? 

 

A) 10 metre -   50 metre  

B) 15 metre -  100 metre 

C) 20 metre -  100 metre 

D) 20 metre -  150 metre 

 

19) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında, yerleşim birimleri dışında 50 

metre mesafede duraklama yapılabilir. 

B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde 

duraklama yapılamaz. 

C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklama yapılamaz. 

D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır. 

 

20) ĠĢaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda iki adet 

B) Motorlu ve motorsuz bütün araçlarda üç adet 

C) Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda iki adet 

D) Sadece şehirlerarası eşya taşıyan araçlarda üç adet 

 

21) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak 

boyutlar açısından aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  

              Azami Genişlik             Azami yükseklik 

A) 2.00 metre                 4.00 metre 

B) 2.55 metre                   4.00 metre 

C) 2.75  metre                  4.25 metre 

D) 2.55 metre                   4.50 metre 
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22) Muayene süresi dolmamıĢ olsa bile bir araç aĢağıdaki hallerden hangisinden 

dolayı muayeneye sevk edilir?  

 

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde. 

B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde. 

C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde. 

D) Aracın el değiştirmesi halinde. 

 

23) AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? 

 

A) Arkadan çarpmak. 

B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak. 

C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak. 

D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek. 

 

24) AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?  

 

A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir. 

B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir. 

C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır. 

D) Gidilecek güzergahı belirler. 

 

25) Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere 

dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde, takdir komisyonları 

tarafından takdir edilen ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

düzenlenmiĢ vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah üzerinden verginin 

tarh olunması iĢlemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Re’sen vergi tarhı 

B) İkmalen vergi tarhı 

C) İdarece vergi tarhı 

D) Tahrire göre vergi tarhı 

 

26) AĢağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir? 

 

A) Matrahta hata 

B) Mükellefin şahsında hata  

C) Mükellefiyette hata  

D) Mevzuda hata  

 

27) Vergi Usul Kanunu'na göre, aĢağıdaki vergilerden hangisi için piĢmanlık 

hükümleri uygulanamaz? 

 

A) Gümrük vergisi 

B) Gelir vergisi 

C) Kurumlar vergisi 

D) Katma değer vergisi 
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28) ġirketlerin iĢe baĢlama bildirimleri dıĢında yapılacak bildirimler ile iĢi bırakma 

ve değiĢiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren 

kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır? 

 

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 3 ay 

D) 6 ay 

 

29) Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın baĢından baĢlayarak kaç yıl 

içinde zaman aĢımına uğrar? 

 

A)  1 yıl 

B)  2 yıl 

C)  5 yıl 

D) 10 yıl 

 

30) Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taĢıma ücretinin geri 

alınması ve taĢıma ücreti dahil olmak üzere taĢıma sözleĢmesinden doğan bütün 

alacakların zamanaĢımı süresi aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A)   1 yıl  

B)   2 yıl 

C)   5 yıl 

D) 10 yıl 

 

31) Türk Ticaret Kanunu’na göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
  

A) Gönderenin  kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdiği  talimat üzerine mesafe 

artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla 

ücrete ve bu yüzden yaptığı masrafları talebe hak kazanır. 

B) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp 

kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları istemek hakkı saklı kalmak üzere, ancak gidilen 

mesafe nispetinde taşıma ücretine hak kazanır. 

C) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya 

başlanmamış ise, taşıyıcı,  yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri 

masrafları isteyebilir. 

D) Hareketten önce ve gönderen tarafından taşıma durdurulacak olursa, gönderen 

kararlaştırılmış olan ücretin tamamını, boşaltma ve yükletme masraflarını ve 

taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri masrafları ödemek zorundadır. 

 

32) CumhurbaĢkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha 

görüĢülmek üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içerisinde 

TBMM’ye geri gönderir? 

 

A) 10 gün 

B) 15 gün 

C) 1 ay 

D) 3 ay 
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33) ġirketin özsermayesi aĢağıdaki durumlardan hangisinde azalır? 

 

A) Gelir tahakkuk edilmesi 

B) Temettü ödenmesi 

C) Borçla bir sabit kıymet alınması 

D) Borcun anaparasının ödenmesi 

 

34) “Yetkinlikler, kiĢinin iĢinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini 

sağlayan temel özellikleridir ve davranıĢlar yoluyla ortaya konmaktadır.” 

 

AĢağıdaki kiĢisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin bilimsel tanımında yer 

almamaktadır? 

 

A) Kişilik özellikleri 

B) Kişinin motivasyon ve tutumları 

C) Aile yapısı 

D) Kişinin yetenek ve beceri düzeyi 

 

35) AĢağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?  

  

A) Dilekçe hakkı             

B) Seçme hakkı           

C) Konut hakkı             

D) Alacak hakkı 

 

36) D1 ve D2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında 

kaydedilecek otobüsler için yaĢ Ģartı nedir? 

 

A)   8 

B) 12 

C) 19 

D) Yaş şartı aranmaz. 

 

37) Kâr payı aĢağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir? 

 

A) Devlet tahvili 

B) Hisse senedi 

C) Hazine bonosu 

D) Repo 

 

38) Haftalık 45 saatlik çalıĢma süresini aĢan çalıĢma nasıl adlandırılır? 

 

A) Fazla süreli çalışma 

B) Fazla mesai 

C) Hafta tatili çalışması 

D) Denkleştirme çalışması 
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39) AĢağıdakilerden hangisi MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM)’nin ana 

stratejilerinden değildir?  

 
A) Yeni müşteriler bulmak. 

B) Terk etmiş müşteriyi bırakmak. 

C) Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış yapmak. 

D) Müşterinin sadakatini kazanmak. 

 

40) AĢağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müĢterinin firmadan beklentileri 

arasında değildir?   

 

A) Karşılık görebilme 

B) Tutarlılık 

C) Ürün çeşitliliği  

D) Güven vermesi 

 

41) AĢağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir? 

  
A) Pazara uygun ve etkili pazarlama karmalarının geliştirilmesi. 

B) Pazar bölümünün ihtiyaçlarının daha iyi saptanması. 

C) Yeni pazar fırsatlarının ele geçirilmesi. 

D) Pazarlama maliyetlerinin azalması. 

 

42) AĢağıdakilerden hangisi “çalıĢanların belirli bir dönemdeki fiili baĢarı 

durumlarını ve geleceğe yönelik geliĢme potansiyellerini belirleyen çalıĢmalar”ı   

tanımlamaktadır?   

 

A) Motivasyon 

B) Eşgüdümleme    

C) Kariyer planlama 

D) Performans değerleme      

 

43) Bir iĢletmede insan kaynakları sistemi, aĢağıdakilerden hangisinin bir alt 

öğesidir?  

 

A) Yönetim sisteminin  

B) Ar-Ge sisteminin  

C) Finans sisteminin  

D) Üretim sisteminin  

 

44) AĢağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından 

değildir? 

 

A) Kâr artışı 

B) Etkinlik artışı 

C) Müşteri tatmini 

D) Maliyetlerin artışı 
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45) Toplam kalite yönetimine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır. 

B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır. 

C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır. 

D) Çıktılar yalnızca ürün türünden olur. 

 

46) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt 

belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından 

büyük olamaz? 

 

A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 20  

 

47) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda 

kalırsa, sırasıyla yapılacak iĢlem aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum 

B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum 

C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı 

D) 15 suni solunum –1 kalp masajı 

 

48) Yeni oluĢan büyük bir dıĢ kanamada kazazedeye yapılacak ilk iĢlem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kanama bölgesini kalp seviyesinin altında tutmak. 

B) Kanayan bölge üzerinde basınç uygulamak. 

C) Kanayan bölgeyi sarmak. 

D) Kanayan bölgeye buz tatbik etmek. 

 

49) AĢağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?  

  
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak. 

B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak. 

C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. 

D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek. 

 

50) Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak 

bölge aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Karın ön üst kısmı 

B) Kasık iç kısmı 

C) Bacak iç kısmı 

D) Dizin ön üst kısmı 
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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 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak 

yasaktır. 

 

 

BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 


