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

dayanılarak tespitine imkân 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 

 

2) AĢağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir? 

 

A) Mükellefin şahsında hata 

B) Mevzuda hata 

C) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata 

D) Vergi miktarındaki hata 

 

3) 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 

 

4) Vergi Usul Kanunu‟na göre, aĢağıdakilerden hangisi tebliğin ilanla yapılacağı 

hallerden değildir? 

 

A) Muhatabın adresi hiç bilinmezse, 

B) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa, 

C) Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş 

mektup geri gelirse, 

D) Tebliğin ilanla yapılmasını muhatap talep ederse, 

 

5) Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiĢ ise bu kanun 

yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer? 

 

A) 15 

B) 20 

C) 30 

D) 45 

 

6) 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 
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7) 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 

 

8) P2 yetki belgesi için baĢvuranların en az kaç dağıtıcı elemana sahip olmaları 

Ģarttır? 

 

A)   5 

B) 10 

C) 20  

D) 30 

 

9) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleĢme 

yapabilirler? 

 

A)   2 

B)   5 

C)   7 

D) 10 

 

10) 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. 

 

11) 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 
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12) C2 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiĢ eĢya 

taĢımaya mahsus en az…………özmal taĢıt  ile toplam …………..taĢıma 

kapasitesine sahip olmaları Ģarttır. 

 

Yukarıdaki boĢlukları doldurunuz. 

 

A) 10 birim  -  100 ton 

B) 10 birim  -  300 ton 

C) 12 birim  -  150 ton 

D) 12 birim  -  300 ton 

 

13)    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 

 

14) C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aĢağıdaki taĢıtlardan hangisi 

dikkate alınır? 

 

A) Kamyonet 

B) Kamyon 

C) Tek başına çekici 

D) Tek başına yarı römork 

 

15) Bir tehlikeli madde taĢıması için “onaylanmıĢ bir ambalaj”  aĢağıdakilerden 

hangisi ile anlaĢılır? 

  
A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır. 
B) ADR/RID işaretinden 
C) UN sembolünden  
D) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden 

 

16) ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir? 

 
A) Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur, çünkü farklı sınıflardaki 

tehlikeli maddelerin farklı tehlikeleri vardır. 
B) Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketler eğer birbirlerine zarar 

vermedikleri ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler. 
C) Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı 

paketleme grubuna girmesi halinde olur. 
D) Bir arada yükleme yasağı, tehlikeli maddeler genel olarak diğer tehlikeli 

maddelerle aynı taşıma birimine yüklenemezler demektir. 
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17) Tehlikeli madde taĢıyan araçlar ile özel yük taĢıma izin belgesi veya özel izin 

belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız 

sınırları aĢağıdakilerden hangisidir?   

 

             Yerleşim yeri içinde     Yerleşim yeri dışında       Otoyolda 

A)           30 km.                          50 km.                    60 km. 

B)           40 km.                          60 km.                    70 km. 

C)           20 km.                          40 km.                    50 km. 

D)           30 km.                          50 km.                    80 km. 

18)  Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise 

aĢağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir? 

 

I- Heimlich yöntemi 

II- Holger-Nielsen yöntemi 

III- Silvester yöntemi 

IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi 

 

A) Yalnız I 

B) II – III 

C) III – IV 

D) I – III 

 

19) 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. 

 

20) CMR SözleĢmesine göre, yükün kısmen veya tamamen kaybından dolayı 

kaynaklanan tazminat aĢağıdaki birimlerden hangisi üzerinden hesaplanır? 

 

A) SDR 

B) EURO 

C) Sterlin 

D) Frank  

 

21)  AĢağıdakilerden hangisi taĢıma senedi değildir? 

 

A) CMR Karayolu Taşıma Belgesi 

B) Hamule senedi 

C) Paket postası makbuzu 

D) Antrepo makbuzu 
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22) CMR SözleĢmesine göre, kararlaĢtırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim 

edilemiyor ise, malın taĢınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal 

kaybolmuĢ sayılır? 

 

A) 21 gün 

B) 45 gün 

C) 30 gün 

D) 60 gün 

 

23) CMR SözleĢmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taĢımacının kontrol etmesi 

gerekenlerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Teslim aldığı parça sayısı ile sevk mektubunda yazılan parça sayısını kontrol 

etmelidir. 

B) Yükü teslim aldığı sırada eşyayı kontrol etme imkanı bulunmuyorsa eşyanın tam 

ve eksiksiz olarak teslim edildiği ile ilgili sorumluluktan kurtulur. Bunun için 

taşımacının sevk mektubuna çekince yazmasına gerek yoktur.  

C) Teslim aldığı parçaların üzerindeki marka ve numaralar ile sevk mektubunda 

yazılan marka ve numaraları kontrol etmelidir.  

D) Yükü teslim aldığı sırada tespit ettiği eksiklikleri sevk mektubuna çekince olarak 

yazmalıdır. 

 

24) AĢağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından 

değildir? 

 

A) Kâr artışı 

B) Etkinlik artışı 

C) Müşteri tatmini 

D) Maliyetlerin artışı 

 

25) 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. 

 

26) 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. 

 

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

öğesidir?  

 

A) Yönetim sisteminin  

B) Ar-Ge sisteminin  

C) Finans sisteminin  

D) Üretim sisteminin 
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28) AĢağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi 

değildir? 

 

A) Nem değişiklikleri 

B) Isı değişiklikleri 

C) Soğuk 

D) Mekanik şok 

 

29) AĢağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz halindeki yüklerin taĢınmasında kullanılan 

konteyner çeĢididir? 

 

A) Platform konteyner 

B) Soğutmalı konteyner 

C) Tank konteyner 

D) Dökme yük konteyner 

 

30) 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. 

 

31) 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. 

 

32) AĢağıdakilerden hangisi müĢteriyi tutma faaliyetlerinden biri değildir? 

 

A) İşi kaliteli yönetme  

B) Sorunları yumuşatma  

C) Müşteriyi işin temel ögesi olarak kabul etme  

D) İlişkileri durağan tutma  

 

33) 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. 
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34) Bir fatura kapsamındaki eĢyanın çeĢitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara 

konulması halinde her kapta ne kadar eĢyanın bulunduğunu göstermek amacıyla 

düzenlenen belge aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çeki listesi 

B) Ayrıntılı fatura 

C) Küşad dilekçesi 

D) Ordino 

 

35) AĢağıdakilerden hangisi karayolu taĢıtlarının gümrük kontrolü iĢlemlerinde 

gümrük idarelerince aranan ve incelenen belgelerdendir?  

 

A) Asıl manifesto 

B) Müfrez manifesto 

C) Yük senedi 

D) Konşimento 

 

36) Gümrük Kanunu‟na göre, aĢağıdakilerden hangisinin Türkiye‟ye ithaline izin 

verilir? 

 

A) Türkiye'de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış 

yabancı firmaların zarf ve etiketleri. 

B) Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her 

türlü boş zarf. 

C) Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı her türlü boş 

etiket ve damga. 

D) Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait boş fatura. 

 

37) AĢağıdakilerden hangisi özel hakların ilkelerinden birisidir? 

 

A) Eşitlik 

B) Nisbilik 

C) Şahsilik 

D) Siyasilik 

 

38) 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 

 

39) AĢağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?  

  

A) Dilekçe hakkı             

B) Seçme hakkı           

C) Konut hakkı             

D) Alacak hakkı 
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40) L2 yetki belgesi için baĢvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il 

sınırları içinde Ģube olarak tescil edilmiĢ bu iĢe elveriĢli en az kaç m2‟lik kapalı 

ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taĢınmazın kullanım hakkına sahip olmaları 

Ģarttır? 

 

A)   500 

B) 1000 

C) 1500 

D) 2000 

 

41) 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 

  

42) 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. 

 

43)  M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eĢyayı, teslim aldıkları 

günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taĢımalarda en geç kaç gün içinde taĢımak ve bu 

süreler içinde teslimat Ģekline uygun olarak alıcısına ulaĢtırmakla 

yükümlüdürler?   

 

A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün 

B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün 

C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün 

D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün 

 

44) AĢağıdakilerden hangisi temel mali tablodur? 

 

A) Satışların Maliyeti Tablosu  

B) Kar Dağıtım Tablosu  

C) Gelir Tablosu  

D) Nakit Akım Tablosu   
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45) “TIR karnesi hamilinin eĢya taĢımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve 

onay belgesi ibraz edilen her bir öz mal aracı için …… adet, her bir sözleĢmeli 

aracı için  ise ….  adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” 

 

TIR sözleĢmesi uygulama esaslarına göre, yukarıdaki boĢlukları doldurunuz. 

 

A) 4 - 1 

B) 4 – 2 

C) 2 – 5 

D) 5 – 3 

 

46) TIR sözleĢmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) 

geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliĢ tarihinden itibaren kaç gündür? 

 

A) 30 gün 

B) 45 gün 

C) 60 gün 

D) 90 gün 

 

47) AĢağıdakilerden hangisi iĢletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden 

biri değildir? 

 

A) Maliyete yönelik fiyatlandırma 

B) Psikolojik fiyatlandırma 

C) Dönemsel fiyatlandırma 

D) Rekabete yönelik fiyatlandırma    

  

48) Kâr payı aĢağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir? 

 

A) Devlet tahvili 

B) Hisse senedi 

C) Hazine bonosu 

D) Repo 

 

49) Pazarlama yönetiminin temel iĢlevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Talep yaratmak. 

B) Malların pazara ulaşmasını sağlamak. 

C) Satış sonrası hizmet sağlamak. 

D) Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak. 

 

50) Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin 

ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (AETR)‟na göre, aracın en az iki Ģoförle 

kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir Ģoförün en az  kaç saat 

kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir? 
 

A)   6 saat 

B)   8 saat 

C) 10 saat 

D) 11 saat 
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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. 
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