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Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. 

 

Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.
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1.  Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifi arasındaki fark nedir? 

 

A. Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından, Kanun Teklifi Milletvekilleri tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir. 

B. Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifleri Muhalefet Partileri tarafından Türkiye Büyük 

Millet Meclisine önerilir. 

C. Kanun Tasarısı Milletvekilleri tarafından, Kanun Teklifi Bakanlar Kurulu tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir. 

D. Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir. 

 

2. İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izni için aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A. İşçi 18 yaşından küçük veya 50 ve daha yukarı yaşlarda ise, hizmet süresine 

bakılmaksızın 20 günden az izin verilemez. 

B.  İşçi 18 yaşından büyük ve 50 den küçükse, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadarsa (beş 

yıl dahil) yılda 14 gün izin verilir. 

C. İşçi 18 yaşından büyük ve 50 den küçükse, hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve fazlasında ise 

yılda 26 gün izin verilir. 

D. İşçi 18 yaşından büyük ve 50 den küçükse, hizmet süresi 25 yıl (dahil) ve fazlasında ise 

yılda 30 gün izin verilir. 

 

3. İş Kanununa göre işçinin ücret alacağına ilişkin zamanaşımı süresi kaç yıldır? 

 

A. 1  

B. 3  

C. 5  

D. 10 

 

4. İşçinin iş kanununda belirlenen haftalık çalışma süresi kadar (45 saat) çalışmasını 

öngören sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Tam süreli iş sözleşmesi 

B. Kısmi süreli iş sözleşmesi 

C. Belirli süreli iş şözleşmesi 

D. Deneme süreli iş sözleşmesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer alır? 

 

A. Mülkiyet hakkı 

B. Dilekçe hakkı 

C. Seçme hakkı 

D. Eğitim hakkı 
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6. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan kimse, faturanın içeriği hakkında 

aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa o faturanın içeriğini 

kabul etmiş sayılır? 

 

A. 5 gün 

B. 7 gün 

C. 8 gün 

D. 15 gün 

 

7. Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve 

taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda 

zamanaşımı süresi ne kadardır? 

 

A. 6 ay 

B. 1 yıl 

C. 3 yıl 

D. 5 yıl 

 

8. Ticari Davalar hangi mahkemelerde görülür? 

 

A. Sulh Hukuk Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Ticaret Mahkemesi 

B. Sulh Hukuk Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi 

C. Sulh Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi-Ticaret Mahkemesi  

D. Ticaret Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi 

 

9. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar 

arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı 

tahdit edilmemiş olan şirket aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Komandit şirket 

B. Limited şirket 

C. Kollektif şirket 

D. Anonim şirket 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan süre türlerinden değildir? 

 

A. Kanuni süreler 

B. İcraya ilişkin süreler 

C. Yargısal süreler 

D. İdari süreler 

 

11. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun kısmen veya tamamen 

sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasına ne denir? 

 

A. Muafiyet 

B. İstisna  

C. İndirim 

D. Terkin 
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12. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez? 
 

A. Matrahta hata 

B. Çifte vergi 

C. Vergi miktarında hata 

D. Yükümlü kişide hata 

 

13. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla 

sona erdirilebilmesine ne ad verilir? 
 

A. Mahsup 

B. Takas 

C. Uzlaşma 

D. Terkin  

 

14. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz? 
 

A. Anayasa 

B. Yasa 

C. Uluslararası Anlaşmalar 

D. Tüzük 

 

15. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir? 
 

A. WAP 

B. GPRS 

C. GPS  

D. MMS 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?  
 

A. Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını sağlar.  

B. Gidilecek güzergâhı belirler. 

C. İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar. 

D. Hız ve benzeri kontroller sayesinde benzin tüketimini azaltır, sürücünün güvenliğini 

arttırır, kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpları ve işgücü kayıplarını önler. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? 
 

A. Oran Analizi 

B. Yüzde Analiz 

C. Regresyon Analizi 

D. Trend Analizi 
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18. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir? 
 

A. Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında 

B. Firmaları işletme sermayelerinin arttırılmasında 

C. Acil işletme borçlarının ödenmesi amacıya 

D. Sabit sermaye tesislerin bakım onarımlarının ödenmesinde 

 

19. İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli 

olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Likidite oranı 

B. Finansal yapı oranı 

C. Faaliyet oranı 

D. Karlılık oranı 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının aşamaları arasında yer almaz? 

 

A. İş analizleri 

B. Eğitim ve geliştirme 

C. Ücret yönetimi 

D. Rekabet analizi 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının amaçlarındandır? 

 

A. İşgörenlerin içinde bulunduğu fiziksel ve moral koşullarını iyileştirmemek 

B. İşgücü ihtiyacındaki daralmaları önceden görerek ihtiyaçların buna göre 

karşılanmamasını sağlamak 

C. Yatırılan parasal ve ekonomik sermayenin karlılığı üzerinde rol oynayan personel 

maliyetini kontrol etmek 

D. Müşteriye özel stratejiler geliştirmek 

 

22. Kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan bilgi, beceri, 

tecrübe ve kişiliğin oluşturduğu bütüne ne denir? 
 

A. Başarı 

B. Yetenek 

C. Motivasyon 

D. Yetkinlik 

 

23. Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır? 

 

A. Tanımla-gruplandır-temas kur-kişiselleştir 

B. Gruplandır-kişiselleştir-temas kur-tanımla 

C. Kişiselleştir-temas kur- gruplandır-tanımla 

D. Tanımla-kişiselleştir-gruplandır-temas kur 
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24. Müşteri nezdinde firmanın saygınlık değeri yükseltilirken aşağıdakilerden hangisi 

göz önüne alınmaz? 
 

A. Müşteri çıkarlarını zirvede tutmak 

B. Müşterileri sürekli hatırlamak 

C. Kişisel bir tanıtım oluşturmak 

D. Ürün ya da hizmeti firma için en düşük maliyetle sunmak 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir? 

 

A. Sürekli müşteri ilişkisi 

B. Uzun dönemli bakış açısı 

C. Tek satış veya işleme odaklanma   

D. Tüm çalışanların kalite ile ilgilenmeleri 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede göz önüne alınmaz? 
 

A. Pazar potansiyeli  

B. Pazara ulaşılabilirlik  

C. Pazarda oluşan fiyat düzeyi  

D. Pazarın toplam pazardan farklı olması  

 

27. A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 

...................  adet özmal otomobil ile taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği en az 

............... m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaza sahip veya taşınmazın 

kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz. 

 

A. 4 - 30 

B. 4 - 40 

C. 5 - 30 

D. 5 - 40 

 

28. Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara ilişkin 

evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek 

zorundadır? 

 

A. En geç 3 iş günü içinde 

B. En geç 8 iş günü içinde 

C. En geç 1 ay içinde 

D. En geç 3 ay içinde 

 

29. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya 

azalmaz? 

 

A. Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması 

B. Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması 

C. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması 

D. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması 
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30. Aşağıdakilerden hangisi süreç gruplarından biri değildir? 

 

A. Taktik Süreçler 

B. Operasyonel Süreçler 

C. Destek Süreçler 

D. Yönetim süreçleri 

 

31. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

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. 

 

32. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, 

beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan 

ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili 

nasıl işlem 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 

 

33. Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması 

(INTERBUS)'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A. Yolcu manifestosunun üst nüshası, seyahat boyunca otobüs veya otokarda 

bulundurulur.  

B. Taşımacı yolcu manifestosunun eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından 

sorumludur.  

C. Kontrol dökümanı olan karne, taşımacının adına hazırlanır ve bir başkasına 

devredilebilir.  

D. Yolcu manifestosu seyahat başlamadan önce taşımacı tarafından her bir seyahat için 

çift nüsha olarak doldurulur. 
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34. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır? 

 

A. Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır 

B. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır 

C. Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır 

D. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır 

 

35. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için 

aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? 
 

A. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak 

B. Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak 

C. Omuz üzerine baskı uygulamak 

D. Kanayan yere merhem sürmek 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz? 

 

A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 

B. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. 

C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak 

D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır? 

 

A. Bir araca arkadan çarpmak 

B. Kırmızı ışıkta geçmek 

C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak 

D. Dönüş kurallarına uymamak 

 

38. Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından 

hangisinin kapsamındadır? 

 

A. Rekabetin düzenlenmesi 

B. Ara güzergahların optimize edilmesi     

C. Taşıma türlerinin birbirlerine bağlanması 

D. Küresel taşıma yönetimi 

 

39. Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı 

bulundurulmalıdır? 

 

A. 2 kg 

B. 3 kg. 

C. 4 kg 

D. 6 kg 
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40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşınması hususunda 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Taşıma faturası düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek 

üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. 

B. Her bir yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. 

C. Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. 

D. Her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş 

yolcu isim listesinin bulunması zorunludur. 

 

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. 

B. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret 

tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir. 

C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. 

D. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli 

düzenlenir. 

 

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde 

bulunacak  yetki belgesi sahiplerinin 8 hatta faaliyette bulunabilmeleri için en az kaç 

adet özmal koltuk sayısına sahip olmaları şarttır? 

 

A. 201  

B. 301  

C. 401  

D. 501  

 

43. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A. Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan 

B. Hamzabeyli sınır kapısı – Edirne - Bulgaristan 

C. İpsala sınır kapısı - Edirne - Yunanistan 

D. Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep - Suriye 

 

44. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad 

verilir? 

 

A. Gabari             

B. Yüklü ağırlık              

C. İstiap hakkı           

D. Taşıma sınırı 
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45. "B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları 

………………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt 

belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."  

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.  

 

A. Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere  

B. Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere  

C. Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere  

D. Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere  

 

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde 

kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi 

yapılamayan araçlar, bu durumun belgelenmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 

kaç gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine 

kaydedilebilir? 
 

A. 10 

B. 15 

C. 30 

D. 60 

 

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A. Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez. 

B. Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılı esas alınarak hesaplanır. 

C. Römorklarda yaş şartı aranmaz. 

D. İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile 

özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi 

gerekir. 

 

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre A, B1, B2, D1 ve D2 türü yetki belgesi sahipleri 

için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

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. 
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49. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? 

 

A. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar, 

B. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, 

C. Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar 

D. 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. 

 

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi 

sahiplerinin, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir 

sebepler dışında bir takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket etmeleri halinde ilgili 

taşıma hattındaki faaliyetleri ne kadar süreyle durdurulur? 

 

A. 3 ay  

B. 6 ay 

C. 9 ay  

D. 1 yıl 
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları 

adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.  

 

1. Sınav giriş 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 şekilde 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 şekilde 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. 

 


