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1. AĢağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama
dokunulmazlığından yararlanır?
A.
B.
C.
D.

Başbakanlık müsteşarı
Milletvekili olmayan bakanlar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Meclis muhabirleri

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti denetlemesini sağlayan araçlara
“Denetim Yolları” denir. “Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir
konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüĢülmesidir.”
AĢağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
A.
B.
C.
D.

Soru
Genel Görüşme
Meclis Araştırması
Gensoru

3. ĠĢ Kanununa göre deneme süreli iĢ sözleĢmelerinde, deneme süresi toplu iĢ
sözleĢmeleri ile en çok kaç ay olarak belirlenebilir?
A.
B.
C.
D.

2
3
4
5

4. ĠĢ Kanununa göre, iĢ sözleĢmesi feshedilen iĢçi, fesih bildiriminde sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde iĢ mahkemesinde
dava açabilir?
A.
B.
C.
D.

15 gün
1 ay
2 ay
6 ay

5. “Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kendisine ve mallarına özen
göstermek ve hukuki iĢlemlerinde onu temsil etmek üzere vesayet makamı tarafından
atanan bir vesayet organıdır.Vasi atandıktan sonra bazı nedenler dolayısıyla vasilik
sıfatı sona erer.”
AĢağıdakilerden hangisi vasilik sıfatını sona erdiren nedenlerden değildir?
A.
B.
C.
D.

Vasinin ölümü
Vasinin görevden alınması
Vasinin fiil ehliyetini yitirmesi
Vasinin hastalanması
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6. Ticari Davalar hangi mahkemelerde görülür?
A.
B.
C.
D.

Sulh Hukuk Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Ticaret Mahkemesi
Sulh Hukuk Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi
Sulh Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi-Ticaret Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi-Vergi Mahkemesi

7. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?
A. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
B. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması
gibi afetler
C. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış
bulunması
D. Vergi mükellefinin iflas etmesi
8. Serbest meslek makbuzundaki gelir vergisi kesintileri hangi beyanname ile ödenir?
A.
B.
C.
D.

Muhtasar Beyanname
KDV Beyannamesi
Gelir Vergisi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi

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

1
3
5
10

10. AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?
A.
B.
C.
D.

Konumları GPS(Küresel Konum Belirleme Sistemi) cihazı yardımıyla tespit eder
Araçların internet üzerinden izlenmesini sağlar.
Sürücülerin mesai saatleri dışında da ne yaptıklarının öğrenilmesinde kullanılır.
Firmalar Mobil İzleme Sistemi internet sitesine bağlanıp login olduktan sonra araçlarını
harita üzerinde takip eder.

11. AĢağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin iĢletmenin piyasa değerini etkileyen
kararlarından değildir?
A.
B.
C.
D.

Yatırım kararları
Finansman kararları
İşletmenin hukuki yapısı
Kâr dağıtım kararları
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12. ĠĢletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, iĢletme sermayesinin yeterli
olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Likidite oranı
Finansal yapı oranı
Faaliyet oranı
Karlılık oranı

13. Tahakkuk esası hangi muhasebe temel kavramına dayanır?
A.
B.
C.
D.

Tam açıklama
Önemlilik
Süreklilik
Dönemsellik

14. Bir iĢin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması
gereken üretim miktarının belirlenebildiği iĢ analizi tekniği aĢağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.

İş envanterleri
Kritik olay
Fonksiyonel iş analizi
Gözlem

15. AĢağıdakilerden hangisi performans degerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.

Ücret-maaş yönetimi
Eğitim ihtiyacının saptanması
Kariyer planlamasının yapılması
İş güvenliğinin sağlanması

16. ÇalıĢanların iĢ performansını yükselten istenen davranıĢların pekiĢtirilmesi, diğer
taraftan, performansını düĢüren istenmeyen davranıĢların ise söndürülmesi esasına
dayanan görüĢe ne denir?
A.
B.
C.
D.

İnsan Kaynakları Yönetimi
Motivasyon
Davranış odaklı yaklaşım
Öğretme

17. AĢağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) sunduğu
müĢteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.

Tam zamanlı hizmet
Çift yönlü hizmet
Yer serbestliği
Statik hizmet
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18. Marka koruma, pazar payına odaklanma, kitlesellik,ürün ve hizmet standartları
hangi kalite aĢamasının unsurlarıdır?
A.
B.
C.
D.

Temel aşama
Tanımlama aşaması
Gelişme aşaması
Üst seviye aşaması

19. Perakendecinin müĢterilere bulundukları yaĢa uygun ihtiyaçları konusunda bilgi
sunmasını ifade eden kavram aĢağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Müşteri veri tabanı
Müşteri yaşam eğrisi
Müşteri profili
Müşteri istek ve ihtiyaçları

20. AĢağıdaki fiyatlandırma hedeflerinden hangisi yeni oluĢturulan projeleri kabul
edilebilir bir karlılık düzeyine getirmek için kullanılır?
A.
B.
C.
D.

Kar maksimizasyonu
Pazar payı kazanma
Yatırımın karlılık oranı
Ciro

21. AĢağıdakilerden
hangisi
iĢletmelerin
belirlenen
pazarlama
gerçekleĢtirmek için belirledikleri uzun dönemli hareket biçimidir?
A.
B.
C.
D.

amaçlarını

Planlama
Örgütleme
Taktik belirleme
Pazarlama stratejisi

22. Fiyatlamada temel olarak maliyetler yerine alıcıların algıladıkları değeri temel alan
fiyatlama sistemine ne ad verilir ?
A.
B.
C.
D.

Maliyete dayalı
Uretime dayalı
Talebe dayalı
Rekabete dayalı

23. A1 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiĢ en az
................... adet özmal otomobil ile taĢımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği en az
............... m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taĢınmaza sahip veya taĢınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları Ģarttır.
Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.
A. 4 - 30
B. 4 - 40
C. 5 - 30
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D. 5 - 40
24. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari
olarak kayıt ve tescil edilmiĢ özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine
sahip olmaları Ģarttır.
A.
B.
C.
D.

75
90
100
150

25. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaĢtırılmadı ise, poliçenin baĢlama ve bitiĢ günlerinde
sigorta Türkiye saati ile kaçta baĢlar ve kaçta sona erer?
A.
B.
C.
D.

Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter
Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

26. Sigorta sözleĢmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleĢmeyi kabul edip
etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiĢ olsalar bile, vermesini
gerektiren sürece ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Azami İyi Niyet Prensibi
Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi
Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı
Tazminat Prensibi

27. AĢağıdakilerden hangi durumda aracın iĢleteninin sorumluluğu kalkmaz veya
azalmaz?
A.
B.
C.
D.

Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması

28. Aynı firmada benzer iĢleri yapan çalıĢanlardan oluĢan, belirli aralıklarla gönüllü
olarak toplanarak kendi iĢleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalıĢma
gruplarına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Kalite yönetimi
Kalite çemberleri
Çalışma takımları
Firma destek ekipleri

29. Toplam kalite yönetiminde uygunluk unsurları hangi seçenekte doğru gösterilmiĢtir?
A.
B.
C.
D.

Fiyat ve maliyete uygunluk
Sağlamlık ve kullanışlılık tasarımına uygunluk
Tasarım ve üretim kalitesine uygunluk
Firma politikasına uygunluk
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30. 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

31. 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

32. AĢağıdaki durumlardan hangisinde suni solunum yapılması doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Kalbi düzensiz çalışanlara
Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
Göğüs kafesi inip kalkanlara

33. Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taĢınmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Kolunda yara ve kırık olan
Kaburga kırığı olan
Birinci derece yanığı olan
Omurga kırığı olan

34. 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

35. Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
A.
B.
C.
D.

Tepe üstüne yaklaşan yollara
Görüş açısı açık olan yollara
Köprü ve tünele yaklaşan yollara
Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
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36. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
A.
B.
C.
D.

Bir araca arkadan çarpmak
Kırmızı ışıkta geçmek
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak
Dönüş kurallarına uymamak

37. 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

38. Yüksek hızla yolcu taĢıma Ģebekelerinin kurulması aĢağıdaki taĢıma politikalarından
hangisinin kapsamındadır?
A.
B.
C.
D.

Rekabetin düzenlenmesi
Ara güzergahların optimize edilmesi
Taşıma türlerinin birbirlerine bağlanması
Küresel taşıma yönetimi

39. Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların
katkı ve iĢbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi
iĢlemlerini içerecek Ģekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iĢlemine
ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.

Zorunlu Standart
Standardizasyon
Standart
Sabit Standart

40. Tarifeli yolcu taĢımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve
................. ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taĢıtın toplam koltuk sayısının %
................. nı aĢmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi
olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.
Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.
A.
B.
C.
D.

2 ay - % 5
4 ay - % 10
6 ay - % 10
1 yıl - % 5
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41. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taĢınması hususunda
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Taşıma fatura 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.
42. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2
personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi
zorunludur.
D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak
müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
43. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi
olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yolcu taĢımalarında; D4 yetki belgeleri için
asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk baĢvuru ve faaliyet süresince
kaç yaĢından büyük olmaması Ģarttır?
A.
B.
C.
D.

10
12
19
20

45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yolcu taĢımacılığında kullanılan taĢıtlarda,
bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A.
B.
C.
D.

Her 5 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
Her 10 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
Her 14 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
Her 20 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
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46. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.

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

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre taĢıtlarla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi
yanlıĢtır?
A.
B.
C.
D.

Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.
Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılı esas alınarak hesaplanır.
Römorklarda yaş şartı aranmaz.
İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile
özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi
gerekir.

48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre A, B1, B2, D1 ve D2 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
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.
49. Sigorta Ģirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara iliĢkin
evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek
zorundadır?
A.
B.
C.
D.

En geç 3 iş günü içinde
En geç 8 iş günü içinde
En geç 1 ay içinde
En geç 3 ay içinde

50. 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.
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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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