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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. 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. ĠĢ Kanununa göre iĢçinin yıllık ücretli izni için aĢağıdaki seçeneklerden hangisi 

yanlıĢtır? 

 

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. ĠĢ Kanununa göre deneme süreli iĢ sözleĢmelerinde, deneme süresi toplu iĢ 

sözleĢmeleri ile en çok kaç ay olarak belirlenebilir? 
 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

4. ĠĢ Kanununa göre, ĠĢ SözleĢmesinin geçersizlik nedenleri aĢağıdakilerden hangisi 

değildir? 

 

A. Emredici hukuk kurallarına aykırı olması 

B. Ahlaka aykırı olması 

C. Sözleşmenin konusunun imkansız olması 

D. Deneme süreli iş sözleşmesi yapılması 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer alır? 

 

A. Mülkiyet hakkı 

B. Dilekçe hakkı 

C. Seçme hakkı 

D. Eğitim hakkı 



ÜDY 3 

4 

 

 

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 etmiĢ sayılır? 

 

A. 5 gün 

B. 7 gün 

C. 8 gün 

D. 15 gün 

 

7. Marka tescil edildikten sonra, tescili talep ettiğimiz andan itibaren kaç yıl boyunca 

korunur? 

 

A. 3 

B. 5 

C. 8 

D. 10 

 

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

sürekli veya g  eçici olarak vergi dıĢı bırakılmasına ne denir? 

 

A. Muafiyet 

B. İstisna  

C. İndirim 

D. Terkin 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez? 
 

A. Matrahta hata 

B. Çifte vergi 

C. Vergi miktarında hata 

D. Yükümlü kişide hata 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?  
 

A. Konumları GPS(Küresel Konum Belirleme Sistemi) cihazı yardımıyla tespit eder  

B. Araçların internet üzerinden izlenmesini sağlar.  

C. Sürücülerin mesai saatleri dışında da ne yaptıklarının öğrenilmesinde kullanılır.  

D. Firmalar Mobil İzleme Sistemi internet sitesine bağlanıp login olduktan sonra araçlarını 

harita üzerinde takip eder.  

 

11. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan süre türlerinden değildir? 

 

A. Kanuni süreler 

B. İcraya ilişkin süreler 

C. Yargısal süreler 

D. İdari süreler 
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12. AĢağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? 
 

A. Oran Analizi 

B. Yüzde Analiz 

C. Regresyon Analizi 

D. Trend Analizi 

 

13. AĢağıdakilerden 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 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredidir? 
 

A. Teminat mektubu 

B. Avans Kredisi 

C. İskonto 

D. İştira 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının aĢamaları arasında yer almaz? 

 

A. İş analizleri 

B. Eğitim ve geliştirme 

C. Ücret yönetimi 

D. Rekabet analizi 

 

16. AĢağıdakilerden 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 

 

17. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi’nde müĢteri 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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18. AĢağıdakilerden hangisi iliĢkisel 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 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi pazarlamanın lojistik firmalarındaki görevlerindendir? 
 

A. Müşterilere yeni çözüm önerileri sunmak  

B. Müşterilere sadece taşımacılık hizmeti sağlamak  

C. Müşteri beklentisini değil sadece kârı önemsemek  

D. Yeni müşteri kazanmayı mevcut müşterileri elde tutmaya tercih etmek  

 

20. AĢağıdaki fiyatlandırma hedeflerinden hangisi yeni oluĢturulan projeleri kabul 

edilebilir bir karlılık düzeyine getirmek için kullanılır?  
 

A. Kar maksimizasyonu  

B. Pazar payı kazanma 

C. Yatırımın karlılık oranı  

D. Ciro  

 

21. AĢağıdakilerden hangisi yönetim teorisinin geliĢimini etkileyen faktörlerden biri 

değildir? 

 

A. Ekonomik güçler 

B. Teknolojik güçler 

C. Sosyal güçler 

D. Standartlaşmaya yönelik güçler 

 

22. Pazar araĢtırması planlamasında aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

 

A. Seçilen alternatifin denenmesi 

B. Alternatifl eri değerlendirmek için kriterlerin tespiti 

C. İlgili unsurlar arasındaki ilişkilerin gösterilmesi 

D. Her alternatifi n tek seferde değerlendirilmesi 

 

23. Sigorta Ģirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara iliĢkin 

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 
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24. 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. Azami İyi Niyet Prensibi 

B. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi 

C. Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı 

D. Tazminat Prensibi 

 

25. 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. Kalite yönetimi 

B. Kalite çemberleri 

C. Çalışma takımları 

D. Firma destek ekipleri 

 

26. AĢağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir? 
 

A. Gönüllülük esasına dayanan kültürün geliştirilmesi 

B. İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak 

C. Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak 

D. Moral ve motivasyonu arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak 

 

27. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ithal eĢyasının gümrüklenmiĢ 

değerinden ne anlaĢılır? 
 

A. Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı 

B. Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı 

C. Eşyanın FOB kıymeti 

D. Eşyanın CIF kıymeti 

 

28. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre yabancı ülkelerden gelen yasak 

eĢyanın, yükleme veya taĢıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilmesi halinde 

uygulanacak iĢlem aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Eşyanın, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, eşyanın CIF 

Kıymetinin on katı oranında para cezası uygulanarak sevkine izin verilir. 

B. Eşyaya el konulur, tasfiye işlemi uygulanır.  

C. Bu eşyalar gümrük yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir. 

D. Eşya, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir 

ülkeye iade ve sevk olunur 

 

29. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz? 

 

A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması 

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

C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak 

D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak 
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30. Gümrük Kanunu’na göre, aĢağıdakilerden hangisinin Türkiye’ye ithaline izin 

verilir? 

 

A. Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait boş fatura 

B. Türkiye’de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı 

firmaların zarf ve etiketleri 

C. Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her 

türlü boş zarf 

D. Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı her türlü boş etiket 

ve damga 

 

31. A.TR DolaĢım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten 

itibaren kaç ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir? 

 

A. Süre tahdidi yoktur 

B. 2 ay 

C. 4 ay  

D. 6 ay  

 

32. Ġlkyardımda turnike uygulaması nedir? 

 

A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması 

B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama 

durdurma yöntemidir 

C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. 

D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama 

bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir. 

 

33. AETR SözleĢmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek 

kesintisiz toplam kırkbeĢ saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taĢıtın veya sürücünün 

normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? 

 

A. 24 Saat 

B. 30 Saat 

C. 36 Saat 

D. 48 Saat 

 

34. Tehlikeli madde sınıflarından Sınıf 3 hangi tehlikeli maddeleri temsil etmektedir ? 
 

A. Yanıcı katı maddeler 

B. Radyoaktif maddeler 

C. Yanıcı Sıvı maddeler 

D. Gazlar 

 

35. AĢağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir? 

 

A. Depo konsolidasyon operasyonları 

B. Ürün birleştirme 

C. İstifleme ve raflama 

D. İmalat faaliyetleri 
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36. ADR’ye göre, birlikte yükleme kuralı nedir ? 

 

A. Farklı tehlikeli maddelerden hangilerinin araç/konteynıra birlikte yüklenebileceğini 

belirtir     

B. Tehlikeli maddelerin benzer özelliklerinin birlikte sınıflandırılma kurallarını belirtir 

C. Araç ve konteynıra yüklenen farklı tehlikeli maddelerin yerleşme planını gösterir   

D. Bir istikamete gidecek yüklerin indirme önceliğine göre yükleme sırasını gösterir 

 

37. CMR ye göre alıcı ( gönderilen ) taĢınan malı teslim aldıktan sonra hasarın açıkça 

görülmediği hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taĢıyıcıya 

bildirmek zorundadır? 
 

A. Aynı gün 

B. 7 gün içinde  

C. 21 gün içinde  

D. 30 gün içinde  

 

38. CMR’ye göre kayıp ve hasarla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

A. Taşımacı, durumun koşulları bakımından kayıp veya hasarın özel risklerin bir veya 

daha fazlasına atfedilebildiğini belirlendiğinde, bunların bu nedenlerden ileri geldiği 

kabul edilir 

B. Taşımacı kayıp veya hasarın gerçekte özel risklerden kaynaklandığını ispat etmek 

zorundadır  

C. Hak iddia eden kimse, kayıp veya zararın özel risklere kısmen veya tamamen bağlı 

olmadığını kanıtlaması gerekmektedir 

D. Taşımacı eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar kayıp ve hasardan 

sorumludur 

 

39. AĢağıdakilerden hangisi taĢımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır? 

 

A. Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır 

B. Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır 

C. Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır 

D. Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile 

ilişkilidir 

 

40. “TIR karnesi hamilinin eĢya taĢımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve onay 

belgesi ibraz edilen her bir özmal 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 
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41. TIR Uygulama Tebliğine göre, iĢlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk 

ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç 

sürücüsüne verilir? 

 

A. 1 nüshası  

B. 2 nüshası  

C. 3 nüshası  

D. 4 nüshası  

 

42. 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 

 

43. AĢağıdakilerden hangisi entegre taĢımacılık kapsamına girmemektedir? 

 

A. Unimodal taşımacılık 

B. Kombine taşımacılık 

C. İntermodal taşımacılık 

D. Multimodal taşımacılık 

 

44. Konteyner birim ölçüsü olarak kullanılan TEU aĢağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Uzunluğu 20 foot ölçüsünde konteyner 

B. 20 ton kapasiteli bir konteyner 

C. Yüksekliği 20 foot ölçüsünde konteyner 

D. Uzunluğu 40 foot ölçüsünde bir konteyner 

 

45. AĢağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir? 
 

A. Muhasebe kayıtlarında esas alınmaz 

B. Sevk irsaliyesinde birim fiyat ve tutar yer almalıdır 

C. Malın nereye ve kime gönderildiğini belirtir 

D. Sevk irsaliyesi 3 nüsha olarak düzenlenir 

 

46. GeçiĢ Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Hamzabeyli Sınır Kapısından 

çıkacak ve Almanya’ya yük taĢıyacak bir aracın izlemesi gereken transit güzergah 

grubu aĢağıdakilerden hangisidir?    

 

A. Bulgaristan - Romanya – Macaristan - Çek Cum. – Avusturya- Almanya  

B. Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Avusturya - Almanya  

C. Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya – Almanya 

D. Bulgaristan - Sırbistan - Ukrayna - Slovenya - Avusturya - Almanya 
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47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, M1, M2 ve N türü yetki belgesi sahipleri özmal 

taĢıtları ile sahibi oldukları özmal taĢıt sayısının kaç katını geçmemek üzere ticari 

olarak kayıt ve tescil edilmiĢ sözleĢmeli taĢıtları, taĢıt belgelerine kaydettirerek 

kullanabilirler? 
 

A. Özmal taşıt sayısının yarısını kadar 

B. Özmal taşıt sayısının 4 katını  

C. Özmal taşıt sayısının 20 katını 

D. Özmal taşıt sayısının 50 katını 

 

48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla ….. 

adet yetki belgesi sahibiyle; G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri ise; en fazla …… adet 

kargo veya dağıtım iĢletmecisiyle sözleĢme yapabilirler?  
 

A. 10 - 2  

B. 2 - 10 

C. 4 - 10 

D. 10 - 4 

 

49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi için aĢağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 
 

A. C2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 

yaşından büyük olamaz. 

B. C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya 

mahsus en az 12 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır. 

C. C2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıta karşılık aynı 

cinsten taşıt/taşıtların  sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil 

edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 

D. C2 yetki belgesi için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate 

alınmaz. 

 

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, C3 türü yetki belgesi alabilmek için aĢağıdaki 

Ģartlardan hangilerini yerine getirmek gerekir ? 
 

A. En az 1 adet özmal birim taşıt ile 20 ton taşıma kapasitesi 

B. En az 2 adet özmal birim taşıt ile 50 ton taşıma kapasitesi  

C. En az 3 adet özmal birim taşıt ile 75 ton taşıma kapasitesi 

D. En az 4 adet özmal birim taşıt ile 100 ton taşıma kapasitesi  
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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. 

 


