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            AĢağıdaki bölümü doldurunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili 

Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer? 
 

A. 30 

B. 15 

C. 45 

D. 60 

 

2. ĠĢ Kanununa göre iĢçinin ücret alacağına iliĢkin zamanaĢımı süresi kaç yıldır? 

 

A. 1  

B. 3  

C. 5  

D. 10 

 

3. 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. 15 gün 

B. 1 ay 

C. 2 ay 

D. 6 ay 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ayni hak değildir? 

 

A. Mülkiyet hakkı   

B. Alacak hakkı              

C. Rehin hakkı               

D. İrtifak hakkı 

 

5. 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 

 

6. 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 
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7. KarĢılıklı muaccel hale gelmiĢ bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla 

sona erdirilebilmesine ne ad verilir? 
 

A. Mahsup 

B. Takas 

C. Uzlaşma 

D. Terkin  

 

8. Kablosuz iletiĢim protokolü diye tanımladığımız iletiĢim teknolojisi hangisidir? 
 

A. WAP 

B. GPRS 

C. GPS  

D. MMS 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?  
 

A. Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını (işe başlama, bitirme 

zamanları ve yerleri, duraklamalar, molalar, rölantide çalışma süresi, vb.) 

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 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz? 
 

A. Ücret-maaş yönetimi  

B. Eğitim ihtiyacının saptanması  

C. Kariyer planlamasının yapılması  

D. İş güvenliğinin sağlanması  

 

11. Bir iĢin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması 

gereken üretim miktarının belirlenebildiği iĢ analizi tekniği aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A. İş envanterleri 

B. Kritik olay 

C. Fonksiyonel iş analizi 

D. Gözlem 

 

12. AĢağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) sunduğu 

müĢteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir? 

 

A. Tam zamanlı hizmet 

B. Çift yönlü hizmet 

C. Yer serbestliği 

D. Statik hizmet 
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13. Marka koruma, pazar payına odaklanma, kitlesellik, ürün ve hizmet standartları 

hangi kalite aĢamasının unsurlarıdır? 
 

A. Temel aşama 

B. Tanımlama aşaması 

C. Gelişme aşaması 

D. Üst seviye aşaması 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi iĢletmelerin belirlenen pazarlama amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için belirledikleri uzun dönemli hareket biçimidir? 
 

A. Planlama 

B. Örgütleme 

C. Taktik belirleme 

D. Pazarlama stratejisi 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi pazara giriĢ Ģartlarında uygulanmaz? 

 

A. Pazarlama Çevresinin İncelenmesi 

B. Kaybedilmiş Müşteri Analizi 

C. Pazara Hangi Yöntemle Girileceği Kararı 

D. Pazarlama Örgütlenme Kararı 

 

16. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yurtiçinde nakliyat ambarı iĢletmeciliği 

yapacak firmanın alması gereken Yetki Belgesi hangisidir? 
 

A. N1 

B. M1 

C. N2 

D. M2 

 

17. 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 

 

18. Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir? 

 

A. Göndericiye 

B. Alıcıya 

C. Taşıyıcıya 

D. Sigortacıya  
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19. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

A. Taşıyan yüke asli zilyeddir. 

B. Taşıyan yüke vasıtasız zilyeddir. 

C. Taşıyan yüke başkası için zilyeddir. 

D. Taşıtan yüke fer’i zilyeddir. 

 

20. Toplam kalite yönetiminde uygunluk unsurları hangi seçenekte doğru gösterilmiĢtir?  
 

A. Fiyat ve maliyete uygunluk  

B. Sağlamlık ve kullanışlılık tasarımına uygunluk 

C. Tasarım ve üretim kalitesine uygunluk  

D. Firma politikasına uygunluk 

 

21. AĢağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir? 

 

A. Şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak 

B. Yeteneklileri ortaya çıkarmak 

C. Grup çalışması oluşturmak 

D. Bireysel çalışmak 

 

22. 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 

 

23. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

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. 
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24. Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kiĢi uyguluyor ise; aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A. 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır, 

B. 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır, 

C. 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır, 

D. 1 suni solunuma karşılık 15 kalp masajı yapılır. 

 

25. AĢağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuĢ pozisyonuna alınmaz? 

 

A. Omurga kırıkları ve yaralanmalarda              

B. Göğüs kemiği kapalı kırıklarında  

C. Kaburga kemiği kırıklarında                        

D. Kol kemiği kırıklarında 

 

26. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılır? 

 

A. Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek 

B. Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek 

C. Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak 

D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak 

 

27. Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir? 

 

A. Tepe üstüne yaklaşan yollara 

B. Görüş açısı açık olan yollara 

C. Köprü ve tünele yaklaşan yollara 

D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara 

 

28. AĢağıdakilerden 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 

 

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

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

normal olarak baĢka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? 

 

A. 24 Saat 

B. 30 Saat 

C. 36 Saat 

D. 48 Saat 
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30. ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aĢağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?  
 

A. Çok tehlikeli 

B. Orta tehlikeli 

C. Az tehlikeli 

D. Tehlikesiz 

 

31. AĢağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıĢtır? 

 

A. Yükleme öncesi yapılan doküman kontrolünde mevcut aracın yükleme için uygun 

olmadığı tespit edilirse yükleme yapılmaz    

B. Boşaltma başlamadan önce yapılan kontrollerde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse 

boşalma yapılmaz 

C. Farklı tehlikeli madde paketlerinin birlikte yüklenmesi, tehlike seviyesine göre taşımacı 

ve yükleyici tarafından beraber tespit edilir   

D. Yükleme öncesi yapılan görsel incelenmede araç, konteynır, yükleme ekipmanları vb. 

malzemenin yükleme talimatlarına uygun olmadığı tespit edilirse yükleme yapılmaz  

 

32. Sefer birim maliyeti hangi yolla bulunur? 
 

A. Dolaylı Ulaşım Giderleri Dolaysız Ulaşım Giderleri 

B. Toplam Sefer Maliyeti / Taşınan Yük Miktarı 

C. Toplam Sefer Maliyeti / Yapılan km miktarı 

D. Değişken Maliyet Sabit Maliyet 

 

33. AĢağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti değildir?  
 

A. Yakıt maliyetleri 

B. Gümrük giderleri 

C. Yükleme, boşaltma ve tasnif ücretleri 

D. Amortisman gideri 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi “Tam Zamanında Stok Yönetiminin” faydalarından biri 

olamaz ? 
 

A. Her türlü gereksiz israftan kaçınma 

B. İşgücü verimliliğinde artma  

C. Toplam akış sürelerinin artması 

D. Teçhizat kullanımında artma  

 

35. AĢağıdakilerden hangisi taĢıyıcı bir iĢletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz? 

 

A. Gümrük müşaviri 

B. Sigorta şirketi 

C. Taşıma şirketi 

D. Reklam ajansı 
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36. AĢağıdakilerden hangisi lojistik firmanın seçiminde göz önüne alınacak teknik 

unsurlardan değildir? 

 

A. Terminlerde yaşanan gecikmeler 

B. Müşteri hizmet standartına verdiği önem 

C. Lojistik hizmet sağlayıcının sahip olduğu özmal araç sayısı 

D. Navlun fi yatları 

 

37. AĢağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır? 

 

A. Elleçleme ve taşıma 

B. Bilgi sistemleri 

C. Mamullerin uygun raf sistemlerine yerleştirilmesi 

D. Taşımaya uygun evrakların hazırlanması 

 

38. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaĢtırma politikaları hedefleri arasında yer 

almaz? 

 

A. Daha ekonomik taşımacılık yapmak 

B. Taşımacıların karlılığını maksimize etmek 

C. Taşıma güvenliğini arttırmak 

D. Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak 

 

39. AĢağıdakilerden hangisi taĢıma modları performans kriterlerinden değildir? 

 

A. Firmanın Kurumsal ortamı 

B. Kalite kontrol sistemi 

C. Doğru envanter yönetimi uygulanabilirliği 

D. Müşteri siparişinin sıklık derecesi 

 

40. AĢağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir? 

 

A. Komple yük 

B. Parsiyel yük 

C. Özel yük 

D. Entegre yük 

 

41. Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar 

tarafından verilen belgenin adı nedir? 
 

A. Euro 2 Belgesi 

B. UBAK Belgesi 

C. Yeşil Belge 

D. “L” Belgesi 
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42. AĢağıdakilerden hangisi entegre taĢımacılık kapsamına girmemektedir? 

 

A. Unimodal taşımacılık 

B. Kombine taşımacılık 

C. İntermodal taşımacılık 

D. Multimodal taşımacılık 

 

43. AĢağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar ? 
 

A. Azami Yüklü Ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen taşıtlar 

B. Azami Yüklü Ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar. 

C. Azami Yüklü Ağırlığı 12.000 kg den fazla olan taşıtlar 

D. Hiçbiri  

 

44. AĢağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz? 
 

A. Fatura 

B. Bordro 

C. İrsaliye 

D. Mahsup Fişi  

 

45. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden 

hangisi yanlıĢtır? 

 

A. Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan 

B. Habur sınır kapısı - Şırnak-Irak 

C. İpsala sınır kapısı - Edirne - Yunanistan 

D. Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep - Suriye 

 

46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, P2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi yerleĢim 

merkezleri arasındaki taĢıma iĢlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taĢıtlarını da 

kullanabilirler ? 
 

A. M1 ve M2 

B. M2 ve M3 

C. Sadece M2 

D. M1, M2 ve M3 

 

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?   

 

A. Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş 

olması zorunludur 

B. Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu 

bulundurulamaz 

C. Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının 

çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir  

D. Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın  toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı 

tarafından sınırlama getirilebilir 
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48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, L1 türü yetki belgesi sahipleri en fazla ne 

kadar kiralık araç çalıĢtırabilirler? 
 

A. Özmal taşıt sayısının yarısı kadar 

B. Özmal taşıt sayısının 4 katı  

C. Özmal taşıt sayısının 10 katı 

D. Özmal taşıt sayısının 20 katı 

 

49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç 

adet yetki belgesi sahibiyle sözleĢme yapabilirler?  

A. 2  

B. 5  

C. 10  

D. 12  

 

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, K1 türü yetki belgesi için aĢağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 
 

 

A. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya 

taşımaya mahsus özmal taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamı 35 tondan az 

olamaz 

B. K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 

yaşından büyük olamaz. 

C. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek 

kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz. 

D. K1 yetki belgesine sahip taşımacılar sözleşmeli taşıt kullanamazlar. 
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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. 

 


