
1. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme 
süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz

B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır

C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır

D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır

2. ADR’ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

A) Tehlikeli yükün tanınmasında kullanılır.

B) Tehlike seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.

C) Aracın bir sonraki esas kontrolü için bilgi kaynağı oluşturur.

D) Yol güzergahı için kullanılır.

3. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati 
aşamaz?

A) 60 saat

B) 70 saat

C) 80 saat

D) 90 saat

4. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi 
değildir?

A) Ağır Ceza Mahkemesi

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Anayasa Mahkemesi

5. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar 
durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden 
değildir?

A) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkca belirtilmiş olduğu 
üzere, madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması



B) Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, 
taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması

C) Yükün özelliği gereği buna uygun olarak yapılmış ve kullanılmasında anlaşmaya 
varılmış taşıtla yapılan taşıma

D) Canlı hayvan nakli

6. Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı 
belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi 
özelliğini dikkate alırlar?

A) Kalitesi

B) Adet veya net ağırlık

C) Cinsi ve ağırlığı

D) Brüt ağırlığı

7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 
“yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının 
taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan 
taşımaları” ifade eder?

A) Üçüncü ülke taşıması

B) Transit taşıma

C) İkili taşıma

D) Uluslararası taşıma

8. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işletmenin piyasa 
değerini etkileyen kararlarından değildir?

A) Yatırım kararları

B) Finansman kararları

C) İşletmenin hukuki yapısı

D) Kâr dağıtım kararları

9. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun 
görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve 
esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim 
aşağıdakilerden hangisidir?



A) Eşyanın gümrüğe sunulması

B) Eşyanın teslimi

C) Gümrüğe terk edilmesi

D) Gümrük beyanı

10. Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki 
kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu 
göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeki listesi

B) Ayrıntılı fatura

C) Küşad dilekçesi

D) Ordino

11. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" 
dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden 
hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının 
yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması 

B) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi 

C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması 

D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

12. Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek. 

B) Dolaşımı değerlendirmek. 

C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek. 

D) Bilinç durumunu değerlendirmek.

13. Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer 
almamaktadır?

A) Fiziksel özellikler

B) Beceri



C) Eğitim

D) Yeterlilik

14. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

A) 1 ay

B) 2 ay

C) 4 ay

D) 6 ay

15. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran 
nedenlerden birisi değildir?

A) Teşekkül halinde kaçakçılık

B) Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık

C) Ceza ehliyeti olmayanları kullanma

D) Kaçakçılığa müsamaha ve yardım 

16. Taşımacılıkla ilgili işleri yürütmekle görevli genel müdürlük 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karayolları genel müdürlüğü 

B) Trafik daire başkanlığı

C) Karayolu düzenleme genel müdürlüğü 

D) Gümrük müsteşarlığı 

17. Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında 
gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik 
faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

A) Tersine lojistik

B) Giden lojistik

C) Gelen lojistik

D) Üçüncü taraf lojistik

18. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler 
tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?



A) Hukuki statü

B) Edinilmiş statü

C) Kazanılmış statü

D) Açık statü

19. Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli 
olamaz?

A) İşveren, işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak

B) Yalnızca insanlar için düşünmek

C) Toplumsal bilinci uyandırmak

D) Mesleki yetkinliğe sahip olmak

20. Müşteri ilişkilerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karlılık sağlamak

B) Sadakat yaratmak

C) Müşteri sayısını arttırmak

D) Ürün çeşitliliğini arttırmak

21. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

A) Pazarlama çevresinin incelenmesi

B) Kaybedilmiş müşteri analizi

C) Pazara hangi yöntemle girileceği kararı

D) Pazarlama örgütlenme kararı

22. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme 
yöntemlerinden biri değildir?

A) Maliyete yönelik fiyatlandırma

B) Psikolojik fiyatlandırma

C) Dönemsel fiyatlandırma



D) Rekabete yönelik fiyatlandırma

23. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talep yaratmak.

B) Malların pazara ulaşmasını sağlamak. 

C) Satış sonrası hizmet sağlamak.

D) Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak.

24. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza 
veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, 
sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş 
günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde

B) 8 iş günü içinde

C) 10 iş günü içinde

D) 30 iş günü içinde

25. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin 
hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

A) Green Card sigortası

B) Şoför sefer primi

C) Amortisman

D) Genel yönetim giderleri

26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları 
hedefleri arasında yer almaz? 

A) Daha ekonomik taşımacılık yapmak 

B) Taşımacıların karlılığını maksimize etmek 

C) Taşıma güvenliğini arttırmak 

D) Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak 

27. Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 



A) Multimodal taşımacılık

B) Kombine taşımacılık

C) Unimodal taşımacılık

D) Entegre taşımacılık

28. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak 
uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami 
Genişlik Azami yükseklik

A) 2.00 metre 4.00 metre

B) 2.55 metre 4.00 metre

C) 2.75 metre 4.25 metre

D) 2.55 metre 4.50 metre

29. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, 
tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara 
karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu 
yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz 
edebilirler?

A) 7 gün

B) 8 gün

C) 10 gün

D) 15 gün

30. Faturanın peşin olarak ödendiği, imza ve kaşenin alt kısımda yer 
aldığı faturalara ne denir?

A) İrsaliyesiz fatura

B) Kapalı Fatura

C) İrsaliyeli fatura

D) Açık Fatura

31. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir

A) Bireysel çalışmak

B) Şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak



C) Yeteneklileri ortaya çıkarmak

D) Grup çalışması oluşturmak

32. Toplam Kalite Yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri 
oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını 
belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre 
sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi

B) Trend analizi

C) Pareto analizi

D) Mamül analizi

33. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer 
sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep 
olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç 
kullanması

D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

34. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık 
süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya 
da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi 
temel değere sahip olunmadığını gösterir? 

A) Sabır 

B) Öfke

C) İnatlaşma

D) Aşırı tepki

35. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara 
göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? 

A) Geçiş hakkı 

B) Bağlantı yolu 



C) Geçiş üstünlüğü 

D) Hemzemin geçit 

36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 
ASLİ KUSUR değildir?

A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma

B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama

C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme

D) Ani fren yaparak kazaya neden olma

37. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sarp sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan

B) Gürbulak sınır kapısı - Şırnak - İran

C) Dereköy sınır kapısı - Kırklareli - Bulgaristan

D) Hamzabeyli sınır kapısı - Edirne – Yunanistan

38. Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi Sisteminde yazılı muamele 
vergisi özelliği taşır?

A) Gelir vergisi

B) Gümrük vergisi

C) Katma değer vergisi

D) Veraset ve intikal vergisi 

39. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

A) Matrahta hata

B) Mükellefin şahsında hata

C) Mükellefiyette hata

D) Mevzuda hata

40. 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

CEVAP ANAHTARI
1 B 11 C 21 B 31 A
2 A 12 D 22 C 32 C
3 D 13 A 23 A 33 D
4 A 14 B 24 B 34 A
5 C 15 A 25 B 35 A
6 D 16 C 26 B 36 D
7 A 17 C 27 C 37 C
8 C 18 B 28 B 38 C
9 A 19 B 29 B 39 A

10 A 20 B 30 B 40 C


