DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ DERSİ SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli
bileşenlerinden değildir?
A) Hava koşulları
B) Yatkınlıklar
C) Hareket belirleyicileri
D) Durumsal etkenler

11.

Sollanmaya çalışılan aracın
edilmesi ne tip bir hatadır?
A)
Yanlışlık
B)
Bilgisizlik
C)
Acemilik
D)
Dalgınlık/unutkanlık

2.

Sürücü davranış modellerine göre; araç kullanmak
sonrasında edilen fiziksel ve psikolojik nitelikler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürüş uygunluğu
B) Sürücü nitelikleri
C) Sürücü kapasitesi
D) Motor beceriler

12.

3.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü kapasitesini etkileyen
faktörlerden değildir?
A) Açlık
B) Yorgunluk
C) Sigara içmek
D) Stres

13.

Hatalar ve ihlaller arasındaki fark nedir?
A) İhlaller zihinsel süreçlerle ilgilidir, hatalar ise
normlarla ilgilidir.
B) Hatalar zihinsel süreçlerle ilgilidir, ihlaller ise
normlarla ilgilidir.
C) Hatalarda niyetlilik söz konusudur, ihlaller niyetlilik
içermez.
D) Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı
etkilerden değildir?
A) Muhakeme yeteneğinde bozulma
B) Algılamada yavaşlama
C) Güvende yersiz bir atış
D) Dikkat becerisinde artış

4.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modelinde;
durumsal
etkenler
kapsamında
değerlendirilen
faktörlerdendir?
A) Rutin durumlar
B) Sürücü kapasitesi
C) Motor becerileri
D) Sürüş uygunluğu

14. Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden değildir?
A) Bağırma
B) Yol kesme
C) Güvenli araç kullanma
D) Flaşör kullanma

5.

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan
ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak
adlandırılır?
A) Hata
B) Yanlışlık
C) İhlal
D) Dalgınlık/unutkanlık

6.

7.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak
adlandırılmaz?
A) Olası seçenekleri belirleme
B) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
C) Sonuçların istenirliğini belirleme
D) Düşünmeden hareket etme
Aşağıdakilerden hangisi hız artışının
değildir?
A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Uyaran ayırt etme süresinde değişim
C) Kan basıncında değişim
D) Uyaran yakalama süresinde değişim

sonuçlarından

8.

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle
çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?
A) Beden koordinasyon değişimi
B) Görüş keskinliği
C) Görüş düşüşü
D) Hız körlüğü

9.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten
sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem
yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
A) İhlaller
B) Hata
C) Risk
D) Kaza

10.

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir
hata olarak tanımlanır?
A) Yanlışlık
B) Bilgisizlik
C) Acemilik
D) Dalgınlık/unutkanlık

hızının

aracı

15. Aşağıdakilerden
hangisi
öfkeli
tehlikelerindendir?
A) Stres yaratması
B) Fiziksel zarara neden olması
C) Maddi yük getirmesi
D) Hepsi

yanlış

öfkeli

sürücü

tahmin

kullanma

olmanın

16. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük kapasitesini azaltan
faktörlerdendir?
A) Yorgunluk
B) Hepsi
C) Alkol
D) Uykusuzluk
17. Bir kavşakta yanlış yere girme davranışı nasıl bir davranış
olarak adlandırılır?
A) Yanlışlık
B) Hata
C) İhlal
D) Deneyimsizlik
18. Aşağıdakilerden
hangisi
riskli
davranış
olarak
değerlendirilemez?
A)
Alkollü araç kullanmak
B)
Emniyet kemeri takmak
C)
Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak
D)
Aşırı hız yapmak
19.
Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması
B) Araç ergonomisinde değişim
C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması
20.

Sürücünün araç kullanmak için fiziksel ve psikolojik
yatkınlıkları ne olarak tanımlanmaktadır?
A) Sürücü nitelikleri
B) Sürücü kapasitesi
C) Sürüş uygunluğu
D) Motor beceriler

21.

Trafik ışıklarında 3. viteste kalkmaya çalışmak ne tip
hatadır?
A) Yanlışlık
B) Unutkanlık
C) Beceriksizlik
D) Acemilik

22.

23.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Alkolün davranış üzerindeki etkisi yaşa göre
değişmektedir.
B) Hız artışı görsel algının iyileşmesine neden olur.
C) Alkollü araç kullanmak yersiz bir güvene neden
olmaktadır.
D) Hız artışının etkisi kişilere göre değişmektedir.
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşma, durak harici durma,
yaya geçitlerinde yol vermeme gibi sürücü davranışları
ne tür sürücü davranışlarıdır?
A) Öfkeli sürücülük
B) Kural ihlali
C) Nezaket eksikliği
D) Beceriksiz sürücülük

24. Trafik
ortamında
nesnelerin
değerlendirilmesine ne ad verilir?
A)
Gözlem
B)
İnceleme
C)
Bilgi özümseme
D)
Dikkat verme

gözlenmesi

ve

25. Hatalar ve ihlallerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hatalar ve ihlaller arasındaki kavramsal sınırlar katı ve
değişmez değildir.
B) Hata türlerinden biri de, eylemin istemeden niyetten
sapmasıdır.
C) İhlaller bilinçli olarak kuralları çiğnemeyi içerir.
D) İhlaller hataları kapsar.
26. Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır?
A)
Aniden yola çıkan aracı geç fark etme
B)
Hepsi
C)
Tabelaları geç okuma
D)
Heyelan bölgesinden geçerken yuvarlanacak taşları geç
fark etme

33. Bireyin istekleri, gereksinimleri, dürtüleri ile ilgili genel
kavrama ne ad verilir?
A)
Motivasyon
B)
Algı
C)
Kişilik
D)
Zeka
34. Aşağıdakilerden hangisi sürücülükte profesyonelliği
sağlayan ilke ve özelliklerden değildir?
A) Trafik levhalarını önemseme
B) Yayalara saygılı olma
C) Hız limitlerini önemsememe
D) Araç bakımına özen gösterme
35. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücü olmanın
doğurduğu sonuç ve kazançlardan değildir?
A)
Ülke imajına olumlu katkı
B)
Can ve mal güvenliği
C)
Kalite
D)
Müşteri sorunları
36. “Herhangi bir canlının dayanamayacağı kadar ağır bir baskı
altında zorlanmasıdır.”
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu tanımı ifade eder?
A) Motivasyon
B)
Kendine güven
C) Empati
D) Stres
37. Aşağıdakilerden hangisi Trafik kazalarının nedenlerinden
biri değildir?
A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Uyku hali
C) Direksiyon başında saatlerce devam eden yolculuk
D) Yolculuk esnasında bütün dikkati yola vermek
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27. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücuttaki etkilerindedir?
A) Vücut ısısının yükselmesi
B) Reflekslerin yavaşlaması
C) Hepsi
D) Dikkatin azalması

3

C

15

D

27

C

4

A

16

B

28

B

5

C

17

A

29

D

6

D

18

B

30

B

28. Aşağıdakilerden hangisi davranışın tanımıdır?
A) Bireyin el – ayak hareketleri davranıştır.
B) Bireyin gözlenebilir tüm hareketleri davranıştır.
C) Bireyin sözle ifadeleri davranıştır.
D) Bireyin tasarladığı tüm hareketler davranıştır.
29. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen
bedensel faktörlerden değildir?
A) Yaş
B) Görme
C) İşitme
D) Zeka

7

A

19

B

31

A

8

D

20

C

32

B

9

B

21

B

33

A

10

D

22

C

34

C

11

A

23

A

35

D

12

B

24

C

36

D

30. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen
yorgunluk belirtilerinden değildir?
A) Dikkat dağılması
B) Aşırı enerjik olma
C) Şeritten sapma
D) Düşüncelerin karışması
31. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen
zihinsel süreçlerden biridir?
A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
32. Aşağıdakilerden
hangisi
güvenli
sürücülük
alışkanlıklarından değildir?
A) Yol şeritlerini izleme
B) Alkollü araç kullanma
C) Arabayı sürmeye başlamadan önce rotayı planlama
D) Diğer sürücüler ne yaparsa yapsın kendi kontrolünü
kaybetmeme
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GÜMRÜK TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
1- Gümrük vergileri Gümrük Tarifesine göre hesaplanır.
Gümrük tarife cetveli, izahname ve eşya fihristi
aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
A) Maliye Bakanlığı
B) Gümrük Müsteşarlığı
C) Ulaştırma Bakanlığı
D) Başbakanlık Müsteşarlığı
2- Gümrük işlemleri ile ilgili bilgi belgelerin kaç yıl süreyle
saklanması mecburidir?
A) 1 yıl
B) 3 yıl
C) 5 yıl D) 10 yıl
3- Gümrüğe verilen beyanname tescil edildikten sonra; beyan
sahibinin talebi üzerine Gümrük İdarelerince aşağıdakilerden
hangisi düzeltilebilir?
A) Ağırlık B) Cins C) Nevi D) Niteliği
4- Gümrüğe verilen beyanname tescil edildikten sonra; beyan
sahibinin talebi üzerine Gümrük İdarelerince aşağıdakilerden
hangisi düzeltilemez?
A) Ağırlık B) Adet C) Ölçü D) Cins
5- Serbest dolaşıma girmemiş bir eşyayı Gümrük Gözetimi
altında, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan,
diğerine taşınması hangi gümrük rejimi kapsamındadır?
A)İhracat rejimi
B) Dahilde işleme rejimi
C) Serbest dolaşım rejimi
D)Transit rejimi
6- Kaçak bir eşyayı kontrolünden veya tahlilinden önce haber
verip yakalatan muhbirlere ne kadar ikramiye verilir?
A)Kaçak eşya bedelinin %10 u
B) Kaçak eşya bedelinin %20 si
C) Kaçak eşya bedelinin %30 u
D)Kaçak eşya bedelinin %50 si
7- Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara,
gümrük vergilerine ve cezalara karşı Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüklerine kaç gün içinde itirazda bulunabilirler?
A) 1 gün B) 7 gün C) 30 gün D) 365 gün
8- Tır Karneleri verilirken belirlenen geçerlik süresi ne
kadardır?
A) 15 gün B) 30 gün C) 60 gün D) 90 gün
9- Tır Sözleşmesinin 18. maddesi ve Tır Karnesinin
kullanılmasına ilişkin kurallara göre bir Tır taşıması en çok
kaç hareket ve varış Gümrük idaresini içerir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10-

TRANSİT GEÇİŞ SÜRESİ azami ne kadardır?
Yaz
Kış
A)144 saat
192 saat
B) 192 saat
144 saat
C) 36 saat
72 saat
D)72 saat
36 saat
11- 30‟ lu yıllarda çıkarılan 1918 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunun yerine; 2007 yılında çıkarılan 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun özelliği nedir?
A)Cezalar çok ağırlaştırılmıştır.
B) Ekonomik suça, Ekonomik ceza prensibi getirilmiştir.
C) Cezalar kaldırılmıştır.
D)Cezalar af kapsamında alınmıştır.

12- Uyuşturucu, patlayıcı maddeleri, ateşli silahları kaçak
olarak yurtiçine sokmaya çalışan bir kişi için hangisi
geçerlidir?
A)Gümrük kaçakçılığı suçuyla yargılanır
B) Gümrükte yakalanan eşyanın en az 3, en fazla 6 katı para
cezası ile cezalandırılır.
C) Türk Ceza Kanununa göre yargılanır
D)Getirdiği eşya geri iade edilir

13- Hangi kaçakçılık olayında taşınan araca da el konulur?
A)Yolcu beraberinde yakalanan kaçak eşya varsa
B) Ceza ehliyeti olmayanları kullanarak yapılan kaçakçılıkta
C) Kaçak eşya araçta yapılmış gizli bölmede yakalanmışsa
D)Yakalanan kaçak eşya elektronik eşya ise
14- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük
idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun
gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine
bildirilmesine ne denir?
A)Transit rejimi
B) Özet beyan fazlası
C) Elleçleme
D)Eşyanın gümrüğe sunulması
15- Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel
bilgilerin yer aldığı, taşıyıcı veya temsilci tarafından
yapılan beyana ne denir?
A)Gümrük yolu beyanı
B) Özet beyan
C) Numune verme beyanı
D)Boşaltma beyanı
16-

Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Gümrük yolu belirlemek
B) Eşyayı geçici depolama yerine indirmek
C) Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihraç etmek
D)Tır karnesi düzenlemek

17- Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Gümrük yolu belirlemek
B) Eşyayı imha etmek
C) Eşyayı geçici depolama yerine indirmek
D)Tır karnesi düzenlemek
18- Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Gümrük yolu belirlemek
B) Eşyayı geçici depolama yerine indirmek
C) Tır karnesi düzenlemek
D)Gümrüğe terk etmek
19- Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Serbest dolaşıma sokmak
B) Gümrük yolu belirlemek
C) Tır karnesi düzenlemek
D)Eşyayı geçici depolama yerine indirmek
20- Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Gümrük yolu belirlemek
B) Eşyayı imha etmek
C) Eşyayı transit rejiminde taşımak
D)Tır karnesi düzenlemek
21- Aşağıdakilerden hangisi Gümrükçe Onaylanmış bir
işlemdir?
A)Tır karnesi düzenlemek
B) Eşyayı bir serbest bölgeye koymak
C) Gümrük yolu belirlemek
D)Eşyayı geçici depolamak
22- Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
A)Eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek
B) Eşyayı imha etmek
C) Eşyayı transit rejiminde taşımak
D)Eşyayı bir serbest bölgeye koymak
23-

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
A)Eşyayı gümrüğe terk etmek
B) Eşyayı yolcu salonunda bekletmek
C) Eşyayı imha etmek
D)Eşyayı serbest dolaşıma sokmak

24- Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
A)Eşyayı yeniden Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç
etmek
B) Eşyayı havalandırmak
C) Eşyayı gümrüğe terk etmek
D)Eşyayı imha etmek
25- Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlemdir?
A)Serbest dolaşım rejimine sokmak(gümrük vergilerini
ödemek)
B) Gümrüğe terk etmek
C) Bir serbest bölgeye koymak
D)Hepsi
26- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen canlı hayvanlar hangi
gümrük kapılarından giriş yapabilir?
A) Gümrük işlemleri yapılabilen tüm gümrük kapılarından
B) Sadece taşıtların giriş yapabildiği gümrük kapılarından
C) Sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından
D) Sadece limanlardaki gümrük kapılarından
27- Özet beyanın ne zamana kadar verilmesi zorunludur?
A) Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai
bitimine kadar
B) Bir ay içinde
C) Altı ay içinde
D) En geç bir yıl içinde
28- Hangisi özet beyan yerine geçer?
A) Sürücünün ehliyeti
B) Aracın ruhsatı
C) S.R.C. Belgesi
D) TIR karnesi
29- Yolcu beraberinde getirilen eşyanın yolcu
salonlarındaki bekleme süresine kadardır?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D)4 ay
30- Türkiye Gümrük bölgesi ne demektir?
A) Türkiye cumhuriyetinin kara sularını, iç sularını ve hava
sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyetinin tüm
topraklarına denir
B) Gümrük kapılarının bulunduğu yere denir
C) Gümrük idaresinin bulunduğu yere denir
D) Serbest bölgelere denir
31Bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi hangi
kurumdan alınır?
A) Maliye bakanlığından
B) Ulaştırma bakanlığından
C) Gümrük müsteşarlığından
D) Milli eğitim bakanlığında
32Gümrük yolu ne demektir?
A)Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük
kapıları ile diğer gümrük kapıları arasında izlenmesi
gereken zorunlu yollardır
B) Sınır kapılarından ülke içine uzanan yolların tamamıdır
C) Haritalarda kırmızı ile işaretlenmiş tüm yollardır
D)Sadece demir yollarına gümrük yolu denir
33-

Türkiye Gümrük Bölgesi nereleri kapsar?
A)Sınırlarımızdan içeri girilen gümrük kapılarının olduğu,
gümrükleme
işlemlerinin yapıldığı bölgeyi
B) Gümrükleme işlemi yapılabilen serbest bölgeleri
C) Gümrükleme işlemi yapılabilen havalimanlarını
D)Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm bölgeyi

34- Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş –Çıkış yapılacak
Gümrük Kapılarını Hangi kuruluş belirler?
A)Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Vergi Daireleri
D)Gümrük Müsteşarlığı

35-

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan
eşyanın, özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün
içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulması
gerekir?
A)Deniz yoluyla geldiyse 45 gün, diğer bir yolla geldiyse 20
gün
B) Deniz yoluyla geldiyse 90 gün, diğer bir yolla geldiyse 40
gün
C) Deniz yoluyla geldiyse 120 gün, diğer bir yolla geldiyse 60
gün
D)Deniz yoluyla geldiyse 365 gün, diğer bir yolla geldiyse 80
gün
36- Hangisi ELLEÇLEME değildir?
A)Eşyanın havalandırılması
B) Kapların yenilenmesi
C) Eşyanın imha edilmesi
D)Karıştırma

37-

Aşağıdakilerden hangisi Elleçlemedir?
A)Eşyanın gümrüğünün ödenmesi
B) Eşyanın imha edilmesi
C) Eşyanın havalandırılması
D)Eşyanın serbest dolaşıma sokulması

38- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık kapsamı içerisinde
yer alır?
A)İthali yasak eşyayı satmak
B) İthali yasak eşyayı bilerek taşımak
C) İthali yasak eşyayı satın almak
D)Hepsi
39-Aşağıdakilerden hangisi bir gümrük beyan çeşidi
değildir?
A)Yazılı beyan
B) Bilgisayar veri işleme tekniği ile beyan
C) Tasarruf yolu ile beyan
D)Toplu beyan
40- Aşağıdakilerden hangisi Kanunda belirtilen gümrük
rejimlerinden biri değildir?
A)
İthalat rejimi
B)
Dahilde işleme rejimi
C)
Kesin ihracat rejimi
D)
Antrepo rejimi
41-Eşyanın gümrük kontrolüne tabi tutulacağını belirleyen Risk
Analizleri Sistemi içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Beyaz hat
B)
Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat

42-Aşağıdakilerden hangisi 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda yer alan gümrük Bölgesi tanımlaması içinde yer
alır?
A)Türkiye Cumhuriyeti Karasuları
B) Türkiye Cumhuriyeti Toprakları
C) Türkiye cumhuriyeti Hava sahası
D)Hepsi
43-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre bir
eylemin kaçakçılık suçu oluşturulabilmesi için hangi unsurlar
aranır?
A) Maddi unsurlar
B) Manevi unsurlar
C) Hem maddi hem manevi unsurlar
D) Hiçbiri
44-Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme,izleme ve
soruşturmakla görevli olanlar arasında yer almaz?
A)Mülki Amirler
B) Belediye personeli
C) Emniyet personeli
D)Sahil Güvenlik personeli

45-TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında
hangi işlemler önce yapılır?
A)Polis işlemleri
B) Gümrük işlemleri
C) Kontrol işlemleri
D)Muayene işlemleri
46-Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın
Türkiye‟ye ithal veya buna teşebbüs etmek fiili hangi suçu
teşkil eder?
A)Kaçakçılığa teşebbüs
B) Kaçakçılık
C) Kaçakçılığa müsamaha
D)Kaçakçılığa yardım
47- Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki
muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?
A)Kırmızı hat
B)Sarı hat
C) Yeşil hat
D) Mavi Hat
48- Fiziki muayene gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname
ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun
kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
49-Aşağıdaki ürünlerin menşei konusunda bir itilaf söz
konusu olabilir?
A)O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri
B) Bilgisayar ve elektronik eşyalar
C) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar
D)O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen
ürünler
50- Aşağıdakilerden hangisi işlenmemiş veya tamir görmek
maksatlı makine ve teçhizatların yurtdışına gönderilmesi
neticesinde faydalanabilen bir rejimdir?
A)Transit rejimi
B) İthalat rejimi
C) Hariçte işleme rejimi
D)Dahilde işleme rejimi
51-Serbest dolaşımdaki eşya hangisidir?
A)Yurtdışında satılan malların genel adıdır
B) Yurtdışından getirilip gümrük bölgesinde ithal ve mali
yükümlülükleri yerine getirilmiş yurtiçine sokulmuş
mallardır
C) Yurtdışından getirilip ülke topraklarından geçirilerek
başka bir ülkeye götürülen mallardır
D)Yurtdışından getirilip serbest bölgelere taşınan mallardır
52Transit rejimi ne demektir?
A)Yurtiçinde şehirden şehre taşınan mallardır
B) Yurtiçinden yurtdışına uçak ile taşınan mallardır
C) Yurtdışından getirilip gümrüğü ödenmiş mallardır
D)Yurtdışından getirilip serbest bölgelere taşınan mallardır
53ÖZET BEYAN verildiği tarihten itibaren deniz yoluyla
Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan
eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde
gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin
tamamlanması gerekir?
A)15 gün B)30gün C)45gün D)60 gün
54ÖZET BEYAN verildiği tarihten itibaren kara yoluyla
Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan
eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde
gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin
tamamlanması gerekir?
A)10 gün B)20gün C)30gün D)40 gün
55- Gümrük nedir?
A)Bir belgedir
B) Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal veya eşya
üzerinden alınan vergidir/ bir ülkenin giriş veya
çıkışında gümrük denetiminin yapıldığı yerdir.
C) Bir kapıdır
D)Bir sınırdır

56- Kişiler, gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının
uygulanması için ücretsiz bilgi alabilirler mi?Cevabınız evet
ise hangi durumlarda ücretsiz bilgi verilmesi söz
konusudur?
A)Evet, her durumda bilgi alabilirler
B) Hayır, alamazlar
C) Evet alabilirler. Bilgi talebinin fiilen tasarlanan bir ithalat
ya da ihracat işlemine dayanması gerekmektedir
D)Evet alabilirler. Ancak bilgi talebi ücretlidir
57- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Gümrük yolu, Türkiye gümrük bölgesinin giriş
noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde
izlenmesi gereken yoldur
B) Özet beyan, Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili
genel bilgilerin yer aldığı, taşıyıcı veya temsilci
tarafından yapılan beyandır
C) Gümrük Kanununa muhalefet halinde gereken
durumlarda görevli memurlar silah kullanma yetkisine
sahiptirler
D)Ceza ehliyeti olmayanları kaçakçılıkta kullananlar
hakkında, söz konusu fiillere ilişkin cezaların yarısı
verilir
58- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, ekonomik suça ekonomik
ceza prensibi üzerine kurulmuştur
B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, gümrük ve
gümrükleme ile ilgili kaçakçılık eylemlerini kendisine
konu edinmektedir
C) Kaçak eşyayı bilerek taşımak ve satmak suç teşkil eder
D)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, tüzel kişilerin ceza
sorumluluğunu kabul etmektedir
59- Depo hacmi 550 lt. olan TIR çekicilerinin depolarında
Türkiye‟ye girişte olması gereken en fazla mazot kaç litredir?
A)400 lt
B)200lt C)550lt D)800lt
60- Ankara Gümrük Müdürlüğünden ve Erenköy Gümrük
Müdürlüğünden yük alan bir araç, başka bir gümrükten yük
almadıysa TIR Karnesi kapsamında en fazla kaç gümrük
idaresine boşaltma yapabilir?
A) Sadece 1 Gümrük İdaresine
B) En fazla 2 Gümrük İdaresine
C) En fazla 3 Gümrük İdaresine
D) En fazla 4 Gümrük İdaresine
61 - Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisinde - kural
olarak- tüm vergi ve dış ticaret önlemleri tam olarak
uygulanır?
A) Dahilde işleme rejimi
B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
C) Serbest dolaşıma giriş rejimi
D) Geçici ithalat rejimi
62- Serbest Bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Serbest bölgeler, tüm ulusların müşterek kullanımı
altında, bağımsız topraklardır
B) Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır
C) Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları
gümrük idarelerinin denetimine tabidir
D) Serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerine
sunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur
63- 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
64- T.I.R kelimesinin açılımı nedir?
A) Türk İskan Rehabilitasyon
B) Turkey İnternationaux Routiers
C) Transports İnternationaux Routiers
D) Transpor İnternational Routiers

65- Tasfiye idaresi tasfiyeye girmiş eşyayı kaç gün içinde geri
almak zorundadır?
A) 5 gün B)14gün C)2hafta D)30 gün
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GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ DERSİ SORULARI
1.

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar
olmalıdır?
A) 1 mm
B) 1.6 mm
C) 2.6 mm
D) 3 mm

2.

Sollama esnasında
değildir?
A) doğru karar
B) doğru yer
C) doğru hız
D) aracın yükü

3.

4.

aşağıdakilerden

hangisi

önemli

Aşağıdakilerden hangisi 1.derece güvenlik gereci değildir?
A) lastik
B) korna
C) yangın söndürücü
D) ışıklar
Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu
gidermenin en etkili yoludur?
A) radyo dinlemek
B) kafein alımı
C) araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak
D) uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu alıncaya
kadar uyumak

5.

Sürücüler, araçların hızını aşağıdakilerden hangisine göre
ayarlamak zorundadırlar?
A) aracın markasına,modeline ve tipine göre
B) aracın fenni muayenelerden geçip geçmediğine göre
C) sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D) aracın cinsine,yol,hava,görüş,yük trafik durumuna göre

6.

Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve
bunlar takılmalıdır.
B) sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi
almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır.
C) alkol yada uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı
yorgun olmamalıdırlar.
D) hepsi

7.

Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) sürüş
sırasında
cep
telefonu
yada
telsiz
kullanılmamalıdır
B) 24 saatlik zaman dilimi içinde toplam 9 saatten fazla araç
kullanılmamalıdır
C) 30 dakikalık dinlenme molası verilmeden en fazla 4
saat süreyle araç kullanılabilir
D) hepsi

10. Emniyetli sürüş kurallarına göre sürüş esnasında cep
telefonu çalar ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) no tuşuna basılarak telefon meşgul konumuna
getirilmelidir.
B) araç güvenli bir şekilde park edildikten sonra
çağrıya bakılıp geri dönüş yapılmalıdır.
C) dikkatli olmak koşulu ile telefonla konuşmanın bir
mahsuru yoktur.
D) cevap verilerek daha sonra geri aranacağı söylenmelidir.
11. Aşağıdakilerden hangisi Alkolün olumsuz etkilerindendir?
A) doğru düşünme ve karar vermemizi engeller
B) intikal ve tepki süremizi uzatır
C) reflekslerimizi yavaşlatır
D) hepsi
12. “Mesai saatleri dışında da alkol kullanımına dikkat
edilmelidir.”
Yukarıdaki kuralın 1. nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) alkolün bedenden temizlenmesi zaman alır sadece
içtikten hemen sonra değil saatler geçtikten sonra bile
kişi alkolün etkisinde kalabilir
B) alkol zararlıdır
C) çeşitli hastalıklara yol açabilir
D) dinen yasaktır
13. Aşağıdakilerden hangisi araç kabini içerisinde uymamız
gereken kuraldır?
A) Tüm materyaller sabitlenmiş olmalıdır
B) kabin içerisi düzenli ve temiz olmalıdır
C) süs, bebek, bayrak v.b gibi
görüş
açımızı ve
dikkatimiz dağıtacak eşyalar olmamalıdır
D) hepsi
14. Türkiye Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında
% 95 kusur payı ile sorumlu olan 1. faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) araçlar
B) insan
C) hava şartları
D) yollar
15. Yurdumuzda Yolun fiziksel yapısına bağlı olarak meydan
gelen kazaların % 85‟i aşağıdaki yol tiplerinden hangisinde
meydana gelmiştir?
A) düz yolda
B) sert virajlı yolda
C) hafif virajlı yolda
D) ters eğimli yolda

8.

Yol güvenliği açısından; aşağıdakilerden hangisi gereklidir.
A) trafikte seyir eden araç ve yayaların ani hareketlerine
karşı her zaman tetikte ve uyanık bulunmak
B) lise mezunu olmak,
C) hiç kaza yapmamış olmak,
D) ehliyetinizin en az 10 yıllık olması

16. Araç devrilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) yanlış yükleme
B) virajlı yol
C) hız
D) kaldırımlar
17. Yorgunluğun temel belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) unutkanlık
B) karar verme yeteneğinin zayıflaması
C) tepki süresinin yavaşlaması
D) hepsi

9.

İstatistiklere göre; araç kullanırken cep telefonu kullanımı,
kaza olasılığını kaç kat arttırmaktadır?
A) 2 kat
B) 3 kat
C) 4 kat
D) 5 kat

18. İstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin
hangisinde gerçekleşmektedir?
A) öğlen 13:00 – 15:00, gece:03:00 – 05:00
B) öğlen 15:00 – 17:00, gece:05:00 – 06:00
C) öğlen 12:00 – 13:00, gece:05:00 – 06:00
D) öğlen 12:00 – 13:00, gece:06:00 – 07:00
19. Dar yollar, otoban çıkışları, Göbekler, Yanlış yükleme,
Uygun olmayan hız aşağıdakilerden hangisinin ana
sebeplerindendir?
A) devrilme
B) arkadan çarpma
C) yayaya çarpma
D) hiçbiri

20. Kazalar genellikle karayolunun hangi kesimde olmaktadır
?
A) kavşakları bol olan yol kesimlerinde
B) dönemeçleri bol olan yol kesimlerinde
C) dar köprü ve menfezleri olan kesimlerde
D) düz, kavşaksız ve eğimi olmayan yol kesimlerinde
21. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?
A) geniş lastik
B) dar lastik
C) havası inik lastik
D) hepsi
22. Araç
kullanırken
direksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11:15
B) 17:40
C) 09:15
D) 10:15

tutma

pozisyonu

23. Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip mesafesi ne kadar
olmalıdır?
A) 2 sn
B) 3,4 sn
C) 5 sn
D) 100 mt
24. Lastiklerin üzerindeki desenler ne işe yarar?
A) lastiği soğutmaya
B) yüzeydeki suyu boşaltmaya
C) tutunmaya
D) hepsine
25. Emniyet kemeri için aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) hava yastığı olan araçlarda emniyet kemeri takılması şart
değildir.
B) arkada oturanların emniyet kemeri takmaları gerekmez.
C) trafik cezalarından kurtulmak için mutlaka takılmalıdır.
D) emniyet kemeri hayat kurtarır,her zaman ve herkesin
takması gerekir.
26. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir
aracın reaksiyonu ne olur?
A) sola çeker
B) sağa çeker
C) düz gider
D) bir sağa bir sola yalpalar
27. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinde en
etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) tepe üstleri
B) dönemeçler
C) kavşaklar
D) hemzemin geçitler
28. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza
basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?
A) tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma
hareketini kolaylaştırır
B) viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
C) merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır
D) viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren
yapılmalıdır
29. Motorlu araçlar için; kavşaklar kazaların oluşmasında
büyük bir potansiyeldir bu nedenle kavşaklara yaklaşmada
sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) yavaşlayın ve gitmek istediğiniz yönün sinyalini verin.
B) trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızınızı kesmeden devam
edin
C) size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile
geçiş hakkınızı kullanın.
D) kavşaktan düz geçecekseniz, 3 veya 4 şeritli yollarda en
sol şeride erken girin.

30. Motorlu araçlarda; şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) sizi geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması
gerekir.
B) geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek için
işaret vermemiş olması gerekir.
C) geçmek amacı ile gireceğiniz şeritten gelen araçların
güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
D) karşıdan gelen araç yoksa geçmek serbesttir.
31. Duruş mesafesini ne etkilemez?
A) yolun eğimi
B) yük durumu
C) lastik durumu
D) trafik kontrolleri
32. Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
A) sürücünün yorgun olup olmadığına
B) yol zemininin çamurlu olmasına
C) araç lastiklerinin yeniliğine
D) yolun eğimine
33. Duruş mesafesini artıran etkeni işaretleyiniz?
A) dik yokuş
B) buzlu zemin yüzeyi
C) boş araç
D) yavaş hız
34. “Dar yollar, otoban çıkışları, göbekler, yanlış yükleme, uygun
olmayan
hız”
aşağıdakilerden
hangisinin
ana
sebeplerindendir?
A) devrilme,
B) arkadan çarpma,
C) yayaya çarpma,
D) hiçbiri
35. Lastik
yangınlarında
aşağıdakilerden
kullanılmalıdır?
A) battaniye
B) toprak
C) kuru kimyevi tozlu YSC ve su
D) hiçbiri

hangisi

36. Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) aracın kullanım amacına uygun olduğu, muayenesinin
yapıldığı emniyetli bir
biçimde çalıştırılabileceği
onaylanmış olmalıdır
B) taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için
belirttiği tasarım değerini ya da yasal sınırları
aşmamalıdır
C) taşınan ürün hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli
emniyet tedbirleri alınmalıdır
D) hepsi
37. Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları,
aracın düşük hava
basınçlı lastik tarafına doğru
çekmesine neden olur.
B) lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere
çarpmaktan kaçının.
C) kullanmadığınız lastikleri şişirilmiş olarak depolayınız.
D) supap kapaklarını kapalı tutunuz
38. Lastiklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) bozuk satıhlarda yüksek hız yapmayın
B) stepne lastiğinizin basıncın da düzenli olarak kontrol
ediniz
C) yağışlı havalarda lastik basınçlarını düşürmeliyiz
D) kışın diş derinliğinin 4 mm den eksik olması çekiş ve
frenlemeyi olumsuz olarak etkiler
39. Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) yayalar
B) yolcular
C) sürücüler
D) trafik görevlileri

40. Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve
bunlar takılmalıdır.
B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi
almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır.
C) Alkol yada uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı
yorgun olmamalıdırlar.
D) Hepsi
41. Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) Sürüş
sırasında
cep
telefonu
yada
telsiz
kullanılmamalıdır.
B) 24 saatlik zaman dilimi içinde toplam 9 saatten fazla araç
kullanılmamalıdır.
C) 30 dakikalık dinlenme molası verilmeden en fazla 4 saat
süreyle araç kullanılabilir.
D) Hepsi
42. Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
A) Trafikte seyir eden araç ve yayaların ani hareketlerine
karşı her zaman tetikte ve uyanık bulunmak
B) Lise mezunu olmak,
C) Hiç kaza yapmamış olmak,
D) Ehliyetinizin en az 10 yıllık olması,
43. Araçların, çamurluk, basamak, karoseri kenarı, sürücü
mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış
kısımlarında ve yük üzerinde ne yapılmaz?
A) Hoparlör takılamaz
B) Projektör takılamaz
C) Ses cihazı takılamaz
D) Yolcu taşınamaz
44. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Torpido gözünde
B) Arka bagajda
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında
45. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?
A) Koltuk yüksekte, direksiyona çok yakın
B) Koltuk alçakta, direksiyona çok uzak
C) Koltuk sürücüye göre ayarlanacak, direksiyona olan
uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun
12 noktasına değecek şekilde ayarlanacak
D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olacak
46. Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne
yapılır?
A) Hız kesmeden yola devam edilir.
B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir.
C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir.
D) Sis farlarıyla, takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki
yol çizgisini, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir.
47. Aktif güvenliğin tanımı nedir?
A) Sürücülerin aktif olmalarıdır.
B) Sürücülerin yolu çok iyi gözlemeleridir.
C) Sürücünün kazadan kaçınılması için, taşıtın kumanda ve
frenleme yetenekleriyle, bilgilendirme sistemleri ve
ergonomik olarak yerleştirilmiş kumandalarını kapsar.
D) Sürücülerin diğer şoförlerle aktif halde bulunmasıdır.
48. Sürüş güvenliği nedir?
A) Sürücünün kendine güvenerek araç kullanmasıdır.
B) Sürücünün karayollarına güvenerek araç kullanmasıdır.
C) Sürücünün aracına güvenerek araç kullanmasıdır.
D) Tekerlek süspansiyonu, yaylanma, yönlendirme ve
frenleme yetenekleri bakımından, uyumlu süspansiyon
tasarımının sonucudur ve en avantajlı dinamik taşıt
davranışını yansıtmaktadır.

49. Buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken fren nasıl
kullanılır?
A) Gidilen hızla devam edilir.
B) Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli
aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
C) Frenlere sertçe basılır, el freni çekilir.
D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
50. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu
hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin
51. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne
kadar olmalıdır?
A) Kendilerini
geçmek
isteyen
araçları
güvenle
girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar,
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar,
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar.
52. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve
tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıkları yakılarak
D) Dönüş ışıkları yakılarak
53. Güvenli bir sürüş için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken
yapılmalıdır.
B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır.
C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde
yapılmalıdır.
D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve
yükseltmekten kaçınılmalıdır.
54. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi
aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B) Yük hızı araç hızından fazladır.
C) Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D) Hiçbirisi.
55. Tehlikeli eğim iniş (Yokuş aşağı) yapan bir araç sürücüsü
aracı nasıl kullanmalıdır?
A) Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B) İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı
düşürülmelidir.
C) Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında
vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D) Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve eksoz freni
kullanılmalıdır.
56. Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için
aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması
doğrudur?
A) Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop
edilmelidir.
B) Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmeyin
tam yaz yapmayın.
C) Turbo şarjlı motorlarda aracın kullanım durumuna göre
motor hemen stop edilmelidir. Aksi takdirde yüksek
devirlerde dönen turbo sistemi zarar görür ve/veya
ömrü kısalır.
D) Hiçbirisi.

57. Kış şartlarında (karlı, yağışlı, sisli) araç kullanırken
aşağıdakilerden
hangisi
sürücüler
tarafından
yapılmamalıdır?
A) Kaygan bir yol yüzeyinde hızlanırken, vites büyültürken
ve küçültürken ve fren yaparken dikkat edilmelidir. Ani
hızlanma ya da motor freni, aracınızın savrulmasına ve
kaymasına sebep olabilir.
B) Ani frenleme yapılmalıdır, ani gaz pedalına
basılmalıdır.
C) Debriyaj pedalına basma ve bırakma kontrollü
olmalı, Vites değişimleri az yapılmalıdır.
D) Sarsıntılı kalkışlardan ve ani hızlanmalardan
kaçınılmalıdır, Kademeli dönüşlerden ve keskin
viraj almalardan kaçınılmalıdır, araç geçişlerinde
dikkatli
olunmalı
ve
mesafe
kontrolü
yapılmalıdır.
58. Yüklü bir araç için aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A) Özellikle yüklü araçta ani harekete geçmekten, keskin
dönüşlerden veya ani frenlemeden kaçınılmalıdır.
B) Harekete geçmeden önce yükün doğru ve dengeli
yüklendiğinden emin olmak gereklidir.
C) Eğer yüksek hızlarda veya engebeli yollarda uzun
mesafe sürerseniz, seyahat esnasında zaman zaman
durup yükün yerinde emniyetli olduğunu kontrol
edilmelidir.
D) Yük her zaman araç yüksekliğini ve genişliğini geçecek
şekilde yüklenmelidir.
59. Seyir esnasında öndeki araç için takip mesafesi ne kadar
bırakılmalıdır?
A) Takip mesafesi araç hızınızın iki katı kadar olmalıdır.
B) Takip mesafesi araç hızınızın yarısı kadar metre
olmalıdır.
C) Fren mesafesi araç hızı kadar metre olmalıdır.
D) Hiçbirisi.
60. Aşağıdakilerden hangisi Araç Kabini içerisinde uymamız
gereken kuraldır?
A) Hiçbir materyal sabitlenmemiş olmamalıdır
B) Kabin içerisi düzenli ve temiz olmalıdır.
C) Süs, bebek, bayrak v.b gibi görüş açımızı ve dikkatimiz
dağıtacak eşyalar olmamalıdır.
D) Hepsi
61. Bilhassa ağır vasıtaların devrilme
nerelerde hızlarını azaltmaları gerekir?
A) Kavşaklar
B) Virajlar
C) Köprüler
D) Geçitler

tehlikesine

karşı

62. Frenleme mesafesini etkileyen faktörler den hangisini
sayamayız?
A) Hız
B) Yolun eğimi,
C) Aracın modeli
D) Lastiklerin durumu
63. Fren mesafesini en fazla etkileyen faktör hangisidir?
A) Hız
B) Yolun eğimi,
C) Aracın modeli
D) Lastiklerin durumu
64. Motorlu araçlarda;şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Sizi geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması
gerekir.
B) Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek için
işaret vermemiş olması gerekir.
C) Geçmek amacı ile gireceğiniz şeritten gelen araçların
güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
D) Karşıdan gelen araç yoksa geçmek serbesttir.

64. Bir aracı iyi kontrol etmenin ve güvenli bir şekilde
kullanmanın en önemli noktası nedir?
A) Tecrübe
B) Özgüven
C) Doğru sürüş pozisyonu
D) Yolu ve çevreyi iyi izleme
65. Önden çekişli araçlarda viraj dönülürken gaza basıldığında
lastiklerde hangi yöne doğru kayma eğilimi görülür?
A) Virajın içine doğru B) Dışa kayma eğilimi
C) İleri gitme eğilimi D) Hiçbiri
66. Ön tekerlek üzerinde kaymanın belirtileri nelerdir?
A) Virajın dışı gittikçe yakınlaşır
B) Aracın arkası yolun dışına doğru kayar
C) Direksiyon hissizleşir
D) Hepsi
67. Arkadan itişli araçlarda aracımızın arkasının yolun dışına
doğru kaymaya başladığını hissettiğimizde ne yapmalıyız?
A) Debriyaja basıp vites büyütmeliyiz
B) Hemen debriyaja basmalı ve direksiyonu aracın kaydığı
yöne doğru çevirerek yönünü düzeltmeliyiz.
C) Frene basmalıyız
D) Hızımızı artırmalıyız
68. Aşağıdakilerden hangisi doğru viraj alımında geçerli temel
kurallardan birisidir?
A) Önce iç sonra dış tekrar iç viraj alımı
B) Yavaş gir, yavaş çık
C) Yavaş gir hızlanarak çık
D) Hiçbiri
69. Viraj alımında genelde en çok yapılan hata nedir?
A) Yolu iyi gözlememek
B) Hatalı sollama yapmak
C) Viraja fazla hızlı girip fren kullanma mecburiyetinde
kalmak
D) Öndeki aracı yakından takip etmek
70. Virajlarla ilgili olarak ne zaman fren kullanılmalıdır?
A) Viraj içerisinde yavaşlamak için
B) Viraja gelmeden önce yavaşlamak için
C) Viraja geldiğimizde
D) Herhangi bir zamanda freni kullanabiliriz
71. Otolarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül
bir yaralanmayı önleyen ikinci derecede güvenlik faktörü
hangisidir?
A) Emniyet kemeri
B) Aracın kalitesi
B) Trafik bilgisi
D) Airbag
72. Motorlu araçlar için; kavşaklar kazaların oluşmasında
büyük bir potansiyeldir bu nedenle kavşaklara yaklaşmada
sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yavaşlayın ve gitmek istediğiniz yönün sinyalini verin.
B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızınızı kesmeden devam
edin
C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile
geçiş hakkınızı kullanın.
D) Kavşaktan düz geçecekseniz, 3 veya 4 şeritli yollarda en
sol şeride erken girin.
73. Havası inik lastiklerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Su kanalları kapanır
B) Yeterince su boşaltmaz
C) Çabuk eskir
D) Daha iyi tutunma sağlar
74. Doğru şişirilmiş lastiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Daha iyi fren yapılır, daha iyi viraja girilir
B) Daha iyi direksiyon kontrolü sağlanır
C) Daha uzun yolculuk yapılabilir
D) Hepsi

75. Stepnenin havası en az kaç günde bir kontrol edilmelidir?
A) Her gün
B)1Ay C)15 gün D)45gün
76. Çok sert bir kış geçiriliyorsa (sıcaklık sürekli eksi
derecelerde ise) lastiklerin basıncını en fazla yüzde kaç
arttırmalıyız?
A) 15
B) 30
C) 35
D) 50
77. Bir aracın fren sistemi kullanılarak hızının sıfırlanmasına
ne denir?
A) Durma
B) Motor freni
C) Frenleme
D) Hiçbiri
78. Fren donanımıyla ilgili nelere dikkat edilmelidir?
A) Fren yağının seviyesi normal olmalıdır
B) Fren çubukları yüksek basınca dayanıklı olmalı ve sert
bir fren yapıldığında kırılmamalıdır
C) Pedalın seviyesi kuvvetli basıldığı halde daha aşağı
gitmemelidir
D) Hepsi
79. Fren denemesinin amacı ne olmalıdır?
A) Frenlerin tuttuğunu kontrol etmek
B) Fren mesafesini kontrol etmek
C) Frenlemede aracın yana çekmediğini kontrol etmek
D) Hepsi
80. Aşağıdakilerden hangisi Fren kararı vermede reaksiyon
mesafesini etkileyen faktörlerden biridir?
A) Taşıtın hızı
B) Sürücünün yaşı, fiziki ve ruhsal durumu
C) Sürücünün konsantrasyonu
D) Hepsi
81. Aşağıdakilerden hangisi
faktörlerden biri değildir?
A) Yolun eğimi
B) Yol yüzeyinin yapısı
C) Sürücünün yaşı
D) Hız

fren

mesafesini

etkileyen

82. En etkili fren nasıl olur?
A) Tekerlerin dönerek yavaşlamasıyla
B) Frenin sonuna kadar basılmasıyla
C) Pompalama yapılarak
D) Hiçbiri
83. Motora zarar
hangisidir?
A) Isı
B) Yağ
C) Paslanma
D) Hiçbiri

veren

başlıca

faktör

aşağıdakilerden

84. Motor gücünden en iyi şekilde yararlanabilmeyi ve acil
durumlarda gerekli ivmeyi elde etmeyi hangisi sağlar?
A) Doğru vites kullanımı sağlar
B) Sürücünün becerisi sağlar
C) Aracın yeni olması sağlar
D) Hiçbiri
85. Takip mesafesi kuru havalarda kaç saniyedir?
A) 1 sn
B) 2sn
C) 3-4sn D) 6sn
86. Gece açık olan tavan lambasının sakıncası nedir?
A) Karşıdan gelen aracın sürücüsünü etkiler.
B) Ön camdan yansır ve sürücünün görüşünü kısıtlar.
C) Araçtaki yakıt tüketimini artırır.
D) Hiçbiri
87. Korna ne zaman kullanılmaz?
A) Acil durumlarda
B) Sürücünün kendisini göstermek istediğinde
C) Küçük çocukları uyarmak için
D) Lastiği inmiş bir aracı uyarmak için

88. Seyir halindeyken aracın göstergelerine
bakabiliriz?
A) Virajlardan geçerken
B) Rahat ve düzlük yol kesimlerinde
C) Yerleşim bölgesi olan yerlerden geçerken
D) Herhangi bir zamanda

ne

zaman

89. Yağmurlu havalarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Görüş kısıtlanır göz çabuk yorulur.
B) Lastiklerin tutunma özelliği artar.
C) Kazalar artar.
D) Yollar kayganlaşır.
90. Araçla bol suya girildiğinde yapılmaması gereken davranış
hangisidir?
A) Fren yapılmamalıdır.
B) Direksiyon sıkıca ve düz tutulmalıdır.
C) Hız düşürmek için gazdan ayak çekilmelidir.
D) Ani bir manevrayla yön değiştirilmelidir.
91. Yan rüzgarlar hangi alanlarda etkili olur?
A) Tünel çıkışlarında
B) Yamaçlardan sonra gelen açıklık alanlarda
C) Köprü üstlerinde
D) Hepsi
92. Aşağıdakilerden hangisi kayma hareketini
faktörlerden biri değildir?
A) Yoldaki eğimler
B) Çukur ve tümsekler
C) Virajlar
D) Sürücünün reaksiyon süresinin uzunluğu

başlatan

93. Karda takip mesafesi kaç saniye olmalıdır?
A) 2 saniye
B) En az 6 saniye
C) 3-4 saniye
D) 1 saniye
94. Vites değişimiyle ilgili hangisi doğrudur?
A) Viraj içinde değiştirilebilir.
B) Viraj öncesinde değiştirilmelidir.
C) Viraja girerken değiştirilebilir .
D) Herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
95. Yumuşak bir vites değişimi için yapılması gereken doğru
hareket hangisidir?
A) Debriyaj pedalı sonuna kadar basılmalıdır.
B) Debriyaj pedalı yarıya kadar hafif basılmalıdır.
C) Debriyaj pedalı 1/4 oranda basılmalıdır.
D) Hiçbiri
96. Süspansiyonun en büyük düşmanı nedir?
A) Bozuk yol
B) Fazla yük
C) Çukurlar
D) Hepsi
97. Sileceklerle ilgili hangi bilgi doğru değildir?
A) 6 ayda bir yenilenmelidir.
B) Buzlu havalarda sürekli çalıştırılmalıdır.
C) Yağmur suyu hiçbir zaman ön camda birikmemelidir.
D) Silecek suyu devamlı kontrol edilmelidir.
98. Araç
kullanırken
direksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11:15
B) 17:40
C) 09:15
D) 10:15

tutma

pozisyonu

99. Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip mesafesi ne kadar
olmalıdır?
A) 2 sn
B) 3,4 sn
C) 5 sn
D) 100 mt

100. Lastiklerin üzerindeki desenler ne işe yarar?
A) Lastiği soğutmaya
B) Yüzeydeki suyu boşaltmaya
C) Tutunmaya
D) Hepsine
101. Emniyet kemeri için aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Hava yastığı olan araçlarda emniyet kemeri takılması
şart değildir.
B) Arkada oturanların emniyet kemeri takmaları gerekmez.
C) Trafik cezalarından kurtulmak için mutlaka takılmalıdır.
D) Emniyet kemeri hayat kurtarır,her zaman ve herkesin
takması gerekir.
102. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir
aracın reaksiyonu ne olur?
A) Sola çeker.
B) Sağa çeker.
C) Düz gider.
D) Bir sağa bir sola yalpalar.
103. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinde en
etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Kavşaklar
D) Hemzemin geçitler
104. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza
basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?
A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma
hareketini kolaylaştırır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Aracın ağırlık merkezini değiştirerek güvenli dönüş
sağlanır.
105. Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli
değildir?
A) Doğru karar
B) Doğru yer
C) Doğru hız
D) Aracın yükü
106. Hava yastıklarının (airbag) görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dinlenme sırasında uyumak için kullanılır
B) Sürüş anında bel ağrısını önler.
C) Süspansiyonu sağlar.
D) Yeterli düzeyde bir darbe olduğunda anında şişerek
sürücüyü korur.
107. Koltuklar üzerindeki boyunlukların görevi nedir?
A) Koltuk üstü aksesuarıdır.
B) Arkadan gelen çarpma durumunda boyun kırılması
riskini azaltır.
C) Rahat uyumak için
D) Boyun fıtığı olması için
108. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A) Sol şerit yarış araçlarına aittir
B) Sol şerit sürekli ihlal edilebilir
C) Sol şerit geçişler için kullanılır
D) Sol şerit polis aracına aittir
109. Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) El freni görevi yapar.
B) Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini
önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyeti sağlar.
C) Fren sistemiyle ilgisi yoktur.
D) Kalkış anında çekiş gücünü artırır.
110. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin uyacağı kuraldır ?
A) Hız kurallarına
B) Dönüş ve manevra kurallarına
C) Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına
D) Hepsine

111. Emniyet Kemerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının
azalmasını sağlar.
B) Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engeller.
C) Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve
omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek
korur.
D) Hepsi doğrudur.
112. Aşağıdakilerden hangisi Güvenli Sürüş Teknikleri ile
ilgilidir?
A) Hız limitlerinin aşılmaması,
B) Emniyet kemerinin takılmaması,
C) Uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması,
D) Hepsi
113. Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden
değildir?
A) Aşırı Hız
B) Sert direksiyon kırmaları
C) Frene aşırı basma ve ani fren
D) Motorun hararet yapması
114. Motor frenine yardımcı olan sistem retarder ne zaman
kullanılır?
A) Aracın hızlanmasında
B) Düz yolda yada rampa inişlerinde hızı azaltmak için
C) Duran aracı sabitlemek için
D) Dik rampa çıkışlarında
115. Neresi hızın azaltılması gereken yerlerden değildir?
A) Kavşaklar
B) Geçitler
B) Tepe üstleri
D) Bölünmüş yollar
116. Nerelerde sollama yapılabilir?
A) Kavşaklarda
B) Virajlarda
C) Tepe üstlerinde
D) Bölünmüş yollarda
117. Araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükün karayoluna düşmemesi için sürücünün yavaş
sürmesidir.
B) Yükün
karayoluna
akmaması,kaymaması
için
sürücünün yavaş sürmesidir.
C) Yükün her türlü yolda dengeyi bozmaması için
sürücünün yavaş ve dikkatli sürmesidir.
D) Yükün
karayoluna
değmeyecek,
düşmeyecek,
akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini
etkilemeyecek şekilde yüklenmesidir.
118. Kazaların önlenmesi için hangi önlemleri almanız gerekir?
A) Alkollü araç kullanmayın
B) Araçların bakımı yaptırın
C) Frenlerin ayarlarını kontrol edin
D) Hepsi
119. Aşırı yüklemenin riskleri nelerdir?
A) Fazla para kazanmak
B) Aracın devrilmesi
C) Zaman kazanılması
D) Yolun kısalması
120. Kazaların önlenmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hızınızı viraja girmeden önce azaltın
B) Hızınızı yolun gerçek şartlarına göre ayarlayın
C) Araç sürerken cep telefona cevap verebilirsiniz
D) Otomobil kullanırken sadece yola konsantre olun
121. Yokuş aşağı inişlerde vitesi boşa alınırsa ne olur?
A) Frenler devreye girebilirler
B) Yakıt sarfiyatı artar
C) Sürüş kontrolünü kaybedebilirsiniz
D) Maliyeti artırabilirsiniz

122. Şerit değiştirilirken ve dönüşlerde diğer sürücüleri nasıl
ikaz etmeliyiz?
A) Selektör yaparak
B) Sinyal lambalarla
C) Geri vites lambası ile
D) Farlarla
123. Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin
aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?
A) Hızını arttırması.
B) Öndeki aracı geçmesi.
C) Hızını azaltması.
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması.
124. Önünüzdeki aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın
hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız?
A) Geçilecek aracın sağındaki şeridi,
B) Geçilecek aracın sağındaki banketi,
C) Geçilecek aracın solundaki şeridi,
D) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketi.
125. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün
hangisini yapması yasaktır?
A) Daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlaması,
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi,
C) Önünde araç varsa takip mesafesini arttırması,
D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, kısa lambaları
yakması.
126. Aşağıdakilerin hangisi Güvenli sürüş tekniği tanımına
uyar?
A) Sürücünün sürüşün her anında araca tam olarak hakim
olması;
B) Sürücünün; araç dışından gelen olaylara seri şekilde
cevap verebilmesi;
C) Sürücünün aracını; doğru yerde, doğru pozisyonda ve
olması gerektiği sürede intikalini en güvenli şekilde
sağlaması;
D) Hepsi
127. Aşağıdakilerin hangisi güvenli sürüş tanımına uyar?
A) Hız limitlerinin aşılması;
B) Emniyet kemeri takılmaması;
C) Diğer yaya ve sürücülere saygısız davranılması;
D) Sürücünün aracı ve aracın limitlerini bilerek aracıyla
bütünleşmesi
128. Psikolojik acıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi
doğrudur?
A) İyi sürücü iyi araç kullanmayı bilmek demektir. İyi,
istikrarlı ve usta bir sürücü öncelikle iyi psikolojiye sahip
olmalıdır.
B) Aracınızı her zaman siz kullanın, başkalarının sürüş
tarzınızı değiştirmesine izin vermeyin.
C) Diğer sürücülerden gelecek tepkilere kulak asmayın, asla
gaza gelmeyin (normalde yapmadığımız davranışları
sergilemek)
D) Hepsi
129. Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi
yanlıştır?
A) Hızınızı viraja girmeden azaltın, viraj içinde gaz kesmek
aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakın, olacakları önceden
tahmin etmeye çalışın;
C) Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızlarda
gidin, ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek
tehlikeleri azaltır.
D) Öndeki aracı her zaman yeterli emniyet mesafesinden
takip edin, ancak ileride sollama yapacaksanız aranıza
araç girmesine müsaade etmeyin.

CEVAPLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

B
B
C
D
D
D
D
A
C
B
D
A
D
B
A
C
D
A
A
D
B
C
B
D
D
B

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

B
A
A
D
D
A
B
A
C
D
C
C
C
D
D
A
D
D
C
D
C
D
B
C
A
A

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

D
A
D
B
B
D
B
D
B
C
A
D
B
D
B
C
C
B
A
B
D
D
C
A
A
D

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

D
D
C
A
A
A
B
B
C
B
B
D
D
D
C
B
A
D
A
C
B
D
D
B
B
A

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

D
D
B
C
B
D
D
D
D
B
D
D
D
D
B
C
C
B
C
C
A
D
D
D
D

GÜZERGAH GEÇİŞ BELGELERİ SORULARI
1- Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi almak için gerekli olan
belgelerden birisi değildir?
A) Noter onaylı vekaletname
B) ATA karnesi
C) İkametgah ilmuhaberi
D) Taşıt karnesi fotokopisi ve aslının
2- Aşağıdakilerden hangisi İkili Yeşil Araç Avusturya geçiş
belgesi almanın koşullarından birisi değildir?
A) Avusturya‟ya en az 10 ton ve/veya 30 M3 yük götürecek
olması
B) EURO 1 , EURO 2 , EURO 3 tipinde ki araç olması
C) TSE belgeli olması
D) CEMT/CM Belgesi olması
3- Geçiş belgesini kaybeden araç için taahhütte bulunan
firmanın aynı aracı, önceki taahhüdünü yerine getirmeden geçiş
belgesini tekrar kaybederse ne işlem yapılır?
A) 6 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi gerekir
B) 9 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi gerekir
C) Yıl içinde taahhüdünü yerine getireceğine dair belge
vermesi gerekir
D) Önceki taahhüdünü yerine getirmeden ikincisi kabul
edilmez
4- Firma adına kayıtlı taşıtların kaybettikleri geçiş belgeleri için
verilen taahhütlerin sayısının 10 u bulması durumunda sonraki
talepleri için ne işlem yapılır?
A) Firmaya ait bütün taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez
B) Geçiş belgeleri verilmeye devam eder
C) Sonraki talepler için römork taşıma belgesi verilir
D)

Bir yıl içinde belgeleri tamamlamaları istenir

5- Ülkemizde hangi tip ihraç malları daha çok kara yolu ile
taşınmaktadır?
A) Hammadde ve ihraç değeri düşük olan mallar
B) Birim değeri yüksek olan mallar
C) Yarı mamül ihraç malları
D) Mamül ihraç malları
6- Ülkemiz avrupanın en büyük karayolu filosuna sahip
olmasına
rağmen
taşımacılıktaki
payını
yeterince
artıramamasının sebebi nedir?
A) Araçlarımızın yeterince yeni olmaması
B) Türk sürücülerinin çok sık kaza yapması
C) Yeterli yükün olmaması
D) Ülkemize tahsis edilen geçiş belgelerinin sınırlı olması
ve uygulanan kotalar
7- Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi alabilmek için
düzenlenen belgelerden birisidir?
A) Dilekçe
B) Araç ruhsatı
C) Kasko sigorta poliçesi
D) Üçlü yeşil araç belgesi
8- Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi alabilmek için
düzenlenen belgelerden birisi değildir?
A) Dilekçe
B) Noter onaylı vekaletname,
C) İkametgah ilmuhaberi
D) KUBİS geçiş belgesi dağıtım formu
9- Geçiş belgelerinin dağıtımını hangi kuruluş yapar?
A) Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KYGM)
B) Kara Ulaştırma Bilgi Sitesi (KUBİS)
C) TOBB
D) İlgili Gümrük İşletmeleri
10- Geçiş belgeleri hangi araçlar için düzenlenir?
A) Traktörler için düzenlenir
B) Kamyon, kamyon-römork, çekici-römork veya yarı
römorklar için düzenlenir.
C) Yalnız kamyonlar için düzenlenir.
D) Yalnız trenle taşımacılıkta düzenlenir.

11- Avusturya‟ya yapılacak seferlerde, geçiş belgeleri kimlere
tahsis edilmez ?
A) Avrupa‟ya yönelik taşıma yapmaya yetkili bulunmayan
izin verilmeyen taşıtlara,
B) Canlı çiçek yüklü frigorifik taşıtlara
C) Yaş sebze meyve yüklü taşıtlara
D) Bozulabilir gıda yüklü taşıtlara
12- Geçiş belgeleri hangi taşıtlara tahsis edilir ?
A) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara
B) İstiap haddi 10 tondan fazla olan taşıtlara
C) İstiap haddi 20 tondan fazla olan taşıtlara
D) İstiap haddi 5 tondan fazla olan taşıtlara
13- Aşağıdaki ülkelerden hangisine
yapılabilir?
A) Moldova,
B) Ukrayna,
B) Estonya,
D) Avusturya

kamyonla

taşıma

14- Aşağıdakilerden hangisi, geçiş belgelerinin yurtdışında
kaybedilmesi durumunda alınması gereken belgelerden
birisidir?
A) Firmanın müracaat belgesi
B) Sürücünün dilekçesi ve firma yetkililerinin durum
raporu
C) İlgili ülke yetkili makamlarından veya o ülkedeki
Türkiye Büyükelçiliği‟nden alınacak kanıtlayıcı belge
D) Geçiş belgesi fotokopisi
15- Aşağıdakilerden hangisi, geçiş belgelerinin Türkiye‟de
kaybedilmesi durumunda yapılması gereken işlemlerden
birisidir?
A) Kaza raporu veya Emniyet makamlarından kanıtlayıcı
belge alınır.
B) Belge alımındaki tüm işlemler yeniden yapılır
C) Yük taşınacak ülkenin konsolosluğuna müracaat edilir
D) KYGM den alınacak belgeyle TOBB ne müracaatla tekrar
geçiş belgesi alınabilir.
16- Ücretsiz geçiş belgelerini kaybeden taşıta ne işlem yapılır?
A) Kaza raporu veya Emniyet makamlarından alınacak
belge İbraz edilmesi halinde yenisi verilir
B) İlgili ülke yetkili makamlarından veya o ülkedeki
Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak kanıtlayıcı belgeyi
ibraz etmesi durumunda yenisi verilir
C) Yeniden ücretsiz geçiş belgesi tahsisi yapılmaz.
D) Sürücünün dilekçesi ve firma yetkililerinin durum
raporu ile tekrar ücretsiz geçiş belgesi verilir.
17- Geçiş belgelerinin kaybedilmesi ile ilgili yapılacak işlemler
hakkında hangi şık yanlıştır?
A) Kaza raporları ve Türkçe tercümeleri istenir
B) Dönüş yük belgesi ile ilgili olarak yük alındığını
kanıtlayan belgeleri istenir
C) Arıza yapan taşıtın, arıza yaptığını kanıtlayıcı belgelerin
(arıza raporu veya tamir faturası) istenir
D) Azami bir yıl içerisinde ibraz edileceğine dair
taşımacıların verecekleri taahhüt karşılığında yüklü
taşıtlar bekletilmeksizin işlemleri yapılarak giriş ve
çıkışları sağlanır.
18- Geçiş belgelerini kaybeden araçların verecekleri taahhüt ile
ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden
ikinci bir taahhüt kabul edilmez.
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüdlerin
sayısının ikiyi bulması durumunda, verilen taahhüdü
yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş
belgesi tahsisi yapılmaz.
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı
azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur

19-Denetleme ve konaklama noktasına gelen sürücülerle ilgili
olarak polis hangi işlemleri yapar?
A) Bir önceki noktadan bu noktaya zamanında gelinip
gelinmediğini kontrol eder.
B) Sürücünün gecikmesi halinde onu yargılanmak üzere
savcılığa sevk eder
C) Güzergah dışına çıkan sürücüyü tutuklar
D) Araç sürücülerinin dış işleri bakanlığına uğrayıp
uğramadıklarına bakar
20- Güzergah denetleme ve konaklama noktalarına gelen
sürücülerle ilgili olarak polis neleri kontrol eder ?
A) Yükü
B) TOBB kayıtlarını
C) TIR aracına gümrük yetkilerince vurulan bandaj veya
mühürlerin sağlam olup olmadığı, araç brandalı ise
bunda herhangi bir yırtık veya kesik olup olmadığını
kontrol eder
D) Taşımanın iki ülke arasındaki anlaşmalara uygun olup
olmadığını kontrol eder.
21- Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya bandajının
bozulması veya kopması veya kaçakçılık ihbarının vuku
bulması halinde denetlemeyi yapan polis ne işlem yapar?
A) Aracı trafikten men eder.
B) Zabıt tutularak en yakın gümrük idaresine haber verir
ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele
teslim edilir.
C) Yalnız yaş sebze veya canlı hayvan taşıyorsa serbest
bırakılır.
D) Sürücüyü tutuklar
22- ATA Karnesi nedir?
A) TIR karnesidir
B) Yolcu için vize belgesidir.
C) Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi
yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük
belgesidir.
D) Sürücü belgesidir.
23- Güzergah ne demektir?
A) Bir yoldur
B) Ana yoldur
C) Yedek yoldur
D) Yol üstü uğranılacak, geçilecek yerdir.
24-CEMT/CM nedir?
A) Gürültü uygunluk belgesidir
B) Gürültü ve eksoz emilsyonları için uygunluk belgesi.
C) Şehirlerarası taşıma uygunluk belgesidir
D) Ehliyet yerine verilen bir sertifikadır inin
25- RO-RO nedir?
A) Yüklü aracın yüküyle beraber gemiyle taşınmasıdır
B) Havadan taşımacılıktır
C) Boru hattı taşımacılığıdır
D) Demiryolu bağlantılı kamyon taşımacılığıdır
26- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Taşıtlar dönüşlerinde güzergah değişikliği yaparlarsa,
dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilir.
B) Avrupa‟ya yönelik taşıma yapmaya yetkisi bulunmayan
taşıtlara, avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri, dönüş
yükü taşımaları için tahsis edilmez.
C) Rusya dan transit geçecek taşıtlara Rusya geçiş belgesi
verilir
D) Rusya‟ya kamyonla taşıma yapılır
27-Mevcut Rusya Geçiş Belgeleri hangi taşımalar için tahsis
edilir?
A) Sadece Rusya‟ya yapılan taşımalara tahsis edilir
B)
C)
D)

Transit taşımalara tahsis edilir
Polonya ya yük götürüp Rusya‟dan yük alan araçlarada
tahsis edilebilir
Kamyonla taşıma yapan araçlara tahsis edilir

28- Geçiş belgesinde, Trieste varışlı Ro-Ro gemisiyle çıkış
yapacak araçlara hangi limandan çıkış verilir?
A) Samsun
B) Çeşme
C) Trabzon
D) Zonguldak
29- Geçiş belgeleri Rusya limanlarına varışlı gemilerle çıkış
yapacak araçlara hangi limandan çıkış verilir?
A) Trabzon
B) Mersin
C) Çeşme
D) Adapazarı
30- Avusturya‟ya veya Avusturya‟dan transit geçmek suretiyle
diğer avrupa ülkelerine yük götürecek olan taşıtların hangisine
Avusturya Geçiş Belgesi verilir?
A) Yaş sebze ve meyve yüklü taşıtlara verilir
B) Canlı çiçek yüklü taşıtlara verilir
C) Bozulabilir gıda maddesi yüklü frigorifik taşıtlara verilir
D) Hepsi
31- Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu‟na kim başkanlık
eder?
A) Ulaştırma Bakanı
B) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürü veya
Genel Müdür Yardımcısı
C) Başbakan
D) TOBB Başkanı
32- Geçiş belgesi danışma komisyonunun aldığı kararlar ne
zaman yürürlüğe girer?
A) KYGM tarafından onaylanarak yürürlüğe girer
B) TOBB tarafından onaylanarak yürürlüğe girer
C) Tavsiye niteliğinde olup bakanlığın onayından sonra
yürürlüğe girer.
D) Bir sonraki yıl yürürlüğe girer.
33- Rusya Federasyonuna yapılan taşımalarla ilgili hangi şık
doğrudur?
A) Ro Ro taşıması yapılmaz
B) Kamyonla taşıma yapılmaz.
C) Transit taşımalar için Rusya geçiş belgesi verilebilir
D) Limana gelen kamyon liman haricine de taşıma
yapabilir.
34-Aşağıda yer alan gümrük idarelerinden hangisi TÜRKİYEYUNANİSTAN
sınırındadır?
A) Gürbulak
B) Kapıkule
C) İpsala
D) Sarp
35- Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı için mukavele
sözleşmesi (CMR) hangi taşımalarda uygulanır?
A) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan
taşımalarda
B) Cenaze taşımalarında
C) Ev eşyası taşımalarında
D) Ücret karşılığı kara taşımalarında
36- Yoğun kış koşulları altında taşıma yapan bir aracın hareket
gümrüğünden çıkış gümrüğüne gider iken yolda mahsur
kalması halinde yapılması gerekenler nelerdir?
A) En yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık gibi
mercilere müracaat edilerek alınacak belge ile aracın
transit süresinin durdurulmasının sağlanılması gerekir
B) Araç, TIR parkına çekilir ve fırtınanın dinmesi beklenir
C) Araç motorları ve flaşörleri açık halde yolda bırakılır
D) Araç içerisinde karayolları veya belediye görevlilerinin
gelmesi beklenir
37- Müsteşar kimdir?
A) Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse
veya bakanlıklarda ve elçiliklerde bakandan ve
büyükelçiden sonra gelen en büyük yöneticidir.
B) Bir Bakandır
C) Büyükelçilikte koruma görevlisidir
D) Kaymakam Yardımcısıdır

38- Aşağıdakilerden hangi evrak geçiş belgesi alabilmek için
zorunlu değildir?
A) Bir önceki belge dağıtım formu
B) Tır karnesi
C) Uygunluk
D) Ruhsat

49- Yolculuk sırasında süresi dolan uygunluk onay belgeleri, o
yolculuğun sonuna kadar nasıl işlem görür?
A) Geçersiz kabul edilir
B) Geçerli kabul edilir
C) Onaylanmaz
D) Kabullenilmez.

39- Türk plakalı araçların sahip olduğu geçiş belgesi açısından 1.
sırada hangi ülke gelmektedir?
A) Almanya
B) İtalya
C) Fransa
D) Avusturya

50- Silinti veya kazıntı
değerlendirilir?
A) Kabul görür
B) Kabul edilmez
C) Kullanılır
D) Geçerlidir

40- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Geçiş Belgeleri Danışma
Komisyonunda yer almaz?
A) Sektör Dernekleri
B) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
C) Taşımacı Kooperatifleri
D) TOBB
41-Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi avrupaya açılmaz?
Kapıkule
A) Haydarpaşa
B) Çeşme
C) Gürbulak
42-Geçiş Belgeleri hangisi için düzenlenmez?
A) Kamyon
B) Kamyon- Römork
C) Traktör- Römork
D) Çekici- Yarı römork
43-Hangi sınır kapısı Bulgaristan‟la bağlantıyı sağlar?
A) Habur
B) İpsala
C) Hamzabeyli
D) Sarp

51- İstanbul‟dan Danimarka‟ya ihraç yük taşıyan taşıt genel
olarak aşağıdaki güzergahlardan hangisini kullanmaz?
A) Haydarpaşa – Trieste – Avusturya – Almanya –
Danimarka
B) Kapıkule – Bulgaristan – Romanya – Macaristan –
Avusturya – Almanya – Danimarka
C) Kapıkule – Bulgaristan – Sırbistan&Karadağ –
Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya –
Danimarka
D) Kapıkule – Bulgaristan – Ukrayna – Beyaz Rusya – RORO – Danimarka
52-Aşağıdakilerden
hangisi
Karadeniz‟deki
RO-RO
hatlarımızdan değildir?
A) Zonguldak – Kırım
B) Zonguldak – Kiev
C) Samsun – Novorossısky
D) Trabzon – Sochı
53-Aşağıdaki Ülkelerden hangisine genel olarak Trieste varışlı
RO-RO hattı ile taşıma yapılmaz?
A) Polonya
B) Fransa
C) Almanya
D) İspanya

44-Ukrayna varışlı Ro-Ro gemileri
kalkmaktadır?
A) Çeşme –Taşucu
B) Haydarpaşa- Hamzabeyli
C) Samsun – Zonguldak
D) Samsun- Haydarpaşa

hangi

limanlardan

45-Aşağıdakilerden hangisi 3.ülke taşımasıdır?
A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma
yapılacak ülke Yunanistan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan,
boşaltma yapılacak ülke
C) Bulgaristan
D) Yükün menşei Romanya, aracın plakası Türk, boşaltma
yapılacak ülke İran
E) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma
yapılacak ülke İran
46-Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi ve sigortası
kapsamında taşınabilir?
A) Posta gönderileri
B) Cenaze sevkiyatları
C) Ev taşımaları
D) Yanıcı- patlayıcı maddeler
47- Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer
ülkeler ile ticarette aranan belge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) EURO 1 belgesi
B) TSE belgesi
C) UND belgesi
D) TOBB belgesi
48- Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait belgelerden değildir?
A) Pasaport
B) Uluslararası sürücü ehliyeti.
C) Uluslararası ruhsat.
D) ADR Sürücü ehliyeti

bulunan

TIR

Karneleri

nasıl

54- Suriye‟ye gidecek bir taşıt hangi sınır kapısından çıkış
yapmak zorundadır?
A) Gürbulak
B) Cilvegözü
C) Habur
D) Dilucu
55-Geçiş belgelerinin tahsisi, hangi mevzuat hükümleri ile
yapılmaktadır ?
A) Karayolu Taşıma Kanunu ile
B) Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları ile
C) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile
D) UBAK Belgesi Dağıtım Esasları ile
56- İstanbul-İtalya arasındaki RO-RO gemileri İtalya‟nın hangi
limanına gider?
A) Trieste
B) Roma
C) Pascara
D) Venedik
57-Aşağıdaki ülkelerden hangisinde RO-LA (tren) hattı
kullanılmaktadır?
A) Avusturya
B) Suriye
B) İran
D) Rusya Federasyonu
58-Bir taşıtın yurtdışına çıkabilmesi için aşağıdaki yetki
belgelerinden hangisine sahip olması gerekir?
A) C2
B) K1
C) R1
D) geçiş belgesi
59-TIR aracına gümrük yetkilerince vurulan bandaj veya
mühürlerin sağlam olup olmadığı, araç brandalı ise bunda
herhangi bir yırtık veya kesik olup olmadığı kontrol etme
yetkisi kime aittir?
A) Polis
B) Trafik polisi
C) Zabıta
D) Jandarma

60- Kapıkule Sınır Kapısından çıkarak Fransa'ya yük taşıyan
bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan-Yugoslavya-Arnavutluk-İtalyaAlmanya
B) Bulgaristan-Yugoslavya-Slovenya-İtalya-AvusturyaAlmanya
C) Bulgaristan-Yugoslavya-Slovenya-Macaristan-Almanya
D) Bulgaristan-Yugoslavya-Hırvatistan-SlovenyaAvusturya-Almanya
61-Aşağıdaki sınır kapılarımızdan hangisi Nahçivan‟a açılır?
A) Habur
B) Dilucu
C) Gürbulak
D) Taşucu
62-Sürücülerinin
uymak
zorunda
olduğu
yasaklar
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları belirlenen
güzergâhlar dışında hareket edemezler.
B) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına
kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve
Türkiye‟de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine
uymaya mecburdurlar.
C) Türkiye‟den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde
duramazlar ve park edemezler.
D) Hepsi
63-TIR güzergahı boyunca gerektiğinde diğer
önlemleri ………………. tarafından sağlanır.
A) Gümrük Muhafaza
B) Emniyet birimleri (polis/jandarma)
C) Özel Emniyet birimleri
D) TIR acentesi görevlileri

güvenlik

64- Tır Denetleme Ve Konaklama Noktalarında Kayıt Yapılan
Belge Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Onay Belgesi
B) Denetleme Belgesi
C) Tır Karnesi
D) Gümrük Transit Beyannamesi
65- Aşağıdakilerden hangisi UBAK Tahsis kriterlerinden
değildir ?
A) Taşıma sefer sayısı
B) Firmanın mali tablosu
C) Taşıma yapılan ülkelerin mesafeleri
D) Araçların motor cinsleri
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İLK YARDIM DERSİ SORULARI
1. Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi
çoğunlukla mümkün olan; ölüm, yaralanma veya maddi hasarla
sonuçlanan olay” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Kaza
B) Felaket
C) Harabiyet
D) Afet
2.

“Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın
karıştığı, ölüm, yaralama veya maddi hasarla sonuçlanan
olay” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) İş kazası
B) Afet
C) Trafik kazası
D) Felaket

3.

Aşağıdakilerden hangisi en çok kazaya sebep olur?
A) Çevre Şartları
B) İklim Şartları
C) İnsanlar
D) Araçlar

4.

Ülkemizde en çok ölümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kazası
B) İş kazası
C) Spor kazası
D) Ev kazası

5.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası
sebeplerinden birisidir?
A) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B) Aracın arıza yapması
C) Soğuk havada araç kullanılması
D) Kural dışı araç kullanılması

6.

“Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi
tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre
imkanlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici
müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Hastalık
B) Tedavi
C) Sağlık
D) İlk Yardım

sonuçlanan

7.

İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralının hayatını kurtarmak
B) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
C) Olay yerine polis çağırmak
D) Yaralıya ilaç vermek

8.

Hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
A) Hayat kurtarmak
B) Kazazedenin mevcut durumunu korumak
C) Sakatlıkları önlemek
D) Mal kayıplarını önlemek

kaza

12. Belli bir görevi yapan dokuların bir araya gelerek
oluşturduğu vücut birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem
B) Organ
C) Destek Doku
D) Hücre
13. İnsan vücudunda hücrelere gerekli maddeleri taşıyıp atık
maddeleri uzaklaştıran
kalp ve kan damarlarının
birleşerek oluşturduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaşım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi
14. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organlarından
değildir?
A) Damar
B) Kan
C) Kalp
D) Akciğer

şekli

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya
başlanır?
A) Hastanede
B) Sağlık ocağında
C) Kaza yerinde
D) Ambulansta
10. Bir kazazede sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C) Kendine geldikten sonra
D) Hayati tehlikelere karşı önlem aldıktan sonra
11. Vücudu oluşturan birimlerin küçükten büyüğe sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem-Doku-Organ-Hücre
B) Sistem-Organ-Doku-Hücre
C) Hücre-Doku-Organ Sistem
D) Organ-Hücre-Doku-Sistem

15. Aşağıdakilerden
organlardandır?
A) Mide
B) Akciğer
C) Karaciğer
D) Bağırsaklar

hangisi

göğüs

boşluğundaki

16. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle
yer değiştirerek kanın oksijenlenmesini sağlayan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum Sistemi
B) Sinir Sistemi
C) Sindirim Sistemi
D) Hareket Sistemi
17. Solunum yetmezliğinden ilk
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mide
B) Beyin
C) Kalp
D) Dalak

önce

etkilenen

organ

18. İstirahat durumundaki yetişkin bir insanın dakikada
gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?
A) 10-15
B) 15-20
C) 20-30
D) 60-80
19. Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı
nedir?
A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı
çıkarılması
C) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
D) Kazazedelere ilaç verilmesi

9.

20. Kazayı görüp müdahale eden bir kişinin aşağıdaki
davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Sigara içilmemesi
B) Gece ise aracın farlarını yakması
C) Kazaya uğrayan aracın benzin kapaklarından veya
motorundan yakıt sızıp sızmadığını kontrol etmesi
D) Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park
etmesi
21. Hasta yada yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu değerlendirmek
B) Dolaşımı değerlendirmek
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek
D) Bilinç durumunu değerlendirmek

22. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun
tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?
A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu
tıkaması
C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
23. Suni solunum nedir?
A) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine
solumasıdır?
B) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermektir.
C) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır
D) Solunumu durmuş olan kimseye dışardan hava takviye
etmektir.
24. Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken
hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A) Göğüs hareketleri
B) Nabız atışları
C) Kalp çalışması
D) Dudak hareketleri
25. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak
suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) Bir dakika
B) Beş dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışıncaya kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
26. Kalp hangi sistemin merkezidir?
A) Solunum
B) Dolaşım
C) Sindirim
D) Sinir
27. Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
A) Kasıktan
B) Boyundan
C) Bilekten
D) Sırttan
28. Kalp çalışmasının en önemli belirtilerinden olan nabız en
kolay nereden hissedilir?
A) Göğüs
B) Boyun
C) Karın
D) Ayak
29. Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum
hangisidir?
A) Solunum güçleşebilir
B) Kalp durabilir
C) Solunum durabilir
D) Vücut sıcaklığı düşebilir
30. Kalp durmasından sonra, kaç dakika içinde kalp masajı
yapılırsa yararlı olabilir?
A) 3 ile 5
B) 5 ile 10
C) 10 ile 20
D) 20 ile 30
31. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda,
nasıl zemine yatırılır?
A) Yüz üstü, sert bir zemine
B) Yüz üstü yumuşak bir zemine
C) Sırt üstü, sert bir zemine
D) Sırt üstü yumuşak bir zemine
32. Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3‟ lük kısmı
B) Göğüs kemiğinin üst uç /3‟ lük kısmı
C) Kaburganın sol alt kısmı
D) Kaburganın sağ alt kısmı

33. Yetişkinlerde kalp masajı yapılırken göğüs kemiği ne kadar
esnetilmelidir?
A) 1-2 cm
B) 5-7 cm
C) 12-15 cm
D) 20-25 cm
34. 12345-

Göz bebeklerinde büyüme
Göz bebeklerinde küçülme
Nabız alınamaması
Solunum sayısında artış
Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalp durmasının
belirtilerindendir?
A) 1 – 2
B) 1 – 3
C) 3 – 4
D) 4 – 5
35. Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı
uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum
B) 15 suni solunum – 2 kalp masajı
C) 15 suni solunum – 15 kalp masajı
D) 2 suni solunum – 2 kalp masajı
36. Kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken ilk
yardımcı sayısı iki ise yapılacak işlem sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 kalp masajı - 2 sunî solunum
B) 5 kalp masajı - 1 sunî solunum
C) 2 kalp masajı - 15 sunî solunum
D) 15 kalp masajı - 2 sunî solunum
37. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli
ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?
A) Zehirlenme
B) Şok
C) Koşma
D) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması
38. Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan bir kazazedeye
uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağızdan ağıza suni solunum yapılır
B) Karnına vurarak soluk yolu açılır
C) Bel kısmına vurarak soluk yolu açılır.
D) Sırt kısmının ortasına vurarak soluk yolu açılır
39. En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atardamar kanaması
B) Toplardamar kanaması
C) Kılcal damar kanaması
D) Burun kanaması
40. Aşağıdakilerden
hangisi
atardamar
özelliklerindendir?
A) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar
B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar
C) Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar
D) Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar
41. Aşağıdakilerden hangisi toplar
özelliklerindendir?
A) Kanın rengi açıktır
B) Kanın rengi koyudur
C) Kanama fışkırır tarzdadır
D) Kısa sürede çok kan kaybedilir

damar

kanaması

kanamasının

42. Açık kırmızı renkli olan, kesik kesik fışkırır tarzda kanayan,
kısa sürede fazla kan kaybı olan en tehlikeli damar kanaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kılcal damar
B) Atar damar
C) Toplar damar
D) Kirli kan damarı

43. Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine
parmakla basınç uygulamaktaki amacımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Yaranın mikrop kapmasını etkilemek
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
44. 1- Kanayan yere parmakla basınç uygulama
2- Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutma
3- Turnike uygulamak
4- Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot basmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma
metodu olarak uygulanmaz?
A) 1
B) 2
C) 1-3
D) 4
45. Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı
azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
46. Turnike uygulaması nedir?
A) Kanama yerine ilaçta tedavi uygulamasıdır
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.
47. Turnike ( sıkma bağı ) olarak kullanılacak malzeme nasıl
olmalıdır?
A) 5 – 6 cm. enli elastik malzeme
B) İnce elastik malzeme
C) Büyük ve kalın bağlama malzemesi
D) İnce, esneyen, sağlam malzeme
48. Aşağıdakilerden hangisi geçici
malzemesi olarak kullanılmalıdır?
A) Tel
B) Kablo
C) Sicim
D) Kravat

turnike

uygulama

49. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği alt kısmı
50. Burun kanamasının durdurulmasında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur ?
A) Hasta yan yatırılır
B) Hasta oturtulur , başı öne eğilir
C) Hasta oturtulur , başı arkaya itilir
D) Hasta , sırtüstü yatırılarak ayakları kaldırılır
51. Şok belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deri sıcak ve kurudur.
B) Hasta huzurludur.
C) Hastanın benzi soluk, kül gibidir. (daha çok iç
kanamalarda görülür.)
D) Hiçbiri
52. Aşağıdakilerden hangisi “ şok “
önlemlerdendir?
A) Hasta şok pozisyonuna alınır
B) Hasta derhal uyutulur
C) Hastanın vücut sıcaklığı düşürülür
D) Hastaya antibiyotik verilir

a

karşı

alınacak

53. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A) Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar
biraz aşağıda, üstü örtülü pozisyon
B) Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş,
ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon
C) Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
D) Oturuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz
kapaklarından katlanmış pozisyon
54. Bayılma nedir?
A) Geçici olarak kendinden geçme
B) Solunum sayısının düşmesidir
C) Vücutta su kaybıdır
D) Nabız atımının durmasıdır
55. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından
hangisi yapılır?
A) Şekerli, soğuk içecek verilir
B) Duyu organları uyarılır
C) Vücut sıcaklığı düşürülür
D) Hastaneye götürülür
56. Yaralanmalarda
genel
ilk
yardım
uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak
B) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak
C) Yarayı temiz pamukla kapatmak
D) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte
kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk etmek
57. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede
beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
A) Göz bebekleri büyüklüğündeki farklılıktan
B) Boyunda şişkinlikten
C) Deride görülen bölgesel kızarıklıktan
D) Vücut sıcaklığının yükselmesinden
58. Hangisi kafa içi yaralanmaların belirtilerindendir ?
A) Bulantı, kusma
B) Boyunda şişme
C) Nabzın güçlü atması (kolay hissedilmesi)
D) Öksürme ile gelen köpüklü kan
59. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan
geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır.
B) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan
yatırılır ve kanama engellenir.
D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan
yatırılır ve kanama engellenmez.
60. Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması
hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha
fazladır?
A) Kaburga kemiğinin
B) Kafatası kemiğinin
C) Uyluk kemiğinin
D) Kaval kemiğinin
61. Öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelmesi, aşağıdaki hangi
yaralanma belirtilerindendir?
A) Kafa
B) Akciğer
C) Kapalı karın
D) Açık karın
62. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden
birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp atışının artması
B) Kalp atışının azalması
C) Yaranın kolay mikrop alması
D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

63. Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Batan cisme dokunmadan yara kenarları , sarılarak sevk
edilir
B) Kazazede batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır
C) Olay yerine hekimin gelip müdahalesi beklenir
D) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır
64. Göğüste yabancı cisim batması halinde kesinlikle
yapılmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yabancı cismi çekip çıkarmak
B) Hava yollarının açıklığı sağlama
C) Suni solunum yapmak
D) Göğüste delik varsa kapatmak
65. Kapalı karın yaralanmasında darbe
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağrı kesici merhem sürülür
B) Alkolle masaj yapılır
C) Sıcak su ile masaj yapılır
D) Soğuk tatbik yapılır

alınan

yere

66. Karın yarası olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi
uygulanamaz?
A) Sulu gıda ile beslenme
B) Yara yerinin soğuk tutulması
C) Yara yönüne göre uygun pozisyon verilmesi
D) Şoka karşı önlem alınması
67. Açık karın yaralanmasında, dışarıya organ sarkmışsa
aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A) Organlar tentürdiyotlu pamukla temizlenerek yara
üzerinde toplanır
B) Organlar yara üzerinde toplanarak ıslak, temiz sargı
bezi ile örtülür
C) Dışarı sarkan organlar yerine yerleştirilir
D) Hiçbir şey yapmadan kazazede o haliyle sevk edilir
68. Aşağıdakilerden
hangisi
omurga
yaralanması
belirtilerindendir?
A) Nefes darlığı
B) Göz bebeklerin büyüklüğünde farklılık
C) Yaralanan bölgenin alt tarafında duyu kaybı
D) Öksürme ile açık renkli köpüklü kanın ağızdan gelmesi
69. Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir?
A) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
B) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
C) Sedyeye yan yatırılarak
D) Sedyeye oturtularak
70. Omurların kırılmasıyla hasar görerek, vücudun bir
bölgesinde kalıcı felç oluşumuna aşağıdakilerden hangisi
sebep olur?
A) Akciğerler
B) Mide
C) Böbrekler
D) Omurilik
71. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna
alınmaz?
A) Omurga kırıkları ve yaralanmalarda
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
72. ” Herhangi bir sebebe bağlı olarak kemik dokusu
bütünlüğünün bozulması”na ne denir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Yaralanma

73. Çıkık nedir?
A) Kemiklerde görülen çatlamadır.
B) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem çevresindeki bölgede olan yaralanmadır
74. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda
görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda
görülmez
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde
görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde
görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
75. Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması
gerekli “ tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çıkan , burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Kazazedeyi bir çeşit uygulanan tedavi yöntemidir
D) Organın hareketsizliğinin sağlanmasıdır
76. Atel nedir ?
A) Ağrı giderici bir ilaç
B) Bir çeşit sargı bezi
C) Kanamayı durdurmaya yarayan bir malzeme
D) Kol,bacak, omurga ve kalça bölgesini sabit tutan düz,
sert nesne
77. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?
A) Hareket ile artan ağrı
B) Şekil bozukluğu
C) Hareket kaybı
D) Hepsi
78. Diz ile ayak arasındaki kırıklarda uygulanacak atelin boyu
ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar
B) Topuktan koltukaltına kadar
C) Dizden kalçaya kadar
D) Topuktan kalçaya kadar
79. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında,
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kırık uçları sürekli hareket ettirilir.
B) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde
pozisyon verilir.
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış
pozisyonuna alınır.
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine
bağlanır
80. Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?
A) Sedye ile
B) Bir kişi ile sırtta
C) İki kişi ile kucakta
D) Atellenen ayak ile bastırılarak
81. Kimyasal madde yanıklarına karşı, olay yerinde alınacak
ilk yardım önlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanık yer bol su ile yıkanır
B) Yanık yere yara merhemi sürülür.
C) Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde
dökülür.
D) Hiçbir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk
edilir.
82. Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en
önemlidir?
A) Yakıcı maddenin cinsi
B) Yakıcı maddeyle temas şekli
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

83. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine
aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?
A) Kolonya
B) Alkol
C) Soğuk su
D) Zeytinyağı
84. Ambulansın acil durum telefonu aşağıdakilerin hangisidir?
A) 110
B) 112
C) 154
D) 155
85. Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl
olmalıdır?
A) Yazılı, sözlü ve hareketli
B) Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C) Kısa, öz ve anlaşılır
D) Şifreli ve gizli
86. 112 acil ambulans servisi arandığında ,verilmesi gereken
bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olay ve yaralı sayısı
B) Adresin bilinen noktalardan tayini
C) Kaza karayolunda ise , hangi yönde olduğu
D) Hepsi
87. Kaza yerinden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
A) Omurga kemiği kırık olanlar
B) Yanığı olanlar
C) Şoka girmekte olanlar
D) Kalbi 20 dk. önce durmuş olanlar
88. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada
birinci derecede önceliklidir?
A) Ayağında çıkık olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Kol kırığı olan
89. Hangisi en son taşınmalıdır?
A) Kalbi 4-6 dk. önce duranlar
B) Solunum zorluğu çekenler
C) Kanaması olanlar
D) Ayak bileği burkulanlar
90. Yaralıların taşınmasında en çok tercih edilmesi gerekli
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir kişiyle destek olarak taşıma
B) İki kişi ile eller üstünde taşımak
C) Bir kişiyle sırtta taşıma
D) Sedye ile taşıma
91. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın
taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) İnerken baş aşağıda , çıkarken başı yukarıda kalacak
şekilde
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak
şekilde
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde
92. Can kurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?
A) Ayaklar önde olacak şekilde
B) Baş kısmı önde olacak şekilde
C) Yaralının isteğine göre değişir
D) Yaranın çeşidine göre değişir
93. Aşağıdakilerden hangisi egzos gazı ile zehirlenmede daha
etkilidir?
A) Kükürt
B) Oksijen
C) Kurşun
D) Karbonmonoksit

94. Egzoz
gazı
zehirlenmesi
ile
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Yoğurt yedirilir.
B) Kusturulur.
C) Açık havaya çıkarılır.
D) Tuzlu su içirilir.

bayılan

hastaya

95. Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
B) Tuzlu ayran içirmek
C) Hastanın sırtına vurmak
D) Hastanın karnına basınç uygulamak
96. Yılan veya akrebin soktuğu bölgenin kalbe göre seviyesi
konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kalp seviyesinden yukarıda tutulur.
B) Kalp seviyesinde tutulur.
C) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
D) Sokulan bölgenin seviyesi önemli değildir.
97. Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması ( çarpması )
hastalarına uygulanan ilk yardım önlemlerindendir?
A) Sıcak banyo yaptırmak
B) Ateş düşürücü ilaç vermek
C) Tuzlu ayran içirmek
D) Sıcak süt içirmek
98. Donmaya maruz kalan kişiye ilk yardım olarak hangisi
uygulanır ?
A) Vücut sıcaklığı yavaş-yavaş yükseltilir
B) Hızlı ve sert masaj yapılır
C) Alkollü içecekler verilir
D) Sıcak masaj yapılır
99. Donmaya maruz kalanlara ilk yardım önlemi olarak
uygulanan masaj yapmak ve alkol içirme konusunda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir.
B) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
C) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, ancak alkol içirilebilir
D) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz., alkol
içirilmez
100. Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması sırasında
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Çıplak elle ıslak metal ve malzemelere dokunmak
B) Kuru olan plastik ve tahta malzeme ile kazazedeyi
akımdan uzaklaştırmak
C) Akımı kesmeyle zaman kaybetmeden kazazedeyi
çekerek kurtarmak
D) Kazazedeyi bir hekim veya uzmanın müdahale etmesi
için yardım beklemek.
101. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki
etkilerinden değildir?
A) İshal veya kabız oluşması
B) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
D) Solunumun durması
102. İlkyardım
çantasında
bulundurulması
gereken
malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücülerin isteğine
B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumuna
C) Aracın yeniliğine
D) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre
103. Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım
malzemelerinden değildir?
A) Tentürdiyot
B) Sargı bezi
C) Makas
D) Elastik bandaj
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İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan
sistem değildir?
A) GPRS
B) haritalar
C) WAP
D) PC

12. Aşağıdakilerden hangisini gelişen iletişim teknolojileri
arasında sayamayız?
A) GPRS
B) Elektrik sistemi
C) WAP
D) GSM

2.

Aşağıdakilerden Hangisi İletişim teknolojileri konusunda
taraf olan kurumlardan değildir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Gümrük Örgütü
C) Dünya Ticaret Örgütü
D) GATT

13. İletişim Teknolojileri hangi alanlarda kullanılmaktadır?
A) Satış ve Servis Teşkilatı Yönetimi,
B) Mobil İzleme Sistemi
C) Mobil Ticaret / POS, Güvenlik
D) Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangisi araç
kullanılan bir yöntem değildir ?
A) Uydu takip sistemi
B) GSM
C) GPRS
D) Bluetooth

takip

sistemlerinde

A)
B)
C)
D)

4.

Uydudan
yapılacak
araç
takip
aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?
A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri

5.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer
almaz?
A) Cep telefonu
B) GPS uyduları
C) Haritalar
D) Navigation Araç bilgisayarlı yol haritaları
İletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi
hangisidir ?
A) Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar
B) Yüksek karla çalışmaya olanak tanır
C) Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar
D) Hepsi

6.

7.

yöntemleri

ile

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki
şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
8.
A)
B)
C)
D)
9.

A)
B)
C)
D)

14.

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla
takibine ne ad verilir ?
Araç takip bilgi sistemi
Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
Barkod Uygulamaları
Kargo takip bilgi sistemi
Kargonun belirli barkod uygulamaları ve işaretleme
sistemleri kullanılarak gerek işletme gerekse müşteri
tarafından izlenmesine ne ad verilir ?
Araç takip bilgi sistemi
Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
Mobil ticaret
Kargo takip bilgi sistemi

10. İşletme personeli tarafından kullanılabilen elektronik
ağa ne denir ?
A) Ekstranet
B) İntranet
C) GPS
D) GPRS
11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize
sağladığı avantajlardan birisi değildir?
A) Maliyet avantajı
B) İş Sürekliliği
C) Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim
D) Kalifiye eleman olma

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sisteminin
belirttiği özelliklerden biri değildir?
Zamanında ulaşılması gereken yerde olunur mu?
Gereğinden uzun duraklamalar, molalar var mı?
Araçları gereğinden hızlı ve tehlikeli kullanıyorlar mı?
Araçları amaç dışında özel işleri için kullanıyorlar mı?

15. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin
faydalarından değildir?
A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini (normal
veya çalınma halinde),
B) Sürücülerin daima dikkatli olması
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin
raporlanabilmesini (opsiyon)
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
16. Mobil İzleme sistemi hangi sektörde kullanıla-maz?
A) Lojistik sektörü(Araç filoları)
B) Kargo/kurye firmaları
C) Aile kurumu
D) Seyahat firmaları
16. Kablosuz iletişim protokolü
iletişim teknolojisi hangisidir?
A) WAP
B) GPRS
C) GPS
D) MMS
17. Aşağıdakilerden hangisi
türlerinden biri değildir?
A) Kameralar
B) GSM tabanlı sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Kara kutu sistemler

araç

diye

takip

tanımladığımız

sistemlerinin

18. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki
şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
19. Aşağıdakilerden hangisi mobil veri iletişim sistemi
uygulama alanlarından biri değildir?
A) Güvenli sürüş sistemleri
B) Araç filo yönetim sistemleri
C) Güvenlik sistemleri
D) Dağıtım sistemleri
20. Mobil veri iletişim sistemlerinin araç filo yönetim
sistemi uygulamasında hangi bilgileri elde edebiliriz?
A) Aracın güzergah dışına çıktığını görebiliriz
B) İstasyona zamanında gidilmediğini öğrenebiliriz
C) Araçların güzergahlarını tamamen kat etmediklerini
öğrenebiliriz
D) Hepsi
21. Mobil veri iletişim sistemlerinin filo yönetim sistemleri
uygulaması aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
A) Öğrenci takibi sağlanabilir
B) Araçların kaza yapmaları engellenir
C) Acil çağrı yapılabilir
D) Araç hızları kontrol edilebilir

22. Mobil veri iletişim sisteminde araç
aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
A) Aracın hızı kontrol edilir
B) Aracın rotası kontrol edilir
C) Sürücünün hata yapması engellenir
D) Aracın varış süresi görülebilir
23. Aşağıdakilerden hangisi araç
kullanıldığı alanlardan biridir?
A) Güvenlik sistemleri
B) Dağıtım ve kontrol sistemleri
C) Filo yönetim sistemleri
D) Hepsi

takip

sistemlerinin

24. Aşağıdakilerden hangisi araç
kullanıldığı alanlardan biridir?
A) Güvenlik sistemleri
B) Dağıtım ve kontrol sistemleri
C) Filo yönetim sistemleri
D) Hepsi

takip

sistemlerinin
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MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ, EKONOMİK ARAÇ
KULLANMA DERSİ SORULARI
1.
Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi
biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına
uğramaması için hangi parça görev yapar?
A) Basınç regülatörü
B) Dört devreli emniyet supabı
C) Çift devreli servis (ayak) fren supabı
D) Basınçlı hava deposu
2.

3.

4.

5.

6.

Ekonomik araç kullanımı için uygulanması gereken kural
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otoban yolları kullanmak
B) Gaza az basmak
C) Uygun devir sayısı ve vites seçmek
D) Yokuş aşağı vitesi boşa almak
Araç kullanırken yakıt tasarrufu
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt filtresi temizlenir
B) Benzin filtresi temizlenir
C) Hava filtresi temizlenir
D) Radyatör temizlenir

sağlamak

için

Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza halinde alabileceği
önlemleri nereden okuyabilir?
A) Sevk irsaliyesinde
B) ADR kanununda
C) Kaza talimatında
D) Güzergah belgesinde
Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini
aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
A) 20-50
B) 25-75
C) 25-100
D) 50-100
Karayolunda kullanılabilen motorlu/motorsuz veya özel
amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli
traktörlerin genel adı nedir?
A) Trafik
B) Araç
C) Otomobil
D) Hiçbiri

7.

Sürücüsünden başka an az 15 oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş olan motorlu araca ne denir?
A) Minibüs
B) Taksi
C) Otobüs
D) Taksi dolmuş

8.

Sürücüsünden başka 9 ile l4 oturma yeri olan ve insan
taşımak üzere imal edilmiş olan motorlu araca ne denir?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Taksi
D) Taksi dolmuş

9.

En az dört tekerlekli olan ve yük taşımada kullanılan
motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır?
A) M sınıfı
B) O sınıfı
C) N sınıfı
D) L sınıfı

10. İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg dan fazla olan ve
yük taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara ne
denir?
A) Kamyon
B) Kamyonet
C) Çekici
D) Römork

11. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?
A) Binek olarak kullanma
B) Yolcu taşıma
C) Yük taşıma
D) Hepsi
12. Şarj sisteminin görevi nedir?
A) Motora ilk hareketi vermek
B) Motorda elde edilen gücü tekerlere iletmek
C) Araç için gerekli elektriği üretmek
D) Hiçbiri
13. Aşağıdakilerden hangisi farların temel görevidir?
A) Gece sürüş kolaylığı sağlamak
B) Diğer sürücüler tarafından fark edilmek
C) Karşıdan gelen sürücüleri ikaz etmek
D) Hiçbiri
14. Aşağıdakilerden hangisi aracın
yapılmaz?
A) Motor yağı kontrolü
B) Hidrolik yağı kontrolü
C) Soğutma suyu kontrolü
D) Hava filtresinin kontrolü

günlük

bakımında

15. Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılır?
A) Hava filtresinin kontrolü
B) Vantilatör kayışı gerginlik ayarı
C) Hidrolik yağı kontrolü
D) Akü elektrolit seviyesi
16. Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır?
A) Hava filtresinin kontrolü
B) Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü
C) Elektrik donanımı kontrolü
D) Lastik hava basınçlarının kontrolü
17- Aracın aylık bakımında hangisi yapılır?
A) Hava filtresinin kontrolü
B) Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi
C) Akü elektrolit seviyesi kontrolü
D) Motor yağının değiştirilmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi aracın altı aylık ve
bakımında yapılır?
A) Motor yağının kontrolü
B) Motor yağı ve yağ filtresi değişimi
C) Vantilatör kayışı gerginlik ayarı
D) Motorun yıkanması
19. Aracın 6 aylık ve yıllık bakımında hangisi yapılır?
A) Motor yağı ve yağ filtresi değişimi
B) Vites kutusunun yağı kontrolü
C) Diferansiyel yağı kontrolü
D) Hepsi

yıllık

20. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araç kullanmanın
bakımla ilgili kısımlarından değildir?
A) Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek
B) Motor yağını zamanında değiştirmek
C) Debriyaj ayarını kontrol etmek
D) Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak
21. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araç kullanımını
sağlamaz?
A) Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak
B) Ayar, bakım ve onarım işlerinin gerektiği gibi yapılması
C) Tam gaz verme ve rölantide ısıtma
D) Gereksiz yükleme yapılmaması
22. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttırmaz?
A) Yüksek hız
B) Şehir trafiğinin yoğunluğu
C) Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak
D) Lastik basıncının yetersiz olması.

23. Aracın düz bir istikamette gidebilmesi hangi ayarla
mümkündür?
A) Rölanti ayarı
B) Avans ayarı
C) Far ayarı
D) Rot-balans ayarı
24. Ayak frenine basıldığında aracın hangi tekerlekleri durur?
A) Ön ve arka tekerlekleri birlikte durur
B) Motordan hareket alan (müteharrik olan) tekerlekler
durur
C) Ön tekerlekleri durur
D) Arka tekerlekleri durur
25. Aşağıdakilerden hangisinin yakıt tasarrufu ile ilgisi
yoktur?
A) Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek
B) Aracı temiz tutmak, kirlenmişse yıkatmak
C) Rölanti ayarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
D) Fren ayarlarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
26. Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?
A) Atan sigorta ince bir tel sarılarak onarılıp yerine takılır
B) Sigara kağıdı sarılarak onarılıp yerine takılır
C) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir
D) Hiçbiri
27. Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise
ne yapılmalıdır?
A) Lastik hava basıncı azaltılır
B) Olduğu değerde bırakılır
C) Havanın soğuması beklenir
D) Lastik hava basıncı arttırılır
28. Lastik hava basıncının düşük değerlerde olması ile ilgili
hangi şık yanlıştır?
A) İnik lastikler karda daha iyi tutunma sağlar
B) Yakıt tüketimini artırır
C) Lastikler daha çabuk eskir
D) Lastikler yandan aşınır
29. Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine
bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
A) Gereksiz hız ve fren yapmamak
B) Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
C) Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
30. Araçtaki
hidrolik
yağının
bitmesi
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Debriyaj kaydırır
B) Rot ayarı bozulur
C) Frenler tutmaz
D) Vitesler zor geçer

durumunda

31. Ön lastiklerin balansı bozulmuş ise, sürücü bunu nasıl
anlar?
A) Direksiyon titrer
B) Direksiyonun boşluğundan
C) Direksiyonun sıkılığından
D) Direksiyonun çekmesinden
32. Lastik havalarının normalden az olması,
zararlardan hangisine neden olur?
A) Lastikler kenar kısımlarından aşınır
B) Lastikler orta kısımlarından aşılır
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D) Ön düzen ayarları bozulur

aşağıdaki

33. Aşağıdaki bakımlardan hangisi yakıt israfını önler?
A) Yağ filtresinin temizlenmesi
B) Yakıt filtresinin temizlenmesi
C) Depoyu boşalmadan doldurmak
D) Kirlenmiş bujileri temizlemek

34. Antifriz motorun hangi sistemine konur ?
A) Yakıt sistemine
B) Yağlama sistemine
C) Soğutma sistemine
D) Fren sistemine
35. Motor yağının kontrolü hangi bakımda yapılır ?
A) Günlük
B) Haftalık
C) Aylık
D) Mevsimlik
36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hava filtresi kirlenmiş bir araç fazla yakıt yakar
B) Fren ayarları sıkı olan bir araç fazla yakıt yakar
C) Buji ayarları bozuk olan bir araç fazla yakıt yakar
D) Far ayarları bozuk olan bir araç fazla yakıt yakar
37. Aşağıdaki araçlardan hangisi fazla yakıt tüketir?
A) 8 ton yük taşıyan
B) l2 ton yük taşıyan
C) l0 ton yük taşıyan
D) 14 ton yük taşıyan
38. Aşağıdaki araçlardan hangisi fazla yakıt tüketir?
A) 60 km. hızla giden
B) 90 km. hızla giden
C) 75 km. hızla giden
D) I05 km. hızla giden
39. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
A) Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek
B) Yağ filtresini değiştirmek
C) Yakıt filtresini değiştirmek
D) Zamanında benzin almak
40. Lastik havaları normal değerinden az olan bir araç için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Araç az yakıt tüketir
B) Araç çok yakıt tüketir
C) Araç az yağ tüketir
D) Araç çok yağ
41. Araçta kısa devreden dolayı çıkacak yangım önleyen ve
sistemi koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bujiler
B) Sigortalar
C) Yakıt pompası
D) Su pompası (devir-daim)
42. Araç için gerekli elektriği
görevidir?
A) Soğutma sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Şarj sistemi
D) Güç aktarma sistemi

üretmek

hangi

sistemin

43. Motorda çalışan parçaların aşınmasını önleyen, soğutma
sistemine yardımcı olan ve çalışan parçaların temizliğini
sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Marş sistemi
D) Yağlama sistemi
44. Motorda elde edilen gücü tekerleklere kadar ileten sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Güç aktarma sistemi
D) Yağlama sistemi
45. Dizel
motorlarda
yakıt
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Motor hızlı çalışır
B) Motor yavaş çalışır
C) Motor çalışmaz
D) Motor fazla ısınır

sisteminde

hava

varsa

46. Vantilatör kayışı gerginlik ayarı hangi bakımda kontrol
edilir?
A) Günlük bakımda
B) Haftalık bakımda
C) Aylık bakımda
D) Yıllık bakımda
47. Diesel araçlarda yakıt filtresi su ayırıcısındaki suyun
boşaltılması hangi bakımda yapılır?
A) Günlük bakımda
B) Haftalık bakımda
C) Aylık bakımda
D) Yıllık bakımda
48. Aşağıdakilerden hangisi yıllık bakımda yapılır?
A) Aracın soğutma suyu kontrolü
B) Akünün elektrolit seviyesi kontrolü
C) Aracın fren-hidrolik yağı kontrolü
D) Diferansiyel yağı kontrolü
49. Kışın aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
A) Aracın solundaki lastiklere
B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C) Aracın sağındaki lastiklere
D) Motordan hareket almayan lastiklere
50. Kışın motordaki soğutma suyunun donmaması için ne
yapılır?
A) Soğutma suyuna antifriz ilave edilir
B) Soğutma suyuna bir miktar asit ilave edilir
C) Soğutma suyuna bir miktar saf su ilave edilir
D) Radyatör kapağı açık bırakılır
51. Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilmelidir?
A) Motor yağı, motor rölantide çalışırken kontrol edilir
B) Motor yağı, motor stop edilip yağın kartele inmesi için
4-5 dakika bekledikten sonra kontrol edilir
C) Araç yokuş yukarı park edildikten sonra motor yağı
kontrol edilmelidir
D) Araç yokuş aşağı park edildikten sonra motor yağı
kontrol edilmelidir
52. Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
A) Araç hızlı gider, yakıt sarfiyatı azalır
B) Araç yavaş gider, yakıt sarfiyatı artar
C) Frenleme mesafesi kısalır
D) Frenleme mesafesi uzar
53. Yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A) Lastik hava basınçları doğru olarak ayarlanmalıdır
B) Ara gazı kullanılmalı ve çift debriyaj yapılmalıdır
C) Aracınızın motorunu ısıtmak için uzun süre rölantide
çalıştırılmalıdır
D) Araç yavaş yavaş ve yumuşak bir şekilde
hızlandırılmalıdır
54. Yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Tekerlek düzen ayarının yapılmasına gerek yoktur
B) Araç motoruna uygun yakıt yerine ucuz yakıt tercih
edilmelidir
C) Aracınızın periyodik bakımları düzenli olarak
yapılmalıdır
D) Ayağınız sürüş sırasında debriyaj veya fren pedalı
üzerinde tutulmalıdır
55. Lastik basıncı ile katledilen yol arasındaki bağıntıyı
aşağıdaki açıklamalardan hangisi verir?
A) Lastik basıncı düştükçe katledilen mesafe artar
B) Lastik basıncı düştükçe katledilen mesafe azalır
C) Lastik basıncı katledilen mesafe arasında bir ilişki
yoktur
D) Hiçbirisi

56. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
doğrudur?
A) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır
B) ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır
C) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak
için
tasarlanmamıştır bu sistem güvenli ve savrulmadan
yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar
D) ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme fren pedalı
pompalanarak yapılmalıdır
57. Dizel motorun çalıştırılmasında sürücü aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?
A) Dizel motorlu araçlarda marş esnasında kontak anahtarı
“ON” pozisyonda motor ön
ısıtmasının sağlanması
için tutulmalı ve ön ısıtma gösterge ışığı sönünceye
kadar beklenmelidir
B) Motoru ısıtmak için rölantide beklemeyiniz. Sürüş
sırasında sıcaklık normale gelinceye kadar yumuşak
araç kullanılmalıdır
C) Soğuk motorun devrine aniden aşırı yükseltmeyiniz.
Motor iç parçalarına zarar verebilir
D) Motorunuzu çalıştırmak için en fazla 1 dak. marş
yapınız. Motorun çalışmaması durumunda marşlar
arasında 5 „ er dak. bekleyiniz. Böylece akünüz ve
elektrik tesisatına zarar verilmemiş olur
58. Sürüş sırasında yakıt ekonomisi sağlamak için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Sürüş sırasında sık sık frenleme yapılmalıdır
B) Otoyollarda azami hızların üzerindeki hızlarda araç
kullanılmalıdır
C) Sürüş sırasında yakıt ekonomisi için uygun vites seçimi
yapılmalıdır
D) Tehlikeli eğim çıkış (yokuş yukarı) şartlarında araç
kullanırken en yüksek vites seçilmeli ve tam gaz
yapılmalıdır
59. Yeni nesil yakıt enjeksiyon sistemi ile ilgili bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Yeni nesil yakıt enjeksiyon sisteminde yakıt püskürtme
basınçları düşürülmüştür.
B) Yeni nesil yakıt enjeksiyon sitemine Common Rail
sistemi denmektedir
Bu sistemde yakıt basıncı arttırılmış ve silindir içi yanma
daha verimli olmuştur
C) Yeni nesil yakıt enjeksiyon sistemine sahip motorlar
daha sesli ve titreşimli çalışır
D) Yeni nesil yakıt enjeksiyon sistemi sahip araçların
motorları daha kötü egsoz gazı emisyonu çıkarırlar ve
havayı kirletirler
60. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
A) 10.00 tondur
B) 10.50 tondur
C) 11.00 tondur
D) 11.50 tondur
61. Aşağıdakilerden hangisinin aracınızda bulunması yakıt
tasarrufu sağlar?
A) Kriko
B) Stepne
C) Reflektör
D) harita ve kroki
62. Lastik üzerinde yazan 295/80R22.5 ifadelerinden 295 rakamı
neyi ifade etmektedir?
A) Lastik kesit genişliği
B) Jant çapı
C) Hız sembolü
D) Taşıyabileceği yük kapasitesinin sembolüdür

63. Askı donanımlarını, direksiyon sistemini, frenleri, tekerlek
ve lastikleri kapsayan bölümün tamamı ne olarak
adlandırılır?
A) Şasi
B) Kabin
C) Askı (süspansiyon) donanımı
D) Motor
64. Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için
araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?
A) Fren sistemi
B) Süspansiyon sistemi
C) Şasi sistemi
D) Direksiyon sistemi
65. Aşağıdakilerden hangisi lastiğin görevleri arasında yer alır?
A) Aracın yükünü taşımak
B) Aracın hareketini ve durmasını sağlayan kuvvetleri yola
intikal ettirmek.
C) Yol sarsıntılarını azaltmak
D) Hepsi
66. Lastiğin yola basan kısmına ne ad verilir?
A) Sırt
B) Yanak
C) Damak
D) Hiçbiri
67. Lastik üzerinde yazan sembollerden TUBELESS ne anlama
gelmektedir?
A) Hız sembolüdür.
B) Lastiğe yeniden diş açılabileceğini ifade eder
C) İç lastiksiz olduğu gösterir
D) Serisini belirtir.

CEVAPLAR
1

B

18

B

35

A

52

B

2

C

19

D

36

D

53

B

3

C

20

D

37

D

54

C

4

C

21

C

38

D

55

B

5

C

22

C

39

A

56

C

6

B

23

D

40

B

57

D

7

C

24

A

41

B

58

C

8

B

25

B

42

C

59

B

9

C

26

C

43

D

60

A

10

A

27

B

44

C

61

D

11

D

28

A

45

C

62

A

12

C

29

D

46

B

63

C

13

A

30

C

47

B

64

B

14

D

31

A

48

D

65

D

15

C

32

A

49

B

66

A

16

B

33

D

50

A

67

C

17

A

34

C

51

B

HARİTA OKUMA BİLGİSİ SINAV SORULARI
1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası
yol numarasıdır?
A) O-30
B) E-90
C) D-100
D) K-2

11. Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı
haritada neyi belirtir?
A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu
B) O yolun uluslararası yol olduğunu
C) O yolda 90 km hızla gidileceğini
D) O yolun köy yolu olduğunu

2- Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman
tasarrufunda fayda sağlar
A) Harita ve kroki
B) Stepne
C) Reflektör
D) Yangın tüpü

12. Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış
yazısı haritada neyi belirtir?
A) O yolun rakımını
B) O yolun 817 km olduğunu
C) O yolun devlet karayolu olduğunu
D) O yolda radarla kontrol yapıldığını

3.

Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı
görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe
göre küçültülerek özel işaretleriyle bir düzlem üzerine
çizilmiş örneğine ne denir?
A) Maket
B) Kroki
C) Harita
D) Arazi

13. Haritalardaki yollar üzerine sarı zemin üzerine beyaz yazı
ile yazılan O-20 yazısı neyi belirtir?
A) O yolun bozuk olduğunu
B) O yolun sadece otobüslere açık olduğunu
C) O yolun sadece otomobillere açık olduğunu
D) O yolun otoyol olduğunu

4.

Haritalarda üst kenar çizgisi haritanın hangi anayönünü
gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

5.

Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

6.

Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde
yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi
verir?
A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) O şehirdeki araç sayısını

7.

8.

9.

Haritalarda mavi renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakilerden
hangileri için kullanılır?
A) Yolları gösterir
B) Şehir merkezlerini gösterir
C) Su ile ilgili detayları gösterir
D) Turistik yerleri gösterir
Haritada ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk
arasındaki ORANA ne denir?
A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağıdakilerden
hangisine faydası yoktur?
A) Az yakıt yakmamıza
B) Lastiklerimizin fazla aşınmasına
C) Ucuz lastik almamıza
D) Zaman ve emek harcamamamıza

10. Aşağıdakilerden hangisinin aracınızda bulunması yakıt
tasarrufu sağlar?
A) Kriko
B) Stepne
C) Reflektör
D) Harita ve kroki

D-817

14. Aşağıdakilerden hangisi en kısa mesafenin seçilmesine
sağladığı faydalarından değildir?
A) Enerji tasarrufu sağlanması
B) Zaman tasarrufu sağlanması
C) Can güvenliğinin sağlanması
D) Çevrenin kirletilmemesi
15. Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması hangisinde fayda
sağlamaz?
A) Zaman tasarrufunda
B) Emek tasarrufunda
C) Yakıt tasarrufunda
D) Ucuz yakıt alınmasında
16. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine
en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli
değildir?
A) Altyapı
B) Trafik
C) Turist
D) Turizm
17. Türkiye haritasında, İzmir ili hangi ana yöndedir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
18. Türkiye haritasında, Kars ili hangi ana yöndedir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
19. Türkiye haritasında, Sinop ili hangi ana yöndedir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney
20. Türkiye haritasında, Antalya ili hangi ana yöndedir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

32. Sürücülerin şehirdeki önemli merkezleri
hangisine etkisi yoktur?
A) Trafik düzenine
B) Yakıt tasarrufuna
C) Sürücülerin tecrübe kazanmasına
D) Zamanın olumlu kullanımına

21. Haritadaki kalın kırmızı çizgiler hangi yolları tanımlar?
A) Bölünmüş yollar
B) Tali yolları
C) Ana asfalt yolları
D) Otoyolları
22. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle
belirtilen yollar hangisidir?
A) Çok şeritli yol
B) Otoyol
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol
23. Haritadaki yeşil dikdörtgen, üzerinde beyaz E harfi ve
rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?
A) Uluslar arası karayolları numaralarını
B) Yerleşim yerlerini
C) Şehir merkezlerini
D) Dağları
24. Aşağıdaki haritalardan hangisi BÜYÜK ÖLÇEKLİ
haritadır?
A) Dünya haritası
B) Avrupa haritası
C) Türkiye haritası
D) Ankara haritası
8. Aşağıdaki haritalardan hangisi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
haritadır
A) Dünya haritası
B) Avrupa haritası
C) Türkiye haritası
D) Ankara haritası
26. Haritalarda ormanlık, çalılık, meyvelik
belirtmek için hangi renk kullanılmıştır?
A) Siyah
B) Mavi
C) Yeşil
D) Kırmızı
27. Haritalarda su
gösterilmiştir?
A) Siyah
B) Mavi
C) Yeşil
D) Kırmızı

ile

ilgili

detaylar

gibi

hangi

yerleri

renk

ile

28. Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar
(bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
A) Hava limanlarını
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Gümrük kapılarını
29. Haritalardaki daire içindeki uçak resmi neyi belirtir?
A) Büyük havalimanlarını
B) Küçük havalimanlarını
C) Uçakların girmesinin yasak olduğunu
D) Uçakların rotalarını
30. Haritalardaki kare içindeki uçak resmi neyi belirtir?
A) Büyük havalimanlarını
B) Küçük havalimanlarını
C) Uçakların girmesinin yasak olduğunu
D) Uçakların rotalarını
31. Türkiye haritasında Kars ili hangi ANAYÖN dedir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

33. Haritalarda SARI- KIRMIZI
hangileridir?
A) Otoyollardır
B) Uluslar arası yollardır
C) Devlet karayollarıdır
D) Turistik yollardır

bilmesinin

renklerle gösterilen yollar

34. Harita nedir ?
A) Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafıdır
B) Herhangi bir yerin dağ, deniz, ovalarını gösteren
çizimdir
C) Herhangi bir yerin kuşbakışı görünümünün, bir oran
dahilinde küçültülerek gösterilmesidir
D) Bir yerleşimin krokisidir
35. Aşağıdakilerden hangisi aracımızda harita
bulundurmanın yararlarından değildir ?
A) Yakıttan tasarruf
B) Emekten tasarruf
C) Zamandan tasarruf
D) Sudan tasarruf

ve

kroki

14. Harita yönleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Üst kısım Doğu , alt Güney , sağ Kuzey , sol Güney
B) Üst kısım Kuzey , alt Güney , sağ Doğu , sol Batı
C) Üst kısım Kuzey , alt Doğu , sağ Güney , sol Batı
D) Üst kısım Doğu , alt Güney , sağ Doğu , sol Batı
15. Fiziki haritalarda (kahverengi) neleri göstermek için
kullanılır ?
A) Akarsuları
B) Ovaları
C) Gölleri
D) Yükseltileri(dağları-tepeleri)
38. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun,arazide
aynı iki noktanın arasındaki ölçülen yatay mesafesine olan
oranına ne denir?
A) Sembol
B) Mesafe
C) Boyut
D) Ölçek
39. Haritaların dış çerçevesinde bulunan: üst ve alt
kısımlarındaki rakamlar,sağ ve sol kısımlarındaki harfler
neyi belirtir?
A) Bir yerin haritada bulunduğu yeri
B) Yolları
C) Ölçekleri
D) Hiçbir anlamı yoktur
40. Haritalarda bulunan coğrafi koordinat ağları
boylamlar) ne işe yarar?
A)Güneşin doğuş ve batışını bilmemize
B)Akarsuların akış yönünü bilmemize
C)Bulunduğumuz yeri bildirmeye
D)İl sınırlarını bilmemize

( enlem ve
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TRAFİK KAZALARIN ÖNLENMESİ DERSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen
sürücü hatalarından birisi değildir?
A) Teknik arıza
B) İlk hareket hatası
C) Hız
D) Geç algılama

11. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen
sürücü hatalarından değildir?
A) Hız
B) Yanlış uyarı levhası
C) Geç algılama
D) Hatalı sollama

2.

Aşağıdakilerden hangisi “motorlu araç
sebeplerinden birisidir?
A) Eğitimsizlik
B) Tedbirsizlik
C) Alkollü, hasta ve yorgun araç kullanma
D) Hepsi

12. Aşağıdakilerden hangisi tek araçlı kazalardandır?
A) Trenle çarpışma
B) Arkadan çarpma
C) Sabit cisme çarpma
D) Dik çarpışma

3.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına karışanların
yapmak zorunda olduğu hususlardan birisi değildir?
A) Kaza yerindeki durumu değiştirmemek
B) Kazayı yetkili makamlara bildirmek
C) Trafik güvenliği için yolu trafiğe kapamak
D) Sürücüsü veya sahibi bulunamayan bir araca
çarptığında, araç üzerine not bırakmak

4.

Trafik kazalarındaki yükümlülüklerle ilgili olarak
aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Araç sürücüleri ilkyardım tedbirlerini almakla
yükümlüdür.
B) Akaryakıt
istasyonları
çekici
bulundurmakla
yükümlüdür.
C) Tamirhaneler kaza yapmış olduğu belli olan araç
geldiğinde bunları trafik ekiplerine haber vermekle
yükümlüdür.
D) Araç sürücüleri trafik ekipleri ve sağlık kuruluşlarına
haber vermekle yükümlüdür.

5.

Aşağıdakilerden hangisi araç
makamlardan birisi değildir?
A) Milli eğitim
B) Mahalli zabıta
C) Trafik zabıtası
D) Jandarma

kazaları”nın

kazalarından

sorumlu

6.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesi için
alınması gereken tedbirlerden birisi değildir?
A) Eğitimle ilgili tedbirler
B) Toplu taşıma araçlarının sayılarının artırılmasıyla ilgili
tedbirler
C) Trafik kontrolleri ile ilgili tedbirler
D) Yolun yapısı ve trafik işaret levhaları ile ilgili tedbirler

7.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde
sürücüyle ilgili tedbirlerden biridir?
A) Aracın bakımlı olmasını sağlamak
B) Araç içinde sigara içmemek
C) Araç kullanırken görüş keskinliği için gözlük kullanmak
D) Sadece trafiğin seyrek olduğu saatlerde araç kullanmak

8.

Aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılan hallerden
birisidir?
A) Arkadan çarpma
B) Yetkili memurun dur işaretinde geçme
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş üstünlüğüne
uymama
D) Hepsi

9.

Aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
A) Şeride tecavüz etmek
B) Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama
C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D) Ani fren yaparak kazaya neden olma

10. Sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen
süre içinde aracın gittiği mesafeye ne denir?
A) İntibak mesafesi
B) Reaksiyon mesafesi
C) Fren mesafesi
D) Duruş mesafesi

13. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına karışanların
yapmak zorunda olduğu hususlardan değildir?
A) Aracı kenara çekmek
B) Hareket halindeyse trafik için ek tehlike yaratmayacak
şekilde hemen durmak
C) Kazayı bildirmek
D) Kazaya karışanlar tarafından istendiği takdirde kimlik
göstermek
14. Aracın normal seyir halindeyken yol üzerinde meydana
getirdiği ize ne ad verilir?
A) Fren izi
B) Kayma izi
C) Yol izi
D) Normal seyir izi
15. Sürücünün fren pedalına basması ile tekerleklerdeki
frenlemenin başlaması anına kadar geçen zamana ne ad
verilir?
A) Reaksiyon zamanı
B) Duruş mesafesi
C) İntibak zamanı
D) Fren mesafesi
16. Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya
hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir.
B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak,
ışıklı işaret veya yansıtıcı
cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere
teslim etmektir.
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi etmek veya
ettirmektir.
17. Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği
hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye
düşürmeyen,
ölümlü, yaralanmalı veya hasarlı
kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve
deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir.
B) Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor
halinde ilgililere vermektir.
C) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe
kapatmaktır.
D) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları
durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
18. Ülkemizde
Karayollarında
meydana
gelen
trafik
kazalarında % 95 kusur payı ile en çok paya sahip olan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçlar
B) İnsan
C) Hava şartları
D) Yollar
19. Yurdumuzda Yolun fiziksel yapısına bağlı olarak meydan
gelen kazaların % 85‟i aşağıdaki yol tiplerinden hangisinde
meydana gelmiştir?
A) Düz yolda
B) Sert virajlı yolda
C) Hafif virajlı yolda
D) Ters eğimli yolda

20. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri
değildir?
A) Yanlış yükleme
B) Virajlı yol
C) Hız
D) Kaldırımlar
21. Yorgunluğun temel belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unutkanlık
B) Karar verme yeteneğinin zayıflaması
C) Reaksiyon süresinin azalması
D) Hepsi
22. İstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin
hangisinde gerçekleşmektedir?
A) Öğlen 13.00 – 15.00, gece:03.00 – 05.00
B) Öğlen 15.00 – 17.00, gece:05.00 – 06.00
C) Öğlen 12.00 – 13.00, gece:05.00 – 06.00
D) Öğlen 12.00 – 13.00, gece:06.00 – 07.00
23. Dar yollar, otoyol çıkışları, dönemeçler, yanlış yükleme,
aşırı hız ve benzer haller aşağıdakilerin hangisinin sebebi
olabilir?
A) Devrilme
B) Arkadan çarpma
C) Yayaya çarpma
D) Hiçbiri
24. Kazalar genellikle karayolunun hangi kesimde olmaktadır?
A) Kavşakları bol olan yol kesimlerinde
B) Dönemeçleri bol olan yol kesimlerinde
C) Dar köprü ve menfezleri olan kesimlerde
D) Düz, kavşaksız ve eğimi olmayan yol kesimlerinde
25. Doğru ifadeyi seçiniz.
A) Trafik kazasında olay yerini terk eden sürücü
kusurludur
B) Trafik kazasında olay yerini bir sürücü terk etmişse adli
kovuşturma yapılamaz
C) Trafik kazasında anlaşma sağlanmış ve rapor
tutulmamışsa görevli görevini kötüye kullanmıştır
D) Hiçbiri
26. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
A) Cumhuriyet Savcısı tahkikatına kadar yol trafiğe
açılmaz
B) Görevli kaza bölgesini işaretleyerek yolu kullanıma açar
C) Araçlar bilirkişi raporundan sonra kaldırılabilir
D) Tarafların anlaşması halinde rapor tutulmaz
27. Yurdumuzda meydana gelen trafik kaza sebeplerinden, %
70 gibi büyük bir oran sahip faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alkol
B) Virajlı yol
C) Yorgunluk ve uykusuzluk
D) Teknik nedenler
28. Lastik
yangınlarında
aşağıdakilerden
kullanılmalıdır?
A) Battaniye
B) Toprak
C) Kuru kimyevi tozlu YSC ve su
D) Hiçbiri

hangisi

29. Yangının oluşması için gerekli üç etkenden birinci oksijen,
ikinci yanıcı madde, üçüncü etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ateş kaynağı
B) Benzin
C) Pis ortam
D) Kuru malzeme

30. Yol
güvenliği
açısından;
aşağıdakilerden
hangisi
gereklidir?
Aracın kullanım amacına uygun olduğu, muayenesinin yapıldığı
emniyetli bir biçimde çalıştırılabileceği onaylanmış olmalıdır
A) Taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için
belirttiği tasarım değerini ya da yasal sınırları
aşmamalıdır
B) Taşınan ürün hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli
emniyet tedbirleri alınmalıdır
C) Hepsi
31. Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yayalar
B) Yolcular
C) Sürücüler
D) Trafik görevlileri
32. Kazaya karışanların veya olay yerinden geçenlerin
sorumluluklarından biri hangisidir?
A) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım yapmak, olayı
en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna bildirmektir.
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri krokiye alıp yetkililere tespit
etmektir.
C) Başka kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmak ve trafiği
düzenlemektir.
D) Kazazedelere ilk yardım yapabilecek kişileri olay yerine
getirmektir.
33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Alkollü içki almış olarak araç kullanmak
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C) Hız sınırlamalarına uymamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
34. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Yol ver levhasında durmadan geçmek
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde
durmamak
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
35. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin
uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B) Yolu trafiğe kapatmak
C) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
D) Yolu trafiğe açmak
36. Trafik kazasına karışan sürücülerin yerine getirmesi gereken
görevlerden biri hangisidir?
A) Olayı kendi sigorta şirketine bildirmek
B) İstendiğinde kimlik ve adres bildirmek, sürücü
belgesiyle sigorta poliçesini göstermek
C) Sürücü belgeleriyle trafik belgelerini değiştirmek
D) Yetkililer gelinceye kadar tescil belgelerini değiştirmek
37. Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, taraf olanlar
anlaşır ve yetkililerin gelmesine gerek görmezler ise, ne
yaparlar?
A) Durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle
olay yerinden ayrılırlar.
B) Anlaşsalar bile yetkililerin gelmesini beklerler.
C) Anlaşamadıkları halde yetkilileri çağırırlar.
D) Trafik kazalarında anlaşma kabul edilmediğinden
yetkilileri çağırırlar.

38. Hangisi trafik kazsında asli kusur sebebi sayılır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) İki yönlü yola ters yönden girmek
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek

46. Park halindeki araca çarpan sürücünün hangisini yapması
yanlıştır?
A) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
B) Trafik zabıtasına haber vermesi
C) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
D) Zarar fazla değil ise olay yerinden uzaklaşması

39. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek,
B) Öndeki aracı yakından takip etmek,
C) Dönüş manevralarını yanlış yapmak,
D) Öndeki aracı geçerken hızlı davranmak
40. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Karşı şeride tecavüz etmek
B) Yanlış şeritten gitmek
C) Aşırı yük yüklemek
D) Fazla yolcu almak
41. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı
sağlamamak
B) Düşük hızla seyretmek, gereksiz fren yapmak
C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak,
korkutmak
D) Alkollü içki almış olarak araç sürmek
42.

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına
sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
A) Güvenlik için yansıtıcı cihazları koyması
B) Bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
C) Olayı yetkililere bildirmesi
D) Kazaya karışan aracı yol dışına çekmesi

karışan

43. Maddi hasarlı kazalarda tarafların anlaşmaları halinde
aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası şirketine haber
verilmesine
B) Anlaşma ile ilgili yazılı belge düzenlenmesine
C) Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
D) Kaza yerinin temizlenmesine
44. "Trafikte tekrar yoktur" sözü ile hangisi anlatılmak
istenmiştir?
A) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden
oluşturulamaz.
B) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
C) Yolculuklar sürücüye deneyim kazandırır.
D) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanmak istenmez.
45. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında
hangisi asli kusur sayılır?
A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B) Öndeki araca arkadan çarpılması
C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla
gidilmesi
D) Takip mesafesine uyulmaması

47. Koltuk ferdi kaza sigortası hakkında verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Bütün araçlar için yaptırılması zorunludur.
B) Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvenceye
alır
C) Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından
yaptırılır.
D) İsterlerse yolcular yaptırırlar.
48. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi
sayılır?
A) Bölünmüş yolda, en sol şeridi devamlı işgal etmek
B) Bölünmüş yolda, gelen trafiğe ait kısma girmek
C) Bölünmüş yolda, aracın cinsine ve teknik yapısına
uygun olmayan hızla gitmek
D) Bölünmüş yolda, arızalanan aracın başında gözcü
bulundurmamak
49. Aşağıdakilerden 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
50. Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin
hangisinde görülür?
A) Yayada
B) Sürücüde
C) Yolcuda
D) Yolda
51. İstatistiklere göre araç kullanırken cep telefonu kullanımı,
kaza olasılığını kaç kat arttırmaktadır?
A) 2 kat
B) 3 kat
C) 4 kat
D) 5 kat
52. Aşağıdakilerden hangisi Araç Kabini içerisinde uymamız
gereken kuraldır?
A) Tüm materyaller sabitlenmiş olmalıdır
B) Kabin içerisi düzenli ve temiz olmalıdır.
C) Süs, bebek, bayrak v.b gibi görüş açımızı ve dikkatimiz
dağıtacak eşyalar olmamalıdır.
D) Hepsi
53. Trafik kazalarını önlemenin en etkin yolu nedir?
A) Yolların güzel olması
B) Araçların bakımlı olması
C) Sürücünün sağlıklı olması
D) Trafik kurallarına uyulması
54. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli
sebebidir?
A) Teknik arızalar
B) Yol şartları
C) Sürücü hataları
D) İklim şartları
55. Dünyada yaşanan en çok kaza türü hangisidir?
A) Yanmalar
B) Trafik kazaları
C) Boğulmalar
D) Zehirlenmeler

56. Sonucu itibariyle en tehlikeli olabilecek kaza türü
hangisidir?
A) Fren patlamaları sonucu oluşan kazalar
B) Hatalı sollama sonucu oluşan kazalar
C) Önden çarpmalar
D) Duran araca çarpma
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TURİZM TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI
1.

Turizm taşımacıları aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı
sorumlu değildir?
A) TÜRSAB
B) Kültür ve Turizm bakanlığı
C) Ulaştırma bakanlığı
D) Devlet bakanlığı

2.

Aşağıdaki
yetki
belgelerinden
hangisi
taşımacılığında kullanılan yetki belgesidir?
A) K yetki belgesi
B) L yetki belgesi
C) D2 yetki belgesi
D) C Yetki belgesi

11. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) A yetki belgesi
B) B yetki belgesi
C) D yetki belgesi
D) K yetki belgesi

turizm

3.

Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto
kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere
verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) B2 yetki belgesi
B) A yetki belgesi
C) D yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi

4.

Taşımacı Meslektaşı ve Müşterisi Seyahat Acentesi
aleyhine açtığı dava ve icra takiplerini kaç gün içinde
Turizm Taşımacıları Derneğine bildirmek zorundadır?

12. Türkiye‟ye gelen turistlerin büyük bir bölümünün havayolu
ile gelmelerinin nedeni nedir?
A) Türkiye‟nin turist veren ülkelere uzaklığıdır.
B) Havayolunun daha ucuz olmasıdır.
C) Türkiye‟ye gelişte karayollarının kötü olmasıdır.
D) Hiçbiri
13. Uluslararası turizm taşımacılığında, kullanılacak araçlar en
fazla kaç yaşında olmak Zorundadırlar?
A) 16 yaş B)19yaş C)8yaş D)5yaş
14. A grubu seyahat acenteleri ve A2 yetki belgesi sahipleri
faaliyet raporlarını bakanlığa hangi sürelerle bildirmek
zorundadır?
A) Yılda bir kez
B) 2 ayda bir
C) 6 aylık iki dönem şeklinde
D) Rapor vermek zorunda değildir.
15.

A)
B)
C)
D)
5.

15 gün
45 gün
60 gün
Bildirmek zorunda değildir.

A grubu seyahat acentelerinin otomobil ile uluslararası
yolcu taşımacılığı yapabilmesi için aşağıdaki yetki
belgelerinden hangisini alması gerekir?
A) D yetki belgesi
B) A yetki belgesi
C) A2 yetki belgesi
D) D3 yetki belgesi

6.Seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları
yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki niteliklerden hangileri
aranır?
A) Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sahip
olması zorunlu nitelikler
B) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
C) Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazının
bulunması
D) Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi turizm açısından karayolunu cazip
kılan faktörlerden değildir?
A) Gidilecek rotanın ve durulacak yerlerin kontrol altında
tutulması
B) Daha ucuz olması
C) Yolculuğun daha kısa sürmesi
D) Bagaj ve gerekli donanımların rahat taşınabilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı
Zorunlu Belgelerden değildir?
A) Adli sicil kaydı
B) Acente sözleşmesi
C) İlgili odaya kayıtlı belgesi
D) İkametgâh kâğıdı
9. Aşağıdakilerden hangisi Seyahat acentelerinin hizmetlerinden
değildir?
A) Tur düzenlemek
B) Turistlere hediyelik eşya seçiminde yardımcı olmak
C) Transfer
D) Rezervasyon
10. 1618 sayılı yasa tur düzenleme, transfer yapma yetkisini
hangi kuruluşa vermiştir?
A) Taşıma şirketlerine
B) Servis hizmetlerini yapan kuruluşlara
C) TÜRSAB üyesi acentelere
D) İsteyen herkes yapabilir

Yetki belgesinin zayii olması durumunda aşağıdaki
işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Belge ücretinin %15 alınır
B) Ücret alınmadan yenisi verilir
C) Yetki belgesi iptal edilir
D) Belge ücretinin tümü alınır.

16. Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası turizm taşımacılığı
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) A yetki belgesi
D) A1 yetki belgesi
17. Turizmde kullanılacak ana ulaşım aracına olan talebi
aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Ulaştırma hızı
B) Konfor
C) Güvenirlilik
D) Hepsi
18.
Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı
turlar düzenleme yetkisi vardır?
A) C grubu acenteler
B) A grubu acenteler
C) B grubu acenteler
D) Turizm taşıma şirketleri
19.
Aşağıdaki acentelerden hangisi en geniş kapsamlı
faaliyet alanına sahiptir?
A) A grubu seyahat acenteleri
B) B grubu seyahat acenteleri
C) C grubu seyahat acenteleri
D) Hepsinin faaliyet alanı aynıdır.
20.
Turizm sektöründe taşımacılık yapacak olan araçların
hangi kurumdan onay alması Gerekmektedir?
A) Kültür ve Turizm bakanlığı
B) Ulaştırma bakanlığı
C) Türsab
D) Seyahat Acenteleri
21.
C grubu seyahat acenteleri ulaştırma bakanlığından
hangi yetki belgesini almak zorundadır?
A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) A1 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
22.
Aşağıdakilerden hangisi transfer ve tur araçlarında
bulundurulması zorunlu olan belgelerden değildir?
A) Seyahat Acentesi işletme belgesi
B) Transferi yapılan yolcu listesi
C) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
D) Özel kasko sigorta poliçesi

23. Turist
taşıma
araçlarının
uygunluklarının denetimini
yapmakla yetkili değildir?
A) Trafik ekipleri
B) Türsab‟ın yetkili organları
C) Turizm bakanlığı
D) Maliye bakanlığı

niteliklerini
mevzuata
aşağıdakilerden hangisi

24. Yurtiçinde belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu
durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara hangi
tür yetki belgesi verilir?
A) D2 yetki belgesi
B) B3 yetki belgesi
C) A yetki belgesi
D) A1 yetki belgesi
25. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek, bilgi
edinmek ve sağlık gibi amaçlarla yaptıkları faaliyete ne denir?
A) Seyahat
B) Turizm
C) Gezi
D) Eğlence
26. Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması
gerekenlerden değildir?
A) Transferi yapılan yolcu listesi
B) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
C) Transfer görevlisine ait TÜRSAB tarafından verilen
seyahat acentesi personel kimlik kartı veya görevli
olduğuna ilişkin seyahat acentesi yazısı.
D) Turizm haritası
27. Karayolu Turist Taşıma Araçlarının ve Seyahat
acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu
taşıma araçlarında aşağıdaki niteliklerden hangisi
aranmaz?
A) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
B) Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
bulunması
C) Kültür ve Turizm bakanlığı onay belgesi
D) Ses tesisatı olması
28. Aşağıdaki acentelerden hangisinin yurtdışı tur düzenleme
ve turist taşıma yetkisi vardır?
A) A grubu seyahat acenteleri
B) C grubu seyahat acenteleri
C) B grubu seyahat acenteleri
D) Turizm taşımacılık şirketleri
29. Aşağıdakilerden hangisi Turistlere kiralanacak araçların
nitelikleri arasında yer almaz?
A) Karayolu Trafik mevzuatında belirtilen gerekli şartları
taşımak
B) Yerli araçlar için en çok üç, ithal araçlar için en çok beş
yaşında olmak
C) Teknik bakımı yapılmış olmak
D) Rent a car özel kaskosu yaptırmak
30.
Turizm taşıma şirketinin turist taşıma yetki belgesi
almak aşağıdakilerden hangi işlemi yapmak zorundadır?
A) Yeterli sayıda araç kiralamak
B) A grubu bir acenteyle taşıma sözleşmesi yapmak
C) Türsab‟dan izin almak
D) Ulaştırma Bakanlığından
31. Turistlerin sayısı ve nitelikleri üzerindeki temel belirleyici
unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşı
B) Ödeyeceği ücret
C) Tahsil Durumu
D) Medeni hali
32. Aşağıdaki araçlardan hangisi turizm amaçlı kullanılamaz?
A) Ambulans
B) Otobüs
C) Fayton
D) Balon

33. Seyahat acenteleri aşağıdaki
yapamaz?
A) Turlar düzenlemek
B) Vize işlemlerini gerçekleştirmek
C) Rezervasyon yapmak
D) Pasaport işlemleri

hizmetlerden

hangisini

34. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında bulunması gereken
özellikler nelerdir?
A) Klima tesisatı bulunması
B) Ses tesisatı bulunması
C) Yatar koltuklu olması
D) Hepsi
35. Kendi ülke sınırları içinde belirli bir süre için bir yerden
diğer bir yere gezi amacıyla seyahat eden kişilere ne denir?
A) Günü birlikçi
B) Yabancı turist
C) Yerli turist
D) Hiçbiri
36. Ziyaret ettiği ülkede 24 saatten fazla kalanlara ne ad verilir?
A) Ziyaretçi
B) Turist
C) Günü birlikçi
D) Yerli turist
37. İnsanları turistik gezilere
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merak
B) Dinlenme ve eğlence
C) Din
D) Hepsi

yönelten

başlıca

faktörler
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ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ DERSİ SORULARI
1. Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, kamyon ve çekici gibi
araçlarda kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç
sürücüleri tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yasaktır?
A) Kasko sigorta belgesi olmayan aracı sürmek,
B) Devamlı olarak 4,5 saat araç sürmek,
C) 24 saatlik sürede toplam 9 saat araç sürmek,
D) Devamlı olarak 5 saat araç sürmek
2.

Aşağıdaki araçların hangilerinde “takoğraf” cihazı
bulundurmak ve kullanmak zorunludur?
A) Şehirler arası taşımacılık yapan bütün araçlarda,
B) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda,
C) Şehir içi ve şehir içi yolcu taşıyan bütün araçlarda,
D) Kamyon, otobüs ve çekicilerde,

3.

Takoğraf cihazının bulundurulmasındaki başlıca amaç
nedir?
A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı
tespit etmek,
B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süresiyle yaptığı hızı
tespit etmek,
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücreti tespit etmek,
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit
etmek,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ticari araç kullanan sürücüler 24 saatlik herhangi bir süre
içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A) 9
B) 4
C) 4,5
D) 5
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu araç
sürücüleri, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak
en fazla kaç saat araç sürebilirler?
A) 18
B) 4,5
C) 5
D) 9
4,5 saatlik devamlı araç kullanma süresi sonunda sürücü bir
dinlenme süresi kullanmaya başlayacaksa en az kaç dakika
mola vermek zorundadırlar?
A) 1,5 saat
B) 45 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika
Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her bir şoför
30 saatlik zaman dilimi içinde en az ne kadar süre
kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A) 7 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 12 saat
Sürücüler Takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren
kaç ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?
A) 2 ay
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 5 ay
Kara yolu taşımacılığında çalışma saatleri ve dinlenme
sürelerine ilişkin 153 sayılı sözleşmeye göre aşağıdakilerin
hangisi çalışma süresi olarak kabul edilmemiştir?
A) Araç kullanmak ve diğer işleri yapmak
B) Araçla, yolcularla veya diğer işleri yapmak
C) İş yerinde hazır bulunup, iş yapmaksızın bu zamanı
diledikleri gibi kullanamamak
D) Günlük dinlenme sürelerinde geçirdikleri zaman

12. (AETR) Avrupa anlaşmasına göre, 15 günlük sürede toplam
taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) 100
B) 90
C) 105
D) 120

13. Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı
aşağıdakilerden hangi grup sürücüler için geçerlidir?
A) Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar
B) İl içi ve il sınırları içinde faaliyet gösterenler
C) Taksi ve minibüs şoförleri
D) Sadece tır şoförleri
14. Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural
dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat
haline getiren şoförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici
tedbirleri almak kimin görevidir?
A) Ulaştırma bakanlığının
B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin
C) Kara yollarında trafik güvenliğini sağlayan trafik
görevlilerinin
D) Şoförler ve otomobilciler federasyonunun
15. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförleri
aşağıdakilerin hangisini yapmakla mükelleftir?
A) Mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri
B) Takoğraf bulunmayan veya Takoğraf ı işler durumda
olmayan araçları trafiğe çıkarmamaları
C) Araçlara ait Takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden
itibaren 1 ay süre ile muhafaza etmeleri
D) Hepsinden
16. Takoğraf kayıtlarını 1 ay süre ile muhafaza etmek kimin
görevidir?
A) İşverenin
B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin
C) Şoförlerin
D) Şoförler ve otomobilciler derneğinin
17. Ticari araç şoförleri 1 haftada kaç gün hafta tatili kullanmak
zorundadır?
A) 2 gün
B) 3 gün
C) 1,5 gün
D) 1 gün
18. Uluslar arası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda
şoförler kaç gün süre ile araç kullanabilirler?
A) 10 gün
B) 12 gün
C) 14 gün
D) 8 gün
19. Ticari araç kullanan şoförler her 24 saatlik süre içinde ne
kadar kesintisiz dinlenecektir?
A) 24 saat
B) 11 saat
C) 4,5 saat
D) 9 saat
20. Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri
kesintiye uğrayabilir?
A) Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda
B) Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
C) Aracın yüküyle uğraşması durumunda
D) Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda
21. Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu,
İşe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri
defteri veya listeyi kim tutmalıdır?
A) Sürücüler
B)
Araç personeli
C)
Araç işletenleri
D)
Emniyet görevlileri
22. Şoförlerle ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden
hangileri kontrol edilir?
A)
B)
C)
D)

Günlük araç kullanma süreleri
Molalar
Haftalık ve günlük dinlenme süreleri
Hepsi

23. Çalışma ve dinlenme süreleri hangi tip araç sürücülerini
kapsamaz?
A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı
3,5 tonu geçen araç şoförlerini,
B) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıma kapasitesi
şoförü dahil 15 kişiyi geçen araç şoförlerini,
C) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taksi şoförlerini,
D) Şehirler arası otobüs şoförlerini
24. Sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin; 1
günlük hafta tatilini kaç günlük araç kullanma süresinden
sonra kullanmak zorundadır?
A) 5 günlük
B) 7 günlük
C) 6 günlük
D) 4 günlük
25. Sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin; kaç saat
içinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir?
A) 36 saat
B) 24 saat
C) 20 saat
D) 48 saat
26. Hız sınırlayıcı cihaz hangi tip araçlarda bulunması
zorunludur?
A) Otomobillerde
B) Sadece kamyonlarda
C) Sadece çekicilerde
D) Kamyon, çekici ve otobüslerde
27. Uluslar arası kara yolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan
taşıt
personelinin
çalışmalarına
ilişkin
Avrupa
antlaşmasına (AETR) göre; yol güvenliğine tehdit teşkil
etmemek kaydı ile uygun bir durağa ulaşıncaya kadar
sürücülerin antlaşma hükümlerine riayet etmeme şartı
nedir?
A) Yolun 50 km den az kalmış olması
B) Yolcuların veya taşıt yükünün güvenliğinin sağlanması
zorunluluğu
C) Yol ve hava şartları
D) Trafik yoğunluğu
28. Kamyon, otobüs ve çekici araç şoförleri; araçlarında hangi
cihazı bulundurmak ve işler durumda olmasını sağlamak
zorundadır.
A) Radar Kontrol Cihazı
B) Takoğraf Cihazı
C) Radyo Teyp
D) Yol Bilgisayarı
29. 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam 9 saatle
sınırlandırılmış araç sürme yasağı hangi sürücüler için
zorunludur.
A) Bütün Sürücüler
B) Sadece otobüs sürücüleri
C) Sadece tır şoförleri
D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan tüm
sürücüler
30. Hangi Sürücüler takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden
itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır.
A) Sadece kamyon şoförleri
B) Taksi şoförleri
C) Sadece tır şoförleri
D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün
şoförler.
31. (Uluslar arası kara yollu taşımacılığı yapan taşıtlarda
çalışan
taşıt personelinin çalışmalarına ilişkin Avrupa
antlaşması) AETR e göre 90 saatlik araç kullanma süresi en
fazla kaç günlük sürede gerçekleşmelidir.
A) 8 günlük
B) 10 günlük
C) 15 günlük
D) 18 günlük

32. Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin çalışma ve
dinlenme sürelerine ilişkin görevi aşağıdakilerin
hangisidir.
A) Takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre
ile araçlarında bulundurmak
B) Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içinde kural dışı
hareketlerini izlemek, kuralları ihlal etmeyi ihtiyat
haline getiren sürücüler için önleyici tedbir almak.
C) Sürücünün yolcu veya yükü zamanında gönderilene
veya varış noktasına ulaştırdığına dikkat etmek
D) Nakliyenin bir an önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri
almak
33. Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin; alınan molalarda
şoförler başka işle uğraşamazlar; aşağıdakilerin hangisi
başka iş olarak kabul edilmiştir.
A) Aracın yükü ile uğraşmak
B) Aracın genel kontrolü ve temizliği ile uğraşmak
C) Motor ve donanımı ile uğraşmak
D) Hepsi
34. Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin; alınan molalarda
şoför aşağıdakilerin hangisi ile ilgili faaliyetlerde
bulunabilir.
A) Yükün emniyeti
B) Araç ve araçla ilgili işler
C) Lastik havaları ve bijonlar
D) Hiçbir işle uğraşamazlar.
35. Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin; hangi durumda 11
saatlik günlük dinlenme süresi 12 saate çıkarılır?
A) Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması
durumunda
B) Yeterli dinlenmenin sağlanamadığı durumda
C) Sürücünün talebi ile
D) İşin az olduğu durumlarda
36. 11 saatlik günlük dinlenme süresi; haftada kaç defa en az 9
saate indirilebilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
37. Hangi araçlarda takoğraf cihazı bulundurma şartı yoktur?
A) Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde faaliyet
gösteren kamyon otobüs ve çekicilerde
B) 1984 ve daha ünce ki yıllarda üretilen araçlarda
C) Resmi araçlarda
D) Hepsi
38. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler 1
haftada en fazla kaç gün araç kullanabilir?
A) 5
B) 3
C) 7
D) 6
39. Takoğraf cihazı bulundurma sorumluluğu kime aittir?
A) Taşıt şoförüne
B) Araç işletenine
C) Ulaştırma bakanlığına
D) Şoförler ve otomobilciler derneğine
40. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon,
çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım
hangisidir?
A) Takoğraf
B) Taksimetre
C) Telsiz
D) Telefon
41. Bir şoförün Takoğraf kayıtlarını incelediğinizde 1,5 saat ara
ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?
A) Fazla mola verdiğini
B) Görevi savsakladığını
C) Kurallara uygun olduğunu
D) Mola süresine uyumadığını

42. Bir şirketin trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması
gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler tam
olarak aşağıdakilerin hangisidir?
A) Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler
olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yer
bilgileri
B) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri
C) Taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı
D) Taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu, işe çıkış saati ve
gidilecek güzergah
43. Takoğraf kayıtlarında hangi bilgiler denetlenebilmektedir?
A) Yaptığı hız,
B) Çalışma süreleri
C) Dinlenme süreleri
D) Hepsi
44. Bir hafta tatili en az kaç saat sürmeli?
A) 24 saat
B) 9 saat
C) 8 saat
D) 4.5 saat
45. Günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç
kez 10 saate çıkarılabilir?
A) 2
B) 4
C) 7
D) 5
46. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa sürücü gün içerisinde
araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda
sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir
değişiklik olur?
A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
47. AETR ye göre sürücü gün içerisinde 9 saat dinlenmiş ancak
daha sonra sefere çıkmıştır. Bu durumda sürücünün günlük
dinlenme süresi kaç saat kalmıştır?
A) 2 saat
B) 3 saat
C) 4 saat
D) Sefere çıktığı için günlük dinlenme süresini
tamamlamıştır.
48. AETR ye ve kara yolları trafik yönetmeliğine göre aracının
feribotla veya trenle taşınması durumunda sürücünün
günlük dinlenme süresi kesintiye uğrarsa; günlük
dinlenme süresi ne kadar uzatılır?
A) Bir değişiklik olmaz
B) 1 saat uzatılır
C) 2 saat uzatılır
D) 3 saat uzatılır
49. AETR ve kara yolları trafik yönetmeliğine göre sürücünün
hafta tatili en az ne kadar süre olmak zorundadır.
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) Hafta tatili iş durumuna göre olur, gerekirse tatil
yapılmayabilir.
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) Sürücülerin hafta tatili yoktur.
50. AETR ye ve kara yolları trafik yönetmeliğine göre sürücü
araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım
etmiştir. Sürücü mola vermeden en fazla ne kadar süre araç
kullanabilir
A) 3 Saat 30 Dakika
B) 4 Saat
C) 4 Saat 30 Dakika
D) 5 Saat 30 Dakika

51. Karayolları Trafik yönetmeliği hükümleri gereğince
kamyon, çekici ve Otobüslerde bulundurulması zorunlu
donanım hangisidir?
A) Takoğraf
B) Taksimetre
C) Telsiz
D) Telefon
52. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma
koşullarına ilişkin düzenlemeleri yapan Uluslararası
Çalışma Örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unıcef
B) Nato
C) Opec
D) İlo
53. AETR‟ ye göre kontrol aygıtında
kartlarının saklanma süresi nedir?
A) Sadece sürücüde 1 yıl
B) Sürücüde 1 hafta ve firmada 12 ay
C) Sürücüde 3 ay ve firmada 3 yıl
D) Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl

kullanılan

kayıt

54. Karayolları Trafik Yönetmeliği‟ne göre, kontrol aygıtında
kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi nedir?
A) Sürücüde 3 ay ve firmada 3 yıl
B) Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl
C) Sadece taşıtta 1 ay
D) Sürücüde 1 ay ve firmada 5 yıl
55. Aşağıdakilerden hangisi taşıt sürücülerinin
gereken işlemlerden biri değildir?
A)
B)

C)

D)

yapması

Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri,
Zorunlu olduğu halde Takoğraf bulunmayan veya
takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe
çıkarmamaları,
Araçlara ait Takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden
itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri,
zorunludur.
Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını,
şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile
gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste
düzenleyerek kayıtlarını tutmaları
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TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI
1.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok
kaç kilometre hızla gidebilirler?
A)
40
B)
50
C)
30
D)
60

2.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar otoyolda en çok kaç
kilometre hızla gidebilirler?
A) 100
B) 70
C) 50
D) 60

3.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup boş olarak trafiğe
bir kamyon otoyolda kaç kilometre hızla gidebilir?
A) Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup boş olarak
trafiğe çıkan araçlar kendi sınıfına giren araçlara ait
hızla sürülebilir
B) 90
C) 60
D) 50

4.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları en az
kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A) 20
B) 5
C) 50
D) 10

5.

Yığın halinde taşıma ne demektir?
A) Tehlikeli maddelerin ambalajlanmadan tabii şekliyle
taşınmasıdır.
B) Tehlikeli maddelerin bulunduğu kapların üst üste
konularak taşınmasıdır.
C) Tehlikeli maddelerin gereken koşullar olmaksızın
taşınmasıdır.
D) Tehlikeli maddelerin sarnıçlarla taşınmasıdır.

6.

ADR ye göre kaza talimatnamesini kim hazırlar?
A) Gönderen
B) Sürücü
C) Alıcı
D) Taşıma şirketi

7.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak
araçlarda bulunması zorunlu eşyalardan değildir?
A) Refakat evrakları
B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
C) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri
D) Asma kilit.

8.

Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsü kaza halinde
alabileceği önlemleri yola çıkmadan önce hangi belgeden
okumalıdır?
A) Sevk irsaliyesinden
B) ADR kanunundan
C) Kaza talimatından
D) Güzergâh belgesinden

9.

ADR (SRC-5) Belgesi nedir?
A) Genel turizm kararnamesi ve ekleri
B) ADR‟ ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin
alındığını ispatlayan belge
C) Taşımacının tehlikeli maddeyi teslim aldığını belirten
belge
D) Tehlikeli maddeler paketleri için verilen izin

10. ADR ye göre tehlikeli maddelerin nakliyesi sırasında
öngörülen güzergâh tespitine kim uymak zorundadır?
A) Yükleyici
B) Nakliyeci
C) Sürücü
D) Gönderen
11. Zehirli maddeler insan vücudunun hangi bölümlerini
etkiler?
A) Akciğer, mide, bağırsak
B) Böbrek, dalak, beyin
C) Gözler
D) Eller ve ayaklar
12. Tehlikeli maddenin tanımı tam olarak aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Patlayıcı, parlayıcı ve fiziksel ve kimyasal olarak
bunlara benzerlik taşıyanlar.
B) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirleyici ve bunlara fiziksel
veya kimyasal olarak benzeyenlerin sadece özel taşıma
kaplarında taşınanlar.
C) Patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine
tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen
katı maddeler ve fiziksel veya kimyasal evsafı
bakımından yukarıdakilere benzeyen diğer maddeler.
D) Kapalı açık ve yarı kapalı araçlarla taşınan tüm yükler
tehlikeli madde kapsamına girer
13.

Tehlikeli madde taşımacılığında aşağıdakilerden hangisi
muhafız
personel
seçiminde
dikkat
edilecek
hususlardandır?
A)
B)
C)
D)

26 yaş ve üstü olmalıdır.
Muhafızlar; güvenilir, disiplinli ve eğitimli olmalıdır.
Sigara içmemelidir
Birbirini tanıyan personelden seçilmelidir.

14. ADR ye uygun olması açısından; Yüklenecek yük, araç ve
araç donanımı, aracın ve yükün tanımlanması ve refakat
evrakları hususlarına kimin dikkat etmesi gerekir?
A) Nakliyeye iştirak edenlerin tümü
B) Sadece gönderen
C) Sadece alıcı
D) Sadece yükleyici
15. ADR ye göre refakat evrakları ne işe yarar?
A) Nakliyeye iştirak edenlerin bilgilendirilmesine
B) Nakliyenin talimatlara uygun olup olmadığının
kontrolüne
C) Acil durumlarda polis ve itfaiyenin bilgilendirilmesine
D) Hepsine
16. Tehlikeli maddelerin fiziki hallerini aşağıdakilerin hangisi
belirtmektedir?
A) Gaz, benzin, motorin
B) Madeni yağ
C) Katı, sıvı, gaz
D) Sıvı, katı, asit

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde
bulunur?
A) 4
B) 7
C) 3
D) 5
18. Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır?
A) Buharların kendiliğinden yanmaya başladığı derece
B) Kaynama noktası
C) Buharlaşma noktası
D) Püskürtme noktası
19. ADR ye göre nakliyeci ile nakliye anlaşmasını kim yapar?
A) Alıcı
B) Gönderen
C) Kargo işletmecisi
D) Nakliyat ambarı işletmecisi
20. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi taşımacının görevidir?
A) Öngörülen güzergâh tespitine uymak
B) Gerektiğinde sürücünün yerine geçmek
C) Tehlike etiketleri ve işaretlerinin taşıtların üstüne
takılmasını sağlamak
D) Yazılı talimatların kilitli bir yerde muhafaza edilmesini
sağlamak
21.

Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç
kazalarından sonra öncelikle alınacak önlemlerden
değildir?
A) Kaza yerini emniyete almak
B) Rüzgârı arkanıza alarak yangını söndürmek
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek
D) Gönderene haber vermek

22. ADR ye göre turuncu renkli levhalarda bulunan 22, 33, 44, 55
gibi olan tehlike tanımlama numaralarının anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçta hangi tür tehlikeli maddenin taşındığını
B) Un numarası
C) Tehlikenin iki misli büyük olduğunu
D) Patlayıcı maddelerin taşındığını
23. Tehlikeli maddelerin yüklü olduğu taşıtın şoförü, taşımalar
esnasında meydana gelebilecek olaylara karşı aşağıdaki
hususlardan hangilerini kesin olarak bilmek zorundadır?
1. Taşıtın herhangi bir sabotaj karşısında bulunması halini
2. Tehlikeli maddelerin herhangi bir tehlike karşısında
kalması halini
3. Yangın tehlikesi karşısında yangın söndürme cihazlarının
kullanılmasını
A) Hepsini
B) 1 ve 2 yi
C) 1 i
D) 2 ve 3 ü
24. Tehlikeli
yüklerin
ambalajından,
konteynır
veya
tanklardan görülemeyen tehlikeleri vardır. Bu nedenle
ambalajın içindeki tehlikeleri gösteren bir dış tanımlamaya
ihtiyaç vardır.bu amaç için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) Un numarası (BM numarası)
B) Tehlike ikaz etiketleri (tehlike uyarı levhaları)
C) Kırmızı flama
D) Turuncu renkli levha

25. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanılan ve üzerinde
tehlike tanımlama numaraları bulunan turuncu ikaz
levhaları ne işe yarar?
A) Diğer araç sürücülerini özellikle dikkate almaları
konusunda uyarır
B) Şoför ve muhafızı bilgilendirir.
C) Yol kontrollerinde işe yarar
D) Park mesafesini gösterir.
26. ADR nedir?
A) 2918 Sayılı kanun,
B) Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına yönelik
çok taraflı Avrupa anlaşması
C) Tehlikeli atık kanunu
D) AETR
27. ADR ye göre tehlikeli maddeler kaç sınıfta toplanmıştır?
A) 5
B) 6
C) 11
D) 9
28. ADR ye göre Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması
gereken donanım aşağıdakilerin hangisi değildir?
A) Refakat evrakları
B) Yangın söndürme araçları
C) El feneri
D) Projektör
29. ADR ye göre tehlikeli madde taşıyan araçlarda tehlike
tanımlama numarasının iki adet olması ne anlama gelir?
A) Tehlikeli madde taşıdığı
B) Tehlikenin iki misli büyük olduğu
C) UN numarası (BM numarası)
D) Çok zehirli maddeler.
30. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda; herhangi bir kaza
durumunda kazanın şekline göre hangi önlemin öncelikle
alınacağı kimin inisiyatifindedir?
A) Şoförün
B) Muhafızın
C) İtfaiyenin
D) Emniyet güçlerinin
31. ADR ye göre; tehlike etiketlerinin, araca, portatif tanklara
yerleştirilmesinden, görülür hale getirilmesinden veya
üzerlerinin örtülmesinden kim sorumludur?
A) Sürücü
B) Gönderen
C) Nakliyeci
D) Yükleyici
32. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi araç nakliyesindeki
taşıma biçimlerindendir?
A) Açık, katı yük taşımacılığı
B) Ambalajlı yük taşımacılığı
C) Tankların içinde yapılan taşımacılık (sarnıçlı taşımacılık)
D) Hepsi
33. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi Araçlarda bulunması
gereken donanımlardan değildir?
A) YSC (yangın söndürme cihazı)
B) Refakat evrakları
C) Lastiklere uygun takoz
D) Yedek yakıt için çanta bidon

34.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Variller
B) Tahta fıçılar
C) Bidonlar
D) Hepsi

42. ADR‟ ye göre aşağıdakilerden hangisi ile tehlikeli madde
taşıması yapılamaz?
A) Variller
B) Tahta fıçılar
C) Çuvallar
D) Poşetler

35.

Araçlarda bulunan YSC (yangın söndürme cihazı) nin
üzerinde hangi bilgilerin yazılı olması gerekir?
A) Üretici bilgileri
B) Uzmanının adı
C) Gelecek kontrol tarihi
D) Hepsi

43.

ADR‟ ye göre aşağıdakilerden hangisi araçta bulunması
gereken donanımlardandır?
A) Yangın söndürücü
B) Sürücü eğitim rehberi
C) Sürücü maaş bordrosu
D) Telsiz bağlantısı

36. ADR ye göre sürücünün yükümlülüğü aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Hasarlı parça yükleri nakletmez
B) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş donanımları
bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
C) Refakat
evraklarını
yanında
bulundurmalı
ve
istendiğinde yetkililere göstermelidir
D) Yükü bir an önce teslim etmek amacıyla inisiyatif
kullanarak en kısa yolu takip etmelidir

44.

ADR‟ ye
göre aşağıdakilerden hangisi
bulunması gereken donanımlardan değildir?
A) Takoz
B) Kürek
C) Koruyucu gözlük
D) Sürücü eğitim rehberi

37. Araca uygun ikaz levhaları, rakamlar ve tehlike etiketleri
ile donatmak kimin görevidir?
A) Sürücü
B) Araç sahibi
C) Yükleyici
D) Nakliyeci
38.

Aşağıdakilerin hangisi patlayıcı madde işaretidir?

A)

B)

C)

D)

araçlarda

45. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, tehlikeli madde taşıyan
araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre
olmalıdır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
46. Tehlikeli yük ambalajının üzerinde iki farklı tehlike ikaz
etiketi varsa hangi anlamı ifade eder?
A) Diğer paketlerle yükleme yasağı vardır
B) Bu ambalajda birden fazla tehlike vardır
C) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir
D) Bu paket taşınamaz
47. Turuncu renkli plakanın üst yarısındaki rakamlar neyi
ifade eder?
A) Hangi tehlike maddenin yüklendiği
B) Yükün tehlikeleri hakkında bilgi verir
C) Maddenin yanma noktası
D) Tankerin litre olarak kapasitesini
48. Bir kaza sonucunda tehlikeli maddenin açığa çıkması
durumunda; Sürücü ilk önce kime haber vermelidir?
A) Polis ve itfaiyeye
B) Ulaştırma Bakanlığına
C) Halkı uyarmak için yerel basına
D) İşyerine

39. Aşağıdakilerden hangisi ADR için söylenemez?
A) Çok taraflı uluslar arası anlaşmadır
B) Tehlikeli
maddelerin
karayollarında
güvenle
taşınabilmesini içerir
C) Amacı tehlikeli maddelerin zayiatını önlemektir
D) Anlaşma hükümleri ihlali halinde ülkeler tarafından
kendi mevzuatları gereğince yasal işlem yapılır
40. Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından
patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya
kolayca ateş alıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif ve
aşındırıcı maddeler, mühimmat, sıkıştırılmış veya
sıvılaştırılmış gazlar, su ile temas ettiğinde yanıcı gaz yayan
maddeler ve kendiliğinden kıvılcımlanabilen maddelere ne
ad verilir?
A) Tehlikeli madde
B) Yanabilen madde
C) Natürel madde
D) Organik madde
41.

ADR‟ ye göre aşağıdakilerden hangisi taşıma sırasında
araçta bulunması gereken belgelerden değildir?
A) Nakliye evrakı (taşıma belgesi)
B) ADR belgesi
C) Kaza pusulaları
D) Araç faturası

49. Sürücü tarafından tehlikeli madde ile yüklü paketler
açılabilir mi?
A) Hayır
B) Evet
C) Firma izin verirse
D) Yetkili izin verirse
50. ADR‟ye göre aşağıdakilerin hangisi yanıcı sıvı maddeleri
ifade eder?
A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 2
C) Sınıf 3
D) Sınıf 5.1
51. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 4.3 sınıfı tehlikesidir?
A) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş
gazlar
B) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler
C) Kendi kendine yanan maddeler
D) Su ile temas ettiklerinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler
52. Aşağıdakilerden hangisi daha tehlikelidir?
A) Yanma noktası yüksek olan
B) Yanma noktası düşük olan sadece yazın tehlikelidir
C)
D)

Yanma noktası düşük olan
Yanma noktasının tehlike açısından önemi yoktur

53. 6.2 tehlikeli madde sınıfının esas tehlikesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yanma tehlikesi
B) Bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesi
C) Asidik tahriş olma tehlikesi
D) Boğulma tehlikesi
54. Tehlike ikaz etiketlerinin amacı nedir?
A) Maddenin dayanıklılığı hakkında bilgi verir
B) Paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler
C) Renk uyumuna katkıda bulunurlar
D) Paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler
55. Aşağıdaki şekilde işaretlenmiş
ambalajının tehlikesi nedir?

A)
B)
C)
D)

bir

tehlikeli

madde

Bu madde yanıcı ve asidiktir
Bu madde yanıcı ve zehirlidir
Bu maddenin taşınması yasaktır
Bu madde aşındırıcı ve zehirlidir

56. Bir tanker ile yapılan tehlikeli maddeler taşınmasında
kullanılan turuncu renkli plakanın alt yarısındaki (Örn:
1203) numara neyi ifade eder?
A) Bu numara, maddenin yanma noktasını belirtir
B) Bu numara maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir
C) Bu numara, hangi maddenin yüklendiğini belirtir
D) Bu numara, o maddenin spesifik ağırlığını belirtir
57. Tehlike tanımlama numaraları bulunan turuncu renkli
levhada esas tehlikenin arttığı nasıl ifade edilir?
A) Tehlike rakamının tekrarlanması suretiyle
B) İki tane ikaz levhası üst üste takılmalıdır
C) Tehlike numarasından önce bir X yazılmalıdır
D) Eğer üzerinde sarı bir şerit varsa
58. Tehlikeli madde paketleri ile yüklü bir araçta kaç tehlike
ikaz levhası olmalıdır?
A) Bir (önde)
B) İki (ön ve arkada)
C) İki (yanlarda)
D) Üç (arka ve yanlarda)
59. İşaretleme zorunluluğu olan miktarda tehlikeli madde
taşıyan bir araçta, hangi durumda, ikaz levhalarının
takılmasından vazgeçilebilir?
A) Tehlikeli madde danışmanı izin verirse
B) Gönderen izin verirse
C) Karayollarından gerekli izin belgesi alınırsa
D) Hiçbir durumda
60. Aşağıdaki tehlike tanımlama numaralarından hangisi kolay
yanabilen sıvı maddeyi ifade eder?
A) 33
B) 23
C) 38
D) 60
61. Konteynır ile taşıma yapılıyor ise tehlike ikaz etiketleri ve
tehlike tanımlama numaraları bulunan turuncu renkli
levhalar nereye asılmalıdır?
A) Sadece arka tarafta
B) Sadece aracın önünde
C) İki uzun kenarında ve arkasında
D) Dört tarafında
62. Turuncu
renkli
levhalarda
tehlike
tanımlama
numaralarının önüne gelen “x” in anlamı nedir?
A) Bu madde tehlikeli bir şekilde su ile reaksiyona girer
B)
C)
D)

Tanker boş ancak temizlenmemiştir
Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
Bu tehlike madde bilinmeyen bir maddedir

63. Tehlikeli maddelerin dökme olarak taşınmasında numaralı
ikaz levhası gerekmektedir. Levha üzerinde UN- Numarası
ve tehlike numarası olmalı mıdır?
A) Hayır, tehlike numarasına gerek yoktur
B) Sadece, tenteli araçlarda taşınıyorsa
C) Sadece, kapalı araçlarda taşınıyorsa
D) Evet, UN- Numarası ve tehlike numarası mutlaka
gerekmektedir
64. Refakat evraklarından hangisinde taşınan
maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?
A) ADR Belgesinde
B) Kaza Talimatında
C) Araç izin belgesinde
D) Taşıma evrakında

tehlikeli

65. Araçların tehlike ikaz etiketi ile işaretlenmesi ne anlama
gelmektedir?
A) Taşımanın yurtdışına yapılan bir tehlikeli madde
taşıması olduğunu belirtir
B) Tehlikeli maddelerin kapalı araçlarda taşınması
gerektiğini belirtir
C) Tehlikeli maddelerin varilleri içerisinde taşınması
gerektiğini belirtir
D) Aracın içerisinde tehlikeli madde olduğunu belirtir
66. Paketleme grubu nedir?
A) Maddenin tehlike derecesini ifade eder
B) Taşınan paketin uygunluğunu gösterir
C) Tehlikeli maddelerin paketlerle taşınmasını ifade eder
D) Hiçbiri
67. UN- Numarası nedir?
A) Hangi tehlikeli maddenin yüklendiğini/olduğunu
belirtir
B) Uluslararası nakliye numarası
C) Bu numaranın anlamı yok
D) Bilinmeyen numara
68. Taşımaya başlamadan önce alınan hangi önlem taşımanın
emniyetini artırmaktadır?
A) Bir sonraki polis merkezini yola çıkmadan önce
bilgilendirmek
B) Çalışma bakanlığı müfettişlerini bilgi vermek
C) Karayolları trafik kanunu yanında bulundurmak
D) Yük emniyetinin kontrolü
69. İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz
yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır?
A) Tüm taşımalarda
B) Sadece tank konteyner ile yapılan ulusal taşımalarda
C) Sadece iki adetten fazla tehlikeli madde taşındığında
D) Sadece sınıf 3‟e ait tehlikeli maddeler taşındığında
70. Bir tanker aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.

80
1830
Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
A)
B)
C)
D)

Yanıcı
Patlama tehlikesi
Yanıcı Sıvı
Aşındırıcı (asidik)

71. Sürücü; tehlikeli madde yüklü aracını park ederken
aşağıdaki önlemlerden hangisini uygulamalıdır?
A) Aracın istenmeden kaymasını önlemek için el frenini
çekmelidir
B) İkaz levhasını kapatmalı veya çıkarmalıdır
C) Radyoyu ve aracın ışık tertibatını kapatmalı
D) Üzerinde “tehlikeli madde- uzak durunuz” diye bir
uyarı levhası takmalıdır

72. Hangi durumunda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz
levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?
A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
B) Tehlikeli madde için un-numarası yok ise
C) Araç boş ve temizlenmiş ise
D) Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman
73. Farklı sınıflara ait tehlikeli maddeler aynı araçta hangi
şartlarda taşınabilir?
A) İçinde gıda maddeleri bulunmuyorsa
B) Beraber yükleme kurallarına uygunsa
C) İçinde patlayıcı madde yoksa
D) Her durumda taşınabilir
74. Kapasitesi / Hacmi 450 litreden fazla olan paketlerin
neresine tehlike etiketleri yapıştırılmalıdır?
A) Sadece bir tarafına yeter
B) Karşılıklı gelen iki tarafa
C) Paket büyük olduğundan gerekmez
D) Hiçbiri
75. Yanma noktası bakımından aşağıdakilerin hangisi daha
tehlikelidir?
A) Yanma Noktası yüksek olan
B) Yanma Noktası düşük olan sadece yazın tehlikelidir
C) Yanma Noktası düşük olan
D) Yanma Noktası önemli değildir. Önemli olan yakacak
maddenin ne kadar tehlikeli olduğudur
76. Hangi tehlikeli madde ambalajları taşınmaz?
A) İç suyollarında taşınacak olanlar
B) Derin dondurulmuş olanlar
C) Hasarlı olanlar
D) 2 metreden daha yüksek olanlar
77. Aşağıdakilerin hangisi 6.1 sınıfı tehlikeli maddedir?
A) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş
gazlar
B) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler
C) Kendi kendine yanan maddeler
D) Zehirli maddeler
78. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?
A) Maddenin dayanıklılığı hakkında bilgi verir
B) Paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler
C) Renk uyumuna katkıda bulunurlar
D) Paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler
79. Hangi tehlikeli etiketi zehirli maddeleri belirtir?
A)

B)

C)

D)
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TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin tanımıdır?
A) Yayaların ve hayvanların yol üzerindeki hareketleridir.
B) Araçların hal ve hareketleridir.
C) Araçların yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki
hal ve hareketleridir.
D) Araçların ve yayaların yoldaki hal ve hareketleridir.

11. İki yönlü yollarda devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi
belirtir?
A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B) Sağ bankette durulamayacağını
C) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D) Hiçbir sebeple durulamayacağını

2.

Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı
karayoluna ne denir?
A) Tek yönlü karayolu
B) Bölünmüş karayolu
C) İki yönlü karayolu
D) Otoyol
Aşağıdakilerden hangisi kavşak için tam ve doğru
tanımdır?
A) İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya
birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
B) En az üç adet karayolunun birbirine çok yaklaştığı
alandır.
C) En az dört şeritli yolun dönüş için ayrılan kısmıdır
D) Karayolunun yaya geçidi olan kısmıdır.

12. Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, sürücüler
araçlarını yolun neresinden sürmek zorundadırlar?
A) Yolun en sağından
B) Boş ve düzgün şeritten
C) Trafik müsait ise ortasından
D) Yolun sağ banketinden
13. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten
sürmek zorundadırlar?
A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden
C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasındakinden
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği
şeritten
14. Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit
değiştirilir?
A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya
başlayarak
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret
vererek
C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı
hareket ederek
D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak

3.

4.

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, halkın can ve
mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik
kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A) Geçiş üstünlüğü
B) Yol verme
C) Geçiş hakkı
D) Geçiş kolaylığı

5.

Araçların yüklü veya yüksüz olarak, karayolunda güvenle
seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve
yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A) Gabari
B) Dingil ağırlığı
C) Kapasite
D) Yüklü ağırlık

6.

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan
ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?
A) Römork
B) Kamyon
C) Arazi taşıtı
D) Kamyonet

7.

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar
vermeden geçmeleri için, aynı dingile bağlı tekerlerden
karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?
A) İstiap haddi
B) Taşıma sınırı
C) Azami dingil ağırlığı
D) Kapasite
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu
ışıkta ne yapılır?
A) Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol
edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C) Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar
geçinceye kadar beklenir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli
geçilir.

8.

9.

Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı
trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler
öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
A)
B)
C)
D)

Trafik işaret levhalarına
Trafik zabıtasına
Yer ve yön oklarına
Işıklı trafik cihazına

10. Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye ilişkin aşağıdakilerin
hangisi yasaktır?
A) Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araçların
saygısızca sürülmesi
B) Araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi
C) Telefonla konuşmak
D) Hepsi yasaktır

15. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi
devamlı olarak işgal edilemez?
A) En sağdaki.
B) Ortadaki.
C) En soldaki.
D) Orta ile en sağdaki.
16. Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve
dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?
A) Motosiklet
B) Otomobil
C) Kamyon
D) Otobüs
17. Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit
değiştirme hakkına sahiptirler?
A) Önlerinde giden araç bulunmaması halinde, istedikleri
şeritten gitmek için.
B) Arkalarından gelen araçların bulunmaması halinde,
istedikleri şeritten gitmeleri
için.
C) Geçmek, dönmek, durmak, duraklamak ve park etmek
için.
D) Arkalarından hızla gelen araçlara yol vermek için.
18. Yerleşim yerleri içindeki ve dışındaki kavşaklara kaç metre
kala şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150.
B) Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200.
C) Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250.
D) Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300.
19. Şerit izleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi
yasaktır?
A) Durmak ve duraklamak için şerit değiştirmek.
B) Geçmek ve park etmek için şerit değiştirmek.
C) Sağa, sola ve geriye dönmek için şerit değiştirmek.
D) İşaret vermeden veya işaret verildiği anda şerit
değiştirmek.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Geriye doğru 1 yıl içerisinde hız ihlali beş kere yapan
sürücünün sürücü belgesi geri alınarak trafikten 2 yıl
men edilir.
B) Hız sınırını geriye doğru bir yıl içinde 5 kere %30 dan
fazla aşan Şoförlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geriye
alınır.
C) Hız sınırını geriye doğru bir yıl içinde 5 kere %10 dan
fazla aşan Şoförlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geriye
alınır.
D) Hız sınırlarını geriye doğru 1 yıl içinde 3 defa % 30 dan
fazla ihlal eden şoförlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile
geri alınır.
21. Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, bölünmüş
yolların hangi bölümüne girmek yasaktır?
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölümüne,
B) Gidişe ayrılan kısmının en sol şeridine,
C) Gidişe ayrılan kısmının en sağ şeridine,
D) Gidişe ayrılan kısmının orta şeridine.
22. Aksine bir işaret bulunmadıkça karayollarında trafiğin
akışıyla ilgili olarak sürücüler aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli
yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının
gerektirdiği şeritten sürmelidir
B) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli
yollarda ise yol ve trafik durumu ne olursa olsun en sol
şeritten sürmelidir
C) Araçlarının gidiş yönüne göre yolun solundan, çok
şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının
gerektirdiği şeritten sürmelidir
D) Araçlarını her durumda sağ şeritten sürmelidir.
23. Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır
B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır
C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır
D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır
24. Şerit değiştirmek isteyen araçlar, şerit değiştirmeden önce
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçmesini
beklemelidir
B) Gireceği şeritte sürülen araçların geçiş üstünlüğüne
sahip olup olmadığını
anlamaya çalışmalıdır.
C) Geçilmek istenen araç, şerit değiştirme niyetini belirten
bir işaret yapmış ise korna veya selektör ile uyarmak.
D) Önündeki araca iyice yaklaşıp hızını anlamaya
çalışmalıdır.
25. Tek yönlü ve çok şeritli yollarda sürücü en soldaki şeridi
hangi durumlarda kullanabilir?
A) Hızlı gidiyorsa
B) Arkada araç bulunmuyorsa
C) Arkadaki araçlar yavaş seyrediyorsa
D) Geçme ve dönme durumunda
26. Sürücüler, kullandıkları araçların hızlarını aşağıdakilerden
hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?
A) Sürücünün sağlık durumuna göre,
B) Aracın markasına, modeline göre,
C) Aracın fenni muayeneden geçip geçmediğine göre,
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna
göre.
27. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda, otomobiller için
azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 100
B) 110
C) 120
D) 130

28. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için
azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
29. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs,
kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç
kilometredir?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
30. Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında
römorksuz minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için
azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
31. Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında
tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla ve özel izinle karayoluna
çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
32. Aksine bir işaret bulunmadıkça, arızalı araçları çeken
araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
33. Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri içinde
minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon için azami hız saatte
kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
34. Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik bir hızla
çekilebilir?
A) 30
B) 25
C) 20
D) 15
35. Araçları römork veya yarı römork takıldığı takdirde, azami
hız sınırı; aynı cins römorksuz araçlara ait azami hız
sınırından saatte kaç kilometre daha düşük olmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
36. Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli madde taşıyan
araçlar hangi hızla sürülebilir?
A) Tehlikeli maddenin cinsine uygun bir hızla,
B) Yol ve trafik durumuna uygun bir hızla,
C) Kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla,
D) Aracın teknik özelliğine uygun bir hızla.
37. Tünellere ve dar köprülere yaklaşan
aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Hızını arttırması,
B) Öndeki aracı geçmesi,
C) Hızını azaltması,
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması.

sürücüler

38. Saatte 90 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki
aracı kaç metreden takip etmek zorundadır?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
39. Seyir halindeyken öndeki araçla takip mesafesi en az ne
kadar olmalıdır?
A) Araç boyunun iki katı,
B) Araç ağırlığının üç katı,
C) Araç hızının yarısı kadar metre,
D) Araç hızı kadar metre.
40. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu
hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin
41. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne
kadar olmalıdır?
A) Kendilerini
geçmek
isteyen
araçların
güvenle
girebilecekleri, en az takip mesafesi kadar.
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar,
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar,
D) Trafik ve yol durumuna göre istediği kadar.
42. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri
dışındaki karayollarında, diğer araçları en az kaç metre
mesafeden takip etmek zorundadırlar?
A) 40
B) 30
C) 50
D) 60
43. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobil,
B) Otobüs,
C) Minibüs,
D) Kamyonet.
44. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak
zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat
etmek,
B) Öndeki sürücünün el ile işaret vermesini beklemek,
C) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini
beklemek,
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık
olmasına dikkat etmek.
45. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak
zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, bunu
yavaşlatmak,
B) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa,
emniyetle geçmesini beklemek,
C) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa,
sürücüsünü ikaz etmek,
D) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa,
önünüzdeki aracın sağından geçmek.
46. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin önemi yoktur?
A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin,
B) Geçme yasağı olup olmadığının,
C) Geçilecek aracın cinsinin,
D) Geçilecek aracın hızının.

47. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde,
aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?
A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek, geçme
arzusunu bildirmek,
B) Taşıt yolunun geniş olmasına dikkat etmek,
C) Yolun tek yönlü olması halinde öndeki sürücüyü ikaz
edip sağından geçmek,
D) Yol çok şeritli ve iki yönlü ise, gelişe ayrılan şeritlerden
birini kullanarak geçmek.
48. Önünüzdeki aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın
hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız?
A) Geçilecek aracın sağındaki şeridi,
B) Geçilecek aracın sağındaki banketi,
C) Geçilecek aracın solundaki şeridi,
D) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketi.
49. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır
B) Öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir
C) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice
yaklaşılmalıdır
D) Geçme sırasında banketten yararlanılmalıdır.
50. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün
hangisini yapması yasaktır?
A) Daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlaması,
B) Aracını izlediği şerdin sağından sürmesi,
C) Önünde araç varsa takip mesafesini arttırması,
D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, kısa lambaları
yakması.
51. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak
zorunda olduğunuz kurallardan biri hangisidir?
A) Geçilecek aracın, başka bir aracı geçmeye başlamamış
olmasına dikkat etmek,
B) Geçilecek aracın, solundaki şerit doluysa, ikaz edip
sağından geçmek,
C) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden solundan
geçmek,
D) Girilecek şeritten gelen araç varsa geçme niyetinizi
işaretle bildirmek.
52. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından
geçilebilir?
A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlar ile özel amaçlı
taşıtların.
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi
bırakmayan hızlı araçların.
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında
giden tramvayların ve yolun solunda duran geçiş
üstünlüğüne sahip araçların.
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş
makineleri ve motorsuz taşıtların.
53. Gece bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu araca
yaklaştığınız sırada ve geçme esnasında yan yana gelinceye
kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız?
A) Yakını gösteren farları
B) Uzağı gösteren farları
C) Sis lambalarını
D) Sis ışıkları ile acil uyarı ışıklarını.
54. Öndeki araç sonlanıp geçilirken, geçiş şeridinde ne zamana
kadar kalınır?
A) Geçilen araçtan 20 metre uzaklaşıncaya kadar,
B) Geçilen araçtan iki araç boyu uzaklaşıncaya kadar,
C) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye
kadar,
D) Hızınızın yarısı kadar metre uzaklaşıncaya kadar.

55. Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve
demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve
tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır?
A) Öndeki araçla aradaki mesafeyi korumak,
B) Öndeki araçları geçmek,
C) Yol durumuna göre vites değiştirme,
D) Yakını gösteren ışıkları yakmak.
56. Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, hangisinin yapılması
yasaktır?
A) Hızı azaltıp, geçiş mesafesini kısaltmak,
B) Bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye teşebbüs
etmek,
C) İşgal ettiği şeridi korumak,
D) Hız değişikliği yapmamak
57. Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne
yapmak zorundasınız?
A) Trafiğin iki yönlü kullanıldığı kara yollarında, taşıt
yolunun sağ kenarına yakın gider, çok şeritli yollarda
bulunduğum şeridi izlerim.
B) Geçmek isteyen sürücüye geç işareti verir, hızımı
azaltırım
C) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu
bildirir ve bankete çıkarım
D) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim.
58. Geçilen araç sürücüleri, kendilerini geçmek isteyen
araçların geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundadırlar?
A) Hızlarını azaltmak,
B) Bankete çıkmak,
C) Hızını arttırmamak,
D) Sığınma cebine girip durmak.
59. Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, aşağıdakilerden
hangisinin yapılması gerekir?
A) Elinizi camdan çıkarıp geç işareti vermek,
B) Aynadan geç işareti yapmak,
C) Gidiş yolunun sağından gitmek ve hızını arttırmamak.
D) Yol vermemek, hız arttırmak ve sola dönüşe geçmek.
60. Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı, aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yasaktır?
A) Taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,
B) Çok şeritli yollarda bulunduğu şeridi izlemek,
C) Gerekiyorsa yolun sağına yanaşıp durmak,
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek.
61. Taşıt yolunun dar olduğu ve trafiğin yoğun olduğu kara
yollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek
isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak
zorundadırlar?
A) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak,
B) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak,
C) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek,
D) Sağa yanaşmak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak.
62. Karayolunda öndeki aracı geçmek isteyen bir sürücünün
hangisini yapması yasaktır?
A) Banketten yararlanarak geçmesi,
B) Işıklı işaretlerle geçeceğini belirtmesi,
C) Korna veya selektör ile ikaz etmesi
D) Sol şeritten geçiş yapması.
63. Sollama manevrasına başlamadan geçilecek araçla aradaki
güvenli mesafe ne kadar olmalıdır?
A) 200 metre.
B) Sollamalarda bu mesafenin önemi yoktur
C) Takip mesafesi kadar
D) 2 araç boyu
64. Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken sıklıkla yapılan
hatalardan biridir?
A) Girilecek şeritten gelen araçlarla aradaki mesafeyi
hesaplayamamak.
B) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını
kullanmak
C) Trafik durumuna göre uzun far yada korna ile uyarmak
D) Geçilecek aracın cinsine dikkat etmemek.

65. Sola
dönmek
üzere
bir
kavşağa
yaklaşırken
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Hız azaltılır, yolun sağına yanaşılır, dar kavisle dönüşe
geçilir
B) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna
yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir
C) Yolun orta şeridine geçilir, boş olan şeritten dönüşe
geçilir
D) Yolun soluna yanaşılır, hız azaltılır, dönüşe geçilir.
66. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Sola dönüşlerde dönüş işareti vermek,
B) Sola dönüşlerde çok şeritli yollarda gidişe ayrılan
şeritlerden en soldaki şeride
yanaşmak,
C) Sola dönüşlerde iki yönlü kara yollarında sağ şeridin
sağına yanaşmak,
D) Sola dönüşlerde hız azaltmak.
67. Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek
zorundadırlar?
A) Soldaki yoldan gelen araçlara,
B) Arkadan gelen ve sola dönecek araçlara,
C) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara,
D) Motorsuz araçlar ile iş makinelerine.
68. Aşağıdaki yolların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında,
B) İki yönlü trafiğin kullanıldığı dar taşıt yollarında geçiş
kolaylığı sağlamak için,
C) Tek yönlü yollarda park etme dışında,
D) Tek yönlü yollarda duraklama dışında.
69. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret
cihazları bulunmayan kavşaklarda; geçiş hakkına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş
hakkı vermeli
B) Bütün sürücüler, doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş
hakkı vermeli
C) Ana yoldan gelen araçlar, tali yoldan çıkan araçlara
geçiş hakkı vermeli
D) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
geçiş hakkı vermeli
70. Sağa
ve
sola
dönüş
manevralarında,
aşağıdaki
hareketlerden hangisi temel kuraldır?
A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle
yapılır.
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle
yapılır.
C) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre
geniş veya dar kavisle yapılır.
D) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya
kontrolsüz olduğuna göre yapılır.
71. Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, trafiği diğer
kullananların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak
şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına
ne denir?
A) Geçiş hakkı.
B) Geçiş kolaylığı.
C) Geçiş üstünlüğü.
D) Geçiş önceliği.
72. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip
değildir?
A) Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran araçları.
B) Sahil güvenlik koruma ve kollama araçları.
C) Sanık veya suçluları takip eden, güvenlik ve asayiş için
olay yerine giden araçlar.
D) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma
hizmetlerinde görevli araçlar.
73. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) PTT araçları.
B) Askeri araçlar.
C) Gümrük muhafaza araçları.
D) İtfaiye araçları.

74. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
A) Yolların buzlu ve kaygan olması halinde
B) Görev hali dışında
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Şehirlerarası karayollarında
75. Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği
kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde aksine
bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak
zorundadır?
A) Kamyon sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, kamyona
C) Şeridi daralmış olan diğerine,
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
76. Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar
dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret
yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak
zorundadır?
A) Sürücüler anlaşarak geçerler
B) Otobüs sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otobüse
D) Şeridi daralmış olan diğerine.
77. Aşağıdakilerden hangisi "durma”nın tanımıdır?
A) Yolcu indirip bindirmek ve yük yükleyip boşaltmak için
aracın durdurulmasıdır.
B) Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın
durdurulmasıdır.
C) Uzun süre bırakmak üzere aracın durdurulmasıdır.
D) Beş dakika süre ile beklemek üzere aracın
durdurulmasıdır.
78. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve
buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri
dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
A) Yerleşim birimleri içinde 5 mt, yerleşim birimleri dışında
100 mt.
B) Yerleşim birimleri içinde 10 mt, yerleşim birimleri
dışında 150 mt.
C) Yerleşim birimleri içinde 15 mt, yerleşim birimleri
dışında 140 mt
D) Yerleşim birimleri içinde 5 mt, yerleşim birimleri dışında
150 mt
79. Gidişe ayrılan yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden
sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hapis cezası
B) Para cezası
C) Araç kullanmaktan men edilmesi
D) Sürücü belgesinin 3 ay süreyle geri alınması
80. Araca ve sürücüye ait belgeler tamam ve uygun durumda
olmasına
rağmen,
aşağıdaki
hallerden
hangisinde
karayolunda araç sürülemez?
A)
B)
C)

D)

Taşıma sınırından fazla yolcu alınması ve hız sınırlarının
aşılması halinde,
Taşıma sınırından fazla yük alınması ve hız sınırlarının
aşılması halinde,
Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile
alkollü içki almış olması nedeni ile güvenli sürme
yeteneklerini kaybetmiş olanlar,
Aracın muayene süresinin dolmamış ve sigorta
poliçesinin zamanından önce
yenilenmiş olması halinde.

81. Karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenmiş olan
miktardan fazla alkollü içki almış olarak karayolunda araç
kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

B)
C)
D)

Hafif para cezasıyla cezalandırılır. Birincisinde sürücü
belgeleri 6 ay geri alınır. ikincisinde sürücü belgeleri 2 yıl
geri alınır. Üç veya üçten fazlasında sürücü belgeleri 5 yıl
geri alınır ve en az 6 ay hapsolunur.
Sürücü mahkemeye sevk edilir ve hâkim tarafından
cezalandırılır.
Sürücü araç kullanmaktan men edilir ve sürücü belgesi
iptal edilir.
Sürücü yeniden eğitime alınır ve sınava tabi tutulur.

82. Toplam ağırlıklar bakımından dingil ve dingil gurubu
azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18.ton
B) Üç dingilli motorlu araçlarda 25.ton
C) Üç dingilli, yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde
28. ton
D) Yarı römork dingil gurubu ağırlığı 20.ton olan dört
dingilli yarı römorklu araçlarda 42 ton
83. Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olarak
karayolunda araç kullananlar hakkında nasıl bir yasal
işlem yapılır?
A) Mahkemece hafif para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası
ile cezalandırılır. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri
alınır.
B) Mahkemece
para
ve
hapis
cezası
ile
cezalandırılır.Sürücü belgesi 6 ay geri alınır.
C) Trafik polisi tarafından para cezası ile cezalandırılır.
Sürücü belgesi 6 ay geri alınır.
D) Alınan maddenin etkisi geçinceye kadar sürücü araç
kullanmaktan men edilir.
84. 0.50 promil üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü
kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre
ile geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
85. 0.50 promil üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci
kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre
ile geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
86. 0.50 promil üzeride alkollü olarak araç kullandığı birinci
kez tespit edilmiş sürücülerin sürücü belgeleri hangi süre
ile geri alınır?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
87. Araçların yüklenmelerine ilişkin; aşağıdakilerin hangisi
yasaktır?
A) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması
B) Yük üstüne yolcu alınması
C) Tehlikeli yüklerin izin alınmadan taşınması
D) Hepsi

88. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A) Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile ağır araçları geçmek.
B) Taşıma sınırı altında yük yüklemek.
C) Cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek.
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek.
89. Hız kurallarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ceza yazılan
sürücülerden suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl
içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ederlerse sürücü
belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
A)
B)
C)
D)

10
5
3
2

90. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan
cihazların yerini tespit ve sürücüyü ikaz eden cihazları
araçlarında bulunduran ve işletenlere verilen ceza
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif para ve 6 ay hafif hapis cezası
B) Hafif para ve 1 yıl hafif hapis cezası
C) Ağır para ve 2 ay hafif hapis cezası
D) Hafif para ve 4 aydan, 6 aya kadar hafif hapis cezası
91.
Yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçların
yetkililerce kaldırılıp götürülmesinden doğan bütün masrafları
kim ödemek zorundadır?
A) Sigorta şirketi
B) Aracın sürücüsü veya sahibi
C) Park yeri yapmakla sorumlu olan kuruluşlar
D) Aracı çekenler
92. İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük
taşımak için imal edilmiş motorlu araçlara hangi sınıf olarak
adlandırılırlar?
A) A2 ve A3
B) M2 ve M3
C) N2 ve N3
D) Hiçbiri
93. Yerleşim birimleri içindeki karayollarında trafik işaretiyle
izin verilmedikçe duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler
dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?
A) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla, lastik
tekerlekli traktörler ve iş makineleri
B) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları
C) Lastik tekerlekli traktörler ve otomobiller
D) Otobüs, minibüs, kamyonet ve iş makineleri
94. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp
dökerek, keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak
suretiyle, yaya veya taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal
ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki
suçlardan hangisi sayılır?
A) Sürücünün aracı ve aracın limitlerini bilmemesi
B) Tedbirsiz ve saygısız araç sürme
C) Meslek ve sanatta acemilik
D) Sürücünün aracıyla bütünleşememesi
95. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A) Seyir halindeyken telefonla konuşmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak
D) Öndeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemek

96. Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektiren bir trafik suçudur?
A) Bir tehlike karşısında yavaşlamak veya durmak.
B) Güvenlik nedeni veya verilen bir talimata uyulması
dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye
sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak.
C) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, karşıya geçenler
olmadığı halde yavaşlamak.
D) Demiryolu geçitlerine yaklaşıldığında, demiryolundan
gelen araç olmadığı halde yavaşlamak.
97. Yetkililerin istemesi halinde, sürücülerin göstermek
zorunda oldukları belgeler nelerdir?
A) Gümrük giriş belgesiyle, ithal belgesi
B) Tescil belgesi, trafik belgesi, sigorta poliçesi
C) İşletme belgesiyle, imalat teknik belgesi
D) Muayene kontrol belgesiyle, sahiplik belgesi
98. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde
işlenen trafik suçlarına ait ceza puanlarının toplamı 100'ü
aştığı takdirde, bu sürücü hakkında uygulanacak ceza
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır.
B) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulur.
C) Sürücü belgesi süresiz geri alınır.
D) Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir.
99. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde
üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında
aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
B) Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
D) Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
100. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl
içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin
sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
101.
Trafik suçu işleyen sürücüler adına düzenlenen "trafik
ceza tutanağındaki" para cezasının kaç gün içinde ilgili
kurumlara yatırılması zorunludur?
A) 5 gün,
B) 1.ay,
C) 15 gün,
D) 20 gün,
102. Trafik para cezaları bir ay içinde ödenmediği takdirde
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Her ay %5 faiz uygulanır.
B) Ceza 2 katına çıkar.
C) Araç trafikten men edilir.
D) 3 gün hapis cezası verilir.
103. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak
sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerine ilişkin
alacağı ceza hangisidir?
A) Sürücü belgelerine 6 ay el konur
B) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.
C) Sürücü belgelerini 8 ay el konur
D) Sürücü belgeleri süresiz geri alınır

104. Hız sınırlarını % 10'dan, % 30'a kadar aşan sürücülere hangi
ceza verilir?
A) Hafif para cezası, 5 ceza puanı
B) Hafif hapis cezası, 2 ceza puanı
C) Hapis cezası, para cezası
D) Trafikten men
105. Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülere verilen ceza
hangisidir?
A) Trafikten men
B) Sürücü belgelerine süresiz el konur
C) Hafif para cezası ve 15 ceza puanı cezası
D) Ağır para cezası
106. Önden giden bir aracı güvenli bir mesafeden izlememek
nedeniyle sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Trafikten men
D) Belgelerin iptali
107. İki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla
şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, Geçme ve
dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek
zorundadır?
A) Kamyon
B) Otomobil
C) Kamyonet
D) Otobüs

113. Aşağıdakilerin hangisi psiko-teknik değerlendirme ve
psikiyatri uzman muayenesi gerektiren suçtur?
A) Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak
B) 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak
C) Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa 0,50 promilin
üzerinde alkollü araç kullanmak
D) Bir yıl içinde 5 defa hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak
114. Sola dönüşlerde sürücülerin zorunluluklarından hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Sola dönüş işareti vermek
Yolun gidişe ayrılmış kısmının soluna yanaşmak
Hız azaltmak
Dar bir kavisle dönmek

115. Sürücüler; İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında
karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum
varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini
yapmak zorundadır?
A) Hızını azaltarak yoluna devam eder
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C) Karşıdan gelenin durmasını bekler
D) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp
durur

108. Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men
edilir?

116. İki yönlü trafiğin kullanıldığı iki veya daha fazla şeritli
yollarda aksine bir işaret yoksa geçme ve dönme dışında,
aşağıdaki araç tiplerinden hangisi sağ şeridi izlemek
zorundadır?
A) Motosiklet
B) Otomobil
C) Kamyonet
D) Kamyon

Hız limitini %30 aşmak
Yönetmeliğe aykırı ışık takmak
Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması
Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak
güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmek

117. Trafik işaretlerine uymada aşağıdakilerden hangisi izlenir?
A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

109. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç
kullandığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten
geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defasında aşağıdaki
cezalardan hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır
B) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır
C) Sürücü belgeleri 1,5 yıl süre ile geri alınır
D) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır

118. Sürücüler hızlarını hangi yol şartlarında azaltmak zorunda
değildir?
A) Kavşaklara yaklaşırken
B) Dönemeçlere girerken
C) Şehirlerarası kara yollarında ilerlerken
D) Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken

A)
B)
C)
D)

110. Araçların sürülmesi sırasında ışıkların kullanılmasına
ilişkin aşağıdakilerin hangisi yasak değildir?
A) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanılması
B) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
C) Geceleri araç geçmelerde uzun ışıkların uyarı amacıyla
kısa süre
yakılması
D) Park lambalarıyla seyredilmesi
111. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması
zorunludur?
A)
B)
C)
D)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt
sürücüleri
Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar

112. En az hız sınırları şehirlerarası ve oto yolda olmak üzere
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25 km–40 km
B) 20 km–40 km
C) 15 km–40 km
D) 15 km–45 km

119. Geçme kurallarına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile
uyarılmak zorundadır
B) Geçme; geçilecek aracın sağından yapılır
C) Geçme; yol müsaitse her yerde yapılabilir
D) Ağır araçlar; trafikte tehlike yaratmamak koşulu ile her
yerde geçilebilir
120. Geçiş hakkı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı
vermek zorundadır.
B) Motorlu araçlardan sağdaki soldan gelene geçiş hakkı
vermek zorundadır.
C) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara
geçiş hakkı vermek zorundadır.
D) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar diğer sürücülere geçiş
hakkı vermek
zorundadır.
121. Araç geçmelerde aşağıdakilerin hangisi zorunludur?
A) Geçilecek aracı korna veya selektör ile uyarmak
B) Sola dönmek üzere işaret vermiş bir aracın dönüşünü
beklemek
C) Hız azaltmak
D) Hız arttırmak

122. Görüş yetersizliği olan tepelerde
aşağıdakilerin hangisi yasaktır?
A) Takip mesafesini arttırmak
B) Yavaşlamak
C) Hızı gerekli şartlara uydurmak
D) Araç geçmek

ve

dönemeçlerde;

123. Geçilmek istenen araç sürücüleri; dar taşıt yolları ve
trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitme nedeni
ile kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle geçişlerini
sağlamak amacıyla aşağıdakilerin hangisini yapmak
zorundadır?
A) Araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak
B) Yavaşlamak
C) Gerekiyorsa durmak
D) Hepsi
124. Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik
yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle
belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
A) Soldaki araçlar sağdakilere geçiş hakkı vermek
zorundadır
B) Sağdaki araçlar soldakilere geçiş hakkı vermek
zorundadır
C) Motorlu araçlar motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek
zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek
zorundadır
125. Kavşaklardaki geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi
yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş
hakkını vermek zorundadır
B) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldakilere
geçiş hakkını vermek zorundadır
C) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldakilere geçiş
hakkını vermek zorundadır
D) Dönel kavşak içindekiler dönel kavşağa gelenlere geçiş
hakkını vermek zorundadır
126. Aşağıdakilerin hangisinde duraklama yasaktır?
A) Kavşak, tünel ve rampalara yerleşim birimleri içinde 5
metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede
B) Zorunlu hallerde sağ şeritte
C) Duraklamanın yasak olduğu bir işaretle belirilmemiş
olan yerlerde
D) Görüşün yeterli olduğu yerlerde ve park yerlerinde
127. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç
kullandığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten
geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki
cezalardan hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır
B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır
D) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır
128. Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve
benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?
A) Gerekenler için ruhsatname alırım.
B) Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim.
C) Bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım.
D) Bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım.
129. Şehir içinde kamyonların uymaları gereken hız sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80 km/s
B) 50 km/s
C) 90 km/s
D) 60 km/s
130. Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?
A) Sağdan yaklaşan
B) Soldan yaklaşan
C) Motorsuz aracın
D) Hiçbiri

131. Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine
göre ayarlamak zorundadırlar?
A) Aracın markasına, modeline ve tipine göre
B) Aracın fenni muayenelerden geçip geçmediğine göre
C) Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük trafik durumuna
göre
132. Kamyonetin izin verebilen yüklü ağırlığı en çok kaç
tondur?
A) 3.5
B) 4
C) 5
D) 4.5
133. Trafikte geçiş hakkı nedir?
A) Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır
B) Otoyollardan yararlanma hakkıdır
C) Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına tabi
olmamalarıdır
D) Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre
yolu kullanmadaki önceliğidir.
134. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini
aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
A) 20–50
B) 25–75
C) 25–100
D) 50–100
135. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç km.nin
üstünde bir hızla süremezler?
A) 20
B) 15
C) 50
D) 35
136. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve
yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?
A) 2.50
B) 3.80
C) 4.00
D) 4.20
137. Takoğraf zorunluluğu bulunan araçlarda çalışma
sürelerinin aşılması durumunda kime ceza uygulanır?
A) Yalnız sürücüye
B) Yalnız araç sahibi
C) Mal sahibi
D) Sürücü, sürücü araç sahibi değilse araç sahibine ve
işletene
138. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerlerinde kaç metre
mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır?
A) 30 metre
B) 150 metre
C) 75 metre
D) 45 metre
139. Doğru ifadeyi seçiniz.
A) Ehliyetsizler karayolunu kullanmamalıdır.
B) Karayolu herkesin ortak kullanımına açılmış arazi
şerididir.
C) Özel mülkiyetteki yollar karayolu kapsamına girer.
D) Karayolu
yolun
taşıtlar
tarafından
kullanılan
bölümüdür.
140. Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men
edilir?
A) Hız limitini %30 aşmak
B) Yönetmeliğe aykırı ışık takmak
C) Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması
D) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak
güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmek

41. Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç
kullananlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Altı ay hapis, hafif para cezası ve sürücü belgeleri
süresiz olarak geri alınır
B) Altı ay hapis, hafif para cezası ve sürücü belgeleri 6 ay
geri alınır
C) Altı ay hapis, hafif para cezası ve sürücü belgeleri 1 yıl
geri alınır
D) Altı ay hapis, hafif para cezası ve sürücü belgeleri geri
alınmaz
142. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması
zorunludur?
A) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt
sürücüleri
B) Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
C) Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D) Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
143. Motorlu araçlar için; kavşaklar kazaların oluşmasında
büyük bir potansiyeldir bu nedenle kavşaklara yaklaşmada
sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yavaşlayın ve gitmek istediğiniz yönün sinyalini verin
B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızınızı kesmeden devam
edin
C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile
geçiş hakkınızı kullanın
D) Kavşaktan düz geçecekseniz, 3 veya 4 şeritli yollarda en
sol şeride erken girin
144. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
A) 10.00 tondur
B) 10.50 tondu.
C) 11.00 tondur
D) 11.50 tondur
145. Yüklü ve yüksüz ağırlıkları belirten işaretler aracın
neresinde bulundurulmalıdır?
A) Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında ve
yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren 1 adet madeni
levha bulunacaktır.
B) Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında ve
yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren 1 adet madeni
levha bulunacaktır.
C) Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında ve
yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren 1 adet madeni
levha bulunacaktır.
D) Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında
ve yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren 1 adet madeni
levha bulunacaktır.
146. Yarı römorklu bir taşıtın azami uzunluğu kaç metredir?
A) 16.00 m
B) 20.00 m
C) 16.50 m
D) 15.75 m
147. Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
A) 11.00 tondur
B) 10.50 tondur
C) 12.00 tondur
D) 11.50 tondur
148. Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli
şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen
karayoluna ne ad verilir?
A) Tek yönlü karayolu
B) Çift yönlü karayolu
C) Bölünmüş karayolu
D) Taşıt yolu
149. 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

150. Aşağıdakilerden hangisi taşıtın tam ve doğru tanımıdır?
A) Karayolunda yolcu taşımaya yarayan araçlardır.
B) Karayolunda insan hayvan ve yük taşımaya yarayan
araçlardır.
C) Kara, demir ve deniz yolunda yük taşıyan araçlardır.
D) Hava yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan
araçlardır.
151. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yoluna
aktarılan ağırlığa ne denir?
A) Dingil ağırlığı
B) Taşıma sınırı
C) İstiap haddi
D) Kapasite
152. Yükleme sırasında yük, aracın boyunu önden ve arkadan en
fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?
A) Önden 1, arkadan 2
B) Önden 2, arkadan1
C) Önden 2, arkadan 3
D) Önden 1, arkadan 3
153. Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır
B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır
C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır
D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır
154. Araç yüklenirken hangisinin yapılması yasaktır?
A) Azami dingil ağırlığını aşmayacak şekilde yükleme
yapmak
B) Taşıma sınırlarında yüklenmesi
C) Kara yolu yapısına zarar vermeyecek tarzda yüklenmesi
D) Taşıması özel izne bağlı yüklerin izin alınmadan
taşınması
155. Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında,
B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak
için,
C) Tek yönlü yollarda park etme dışında,
D) Tek yönlü yollarda duraklama dışında.
156. Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç
metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı
asılmalıdır?
A) 2,5
B) 4,5
C) 5
D) 6
157. Otoyollarla ilgili olarak, hangisinin yapılması yasaktır?
A) Duraklamak, park etmek, geri gitmek ve geriye
dönmek
B) 40 km – 120 km arasındaki hızlarla gitmek
C) Römorklu ve tehlikeli madde taşıyan araçlarla girmek
D) Çekici, kamyon türü araçlarla girmek

158.

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle
karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve
kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
İtfaiye - zabıta- sivil savunma
Trafik - zabıta - cankurtaran
Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil savunma koruyan ve korunan araçlar
D) Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik cankurtaran
Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hallerde
yakılır?
A) Sadece sisli yağmurlu ve karlı havalarda.
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kalındığı zaman.
C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman.
D) Sadece öğrenci indirilip bindirilirken.
A)
B)
C)

159.

160.

Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıktıkları ilk
tespitte
belirlenip
cezalandırılanlara,
aynı
suçu
tekrarladıkları takdirde verilecek ceza hangisidir?
A) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve ağır para cezası
B) Iki yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve hafif para cezası
C) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve hafif para cezası
D) Altı aydan bir yıla kadar hafif hapis ve hafif para cezası

161. Kamyon ve Çekicilerin periyodik muayeneleri kaç yılda bir
yaptırılır?
A) 3 yılda bir
B) 2 yılda bir
C) Her yıl
D) 100000 Km de bir.
162. Neresi hızın azaltılması gereken yerlerden değildir?
A) Kavşaklar
B) Geçitler
C) Tepe üstleri
D) Bölünmüş yollar
163. Nerelerde sollama yapılabilir?
A) Kavşaklarda
B) Virajlarda
C) Tepe üstlerinde
D) Bölünmüş yollarda
164. Geçilen aracın sürücüsünün uyması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol dönüş lambası ile işaret vermek.
B) Hızlarını arttırmamak
C) Arka park ışıkların yakmak
D) El ile işaret vermek

gereken

kural

165. Yerleşim yerleri içinde ve dışında kamyonların azami hızı
kaç km/h. dir?
A) 50–80 km/h
B) 50–70 km/h
C) 50–90 km/h
D) 50–100 km/h
166. İki dingilli araçlarda azami ağırlık kaç tondur?
A) 10 t.
B) 11.5t.
C) 18 t.
D) 25 t.
167. Devamlı yol çizgisinin anlamı nedir?
A) Duraklama yapılmaz
B) Park yapılmaz
C) Hız yapılmaz
D) Sollama yapılmaz
168. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçu sayılmaz?
A) Sol şeridi devamlı kullanmak
B) İki şeridi kullanmak
C) Sağ şeridi devamlı kullanmak
D) Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

169. Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli
olmadığı yerlerde bozulup kalırsa, önüne ve arkasına
koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı
araçtan en az kaç metre uzağa koyarsınız?
A) 20
B) 30
C) 50
D) 150
170. Sollama sırasında sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
B) İstenildiği kadar
C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar
D) Geçilen araç işaret verene kadar
171. Sürücüler hızlarını neye göre ayarlamalıdırlar?
A) Aracın modeline göre
B) Aracın rengine göre
C) Aracın teknik özelliğine göre
D) Aracın yakıt cinsine göre
172. Kavşaklarda ilk Geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol
vermek zorundadır
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol
vermelidir
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki
araçlara yol vermelidir
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir
173. Üç dingilli araçların azami uzunluğu kaç metredir?
A) 10m
B) 11m
C) 12m
D) 22m
174. Kara yollarında teknik şartlara uygun olmayan araçlara
uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücüye ceza yazılarak araç trafikten men edilir.
B) Araç en yakın servis istasyonuna götürülür.
C) Ceza yazılarak teknik şartlara uyması için ihtar verilir.
D) Sadece sürücüye ceza yazılır.
175. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini
gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre
mesafede park etmek yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
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ULAŞTIRMA MEVZUATI SORULARI
1-Yolcu taşımalarının biletsiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz
yapılmaması kimin sorumluluğundadır?
A) Taşımacının
B) Gönderenin
C) Taşıma komisyoncusunun
D) Alıcının
2- Yolcuların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak
tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar
götürmek kimin sorumluluğundadır?
A) Gönderenin
B) Taşıma işleri komisyoncusunun
C) Taşımacının
D) Kargo işletmecisi
3- Taşımacıya eşyanın varış noktasını, cinsini, miktarını ve
niteliklerini tam ve doğru olarak bildirmek kimin
sorumluluğundadır?
A) Gönderen
B) Alıcı
C) Acente
D) Taşıma işleri komisyoncusu
4- Karayollarında taşınan insandan başka her türlü nesneye ne
denir?
A) Yolcu
B) Eşya (yük)
C) Yolcu ve eşya
D) Tehlikeli yük
5- Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi
için
aşağıdaki
şartların
hangisine
sahip
olunması
gerekmektedir?
A) Mesleki saygınlık
B) Mali yeterlilik
C) Mesleki yeterlilik
D) Hepsine
6-Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca
izin almak zorundadır?
A) Kargo
B) Parça yük
C) Paletli yük
D) Tehlikeli yük
7-Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim
edildiği yerden varış noktasına götürülmesine ne denir?
A) Taşıma
B) Taşımacı
C) Varış noktası
D) Gönderen
8-Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi almak için ibrazı
zorunlu belgelerden değildir?
A) Başvuru dilekçesi
B) Ön değerlendirme formu
C) Yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösteren tahsilât
makbuzu
D) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı
diplomaları
9-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)
Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen
ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B)
Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C)
Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında
kullanılamaz.
D)
Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.
10-Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan
yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet
süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A)
5
B)8
C)10
D)14

11- Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A)

Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve
gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır.

B)

Yolcu taşımaları biletsiz yapılmaz.

C)

Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılmaz.

D)

Ara duraklardan alınan yolcular için bilet gerekmez.

12- Taşımacının yükümlülükleri çerçevesinde beklenmeyen
sebeplerle ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel
bulunan durumlarda aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Taşımacı, bir başka güzergahı izleyerek taşımayı
tamamlamak,
B)

Yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği yere
kadar götürmek,

C)

Yolcu ve eşyayı geri götürmek,

D)

Hepsi

13-Kara yolları taşıma kanununa göre yetki belgesi almadan
taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
A)

Para cezası

B)

Hapis cezası

C)

Hak mahrumiyeti

D)

Trafikten men

14-Bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve
tüzel kişilerin taşımacılık, acentelik, taşıma işleri
komisyonculuğu,nakliyat ambarı işletmeciliği,kargo
işletmeciliği, ve benzer faaliyetleri yapabilmeleri için hangi
belgeyi almak zorundadırlar?
A)

Sürücü belgesi

B)

Trafik tescil belgesi

C)

Bakanlıktan yetki belgesi

D)

Taşıma irsaliyesi

15- Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde
belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiye ne denmektedir?
A) Taşımacı
B)

Gönderilen

C)

Gönderen

D)

Nakliyat ambarı işletmecisi

16- Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için
yolcunun ölümü, yaralanması ve eşyanın zarar
görmesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek
zorundadır.
B)

Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında ön görülen
sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı
talepte bulunamazlar.

C)

Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek
izin dışında yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz.

D)

Yolcular sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta
binemezler.

17- Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz?
A) Eşya
B) Kargo
C) Yolcu
D) Tehlikeli yük

18- Duraklamalar dahil olmak üzere Yolcunun kalkış noktasından,
Varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir
kaza nedeniyle yolcunun ölümü,yaralanması yada eşyanın zarara
uğramasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları
B) Yolcunun kendisi
C) Yalnız araç personeli
D) Yalnız sürücü
19-Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, en fazla
kaç yaşından gün almamış olmaları gerekir?
A) 57
B)59
C)61
D)63

29-Eşyayı teslim aldığı andan itibaren teslim edinceye kadar;
kaybından,
hasarından,
korunması
ve
taşınmasından,
güvenliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan
sağlığının korunması konusundaki kurallara uymaktan kim
sorumludur?
A) Taşımacı
B) Nakliyat ambarı işletmecisi
C) Kargo işletmecisi
D) Hepsi

30-Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz?
A) Eşya taşımacılığı
B) Kargo taşımacılığı
20- Yabancı plakalı taşıtlarla, Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya
C) Yolcu taşımacılığı
havayoluyla gelen eşyanın varış yerlerinden, karayoluyla gelen
D) Tehlikeli yük taşımacılığı
eşyanın ise sınır kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu
taşıtlarıyla üçüncü ülkelere taşıma yapılabilmesi için hangi şartlar 31-Durakla dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından,
gereklidir?
varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir
A)
Ulaştırma Bakanlığından izin alınmış olması gereklidir.
kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın
B)
UBAK izin belgesi bulunması gereklidir.
zarara uğramasından kim sorumludur?
C)
Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu
A) Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları
Kararı ile taşıma yetkisi alınmış olmalıdır.
B) Yolcunun kendisi
D)
Uluslararası anlaşmalara göre yetki alınmış olmalıdır.
C) Yalnız araç personeli
D) Yalnız sürücü
21- Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip
olanlar kendi nam ve hesabına taşıma yapabilmeleri veya
32- Düzenli yolcu ve eşya taşımacılığı ücret tarifelerine uyulması
yaptırabilmeleri için ayrıca hangi belgeyi almaları gerekir?
ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde ……………… ve
A) Taşımacı yetki belgesi
………………… asılması ve … … … … bulundurulması
B) Komisyonculuk yetki belgesi
zorunludur. Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisi
gelmelidir?
C) Acente yetki belgesi
A) Eşyanın üzerine, terminale, taşıtlarda
D)
Hiçbiri
B) Terminal, bilet satış yerlerine, taşıtlarda
C) Taşıtlarda, terminal, bilet satış yerinde
22- Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için kaç gün içerisinde
Bakanlığa yazılı başvuruda bulunulmalıdır?
D) Acente, terminal, taşıtlarda
A)
Uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 60 gün
B)
uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 90 gün
33-Ülkemizde yurtiçi yük taşımacılığında karayolundan sonra
en çok tercih edilen taşıma modu hangisidir?
C)
Uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 120 gün
A) Denizyolu
D)
Suça konu eylem tarihinden itibaren 60 gün
B) Havayolu
C) İç su yolu
23- Yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını kaçar aylık devreler
halinde tanzim etmelidirler?
D) Demiryolu
A)
1
B) 3
C) 4
D) 6
34-Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu
24- Düzenli yolcu ve eşya taşımaları ile nakliyat ambarı ve
kapsamına girer?
kargo işletmeciliği ücret tarifeleri; kimler tarafından
A) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan
hazırlanıp bakanlığa bildirilmek zorundadır?
taşımalar
A) Gönderen
B) Kamu kuruluşlarına ait taşıtlarla yapılan ticari taşımalar
B) Nakliyat ambarı işletmecileri
C) Türk silahlı kuvvetlerine ait taşıt ve bunların
C) Yetki belgesi sahipleri
römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Taşımacı
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekici römorklarla yapılan
taşımalar
25-Yetki belgelerinin süresi kaç yıldır?
A)
1
B) 2
C) 5
D) 4
35- Ticari amaçla Uluslararası Eşya Taşımacılığı yapacak gerçek
ve tüzel kişilerin, aşağıdakilerden hangi yetki belgesini almaları
26- Yetki Belgesi sahipleri yetki belgesi verilmesinden itibaren
gereklidir?
kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadırlar?
A)
G2 B) H2
C) C2
D) B2
A)
1 B) 3
C) 6
D) 9
36-Aşağıdakilerden hangisi M3 yetki belgesi almak zorundadır?
27- Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında
A) Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar
meydana gelen her türlü değişiklikleri kaç gün içinde Ulaştırma
B) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik
Bakanlığına bildirmek zorundadırlar?
yapacaklar
A)
15 B) 30
C) 45
D) 60
C) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda
komisyonculuk yapacaklar
28-Taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin
D) Uluslararası kargo işletmeciliği yapacaklar
hangisi yanlıştır?
37-Karayolları alt yapısı, işletilmesi, doğal afetler, meteorolojik
A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun
şartlar ile arıza ve kaza hali durumlarında varış noktasına kadar
kapsamındaki faaliyetlerden müteselsilen sorumludur.
gerekli zamanın kaç katı kadar beklenmesi gerektiğinde eşyanın
B) Taşımacı
yolcu
ve eşyanın güvenlik
içinde
geri getirilmesi gerekmektedir?
taşınmasından sorumludur.yolcu ve gönderenler de
A) 2 katı süre
taşımacının bu kapsamda almış olduğu tedbirlere
B) 1 katı süre
uymak zorundadır.
C) 3 katı süre
C) Taşımacı yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar
D) Hiçbiri
götürmekle sorumludur. Yolcuların sağlıklı, rahat ve
güvenliği ile ilgili tedbirleri almak zorunda değildir.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine
uymak zorundadır.

38- Eşya taşımalarında yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak
sorumluluk kime aittir?
A) Gönderen
B) Taşımacı
C) Gönderen-Taşımacı
D) Alıcı
39-Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı
taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya
ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale
gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa
bildirilmesi gereklidir?
A) 90 gün
B) 60 gün
C) 30 gün
D) 120 gün
40-Aşağıdakilerden hangisi suç ve ceza tutanağı düzenlemeye
yetkili değildir?
A) Bakanlığın görevlendireceği kamu personeli
B) Trafik zabıtası
C) Ticaret Odası personeli
D) Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlük personeli
,
41- Aşağıdakilerden hangisi için mesleki eğitim zorunluluğu
yoktur?
A) Pazarlama müdürü
B) Nakliye müdürü
C) Genel Müdür
D) Sürücü
42- Eşya taşımalarında yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak
sorumluluk kime aittir?
A) Gönderen
B) Taşımacı
C) Gönderen-Taşımacı
D) Alıcı
43- Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde , hak
sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 90 gün içinde
Bakanlığa bildirmek suretiyle isterlerse yetki belgeleri
kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden itibaren başlamak üzere
ne kadar süreyle devam ettirebilirler?
A)6 ay
B)5
C)2
D) Hiçbiri
44- Eşya taşımacılığında sürücülük yapacak olanların asgari eğitim
düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lise mezunu
B) İlköğretim mezunu
C) Yüksekokul mezunu
D) İlkokul mezunu
45- Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı
taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması
veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda
bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?
A)
90 gün
B) 60gün C) 30gün D) 120gün

49-Karayolları Taşıma Kanunu aşağıdakilerden hangisini ilgilendirir?
A) Denizlerde motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya
taşımalarını
B) Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya
taşımalarını
C) Havayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya
taşımalarını
D) Demiryolunda yapılan yolcu ve eşya taşımalarını
50-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Taşıma Kanunu‟nun
amaçlarından birisidir?
A) Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki
hal ve hareketlerini düzenlemek
B)
Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanımını
sağlamak
C) Karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle
birlikte hizmet vermesini sağlamak
D) Karayolunda seyreden araçların güvenliğini sağlamak
51- Yetki belgesi sahipleri yılda kaç kez sürücülerin ceza
puanını Emniyet Genel Müdürlüğü‟nden öğrenmek zorundadır?
A) 3 kez
B) 1 kez
C) 2 kez
D) 4 kez
52-Bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir veya birden fazla taşımacıyı
ilgilendiren sözleşmelere aracılık eden kişiye ne ad verilir?
A) Nakliyat ambarı
B) Gönderen
C) Kargo
D) Acente
53-Ücreti karşılığında kendi namına veya müvekkil hesabına
eşya taşımayı meslek edinmiş kişi kimdir?
A) Kargo
B) Nakliyat ambarı
C) Taşıma işleri komisyoncusu
D) Gönderen
54-100 kg. geçmeyen küçük boyutlu kap, sandık, paket gibi
eşyaya ne denir?
A) Kargo
B) Nakliyat ambarı
C) Acente
D) Gönderilen
55-Taşıma işi işletmelerinin mesleki saygınlık, mali yeterlilik
ve mesleki yeterliliğe sahip olmaları ne için zorunludur?
A) Yetki belgesi alımı için
B) Belediyeden izin alımı için
C) SSK ile ilgili işler için
D) Trafik tescil işlemleri için
56- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilmiş idari para cezasının
tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde öderse cezasız öder?

A)
15 Gün B) 30gün C) 1ay
D) 2ay
46- Yetki belgesi faaliyetinin ne kadar süre ile durdurulması durumunda
sürenin bitiminde belge ücreti ödemeden yeniden faaliyetine devam 57-Uyarılar paraya çevrilip süresi içerisinde ödenmemesi
halinde kaç ay içerisinde kaldırılır?
imkanı tanınmaktadır?
A) 6 Ay
A)
1 yıl B) 2yıl C) 1yıdan az D) Hiç biri
47-Aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması
B) 9 Ay
zorunludur?
C) 12 Ay
A) Taşıt belgesi
D) Uyarılar başka bir şekilde kaldırılamaz
B) Yetki belgesi
C) Taşıt kartının aslı
58- “Taşımacılar .............süre ile yılda ………. şoförlerinin ceza
D) Ticari taşıt kullanma belgesi
puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek”
48- Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Taşıma Kanunu‟nun amacı
değildir?
A) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği
şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını
saptamak

Boşluğa gelecek olan aşağıdaki maddelerden hangisidir?
A) üçer aylık – en az dört
B)

dörder aylık – en az üç

C)

altışar aylık - en az iki

D)

ikişer aylık – en az iki

59-Geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya
kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)

Ulaştırma Bakanlığı

B)

Gümrük Bakanlığı

C)

İl Valisi

D)

Bakanlar Kurulu

60- Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ödenecek
bedel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevcut uygulanan ücret
B)

ücretin %15 i alınır.

C)

1000 .YTL

D)

500 YTL

61- Kanun hükümlerine aşağıdaki tanımlardan hangisi tâbidir?
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan
taşımalar,
B) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri,
belediyeler,
üniversiteler
ve
kamu
iktisadî
teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar,
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların
römorkları ile yapılan taşımalar,
D) taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan
her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini
62-Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu‟nun
amacıdır?
A) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği
şekilde düzenlemek,
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini
belirlemek
D) Hepsi
63-Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim
edildiği yere ne ad verilir?
A) Kalkış noktası
B) Varış noktası
C) Şehirler arası taşıma
D) Gönderen
64.Karayolu Taşıma Kanunu aşağıdakilerin hangisini
kapsamaz?
A) Kara yollarında motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya
taşımalarını,
B) Taşımacıları
C) Taşıma işinde çalışanları
D) Özel araç sürücülerini
65-Eşya taşımalarında taşımacı ile gönderen arasında yapılması
zorunlu belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma senedi
B) Sigorta
C) Araç uygunluk belgesi
D) Ambalaj sertifikası
66-Bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı
eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi
altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme aktarma ve
gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kargo
B) Acente
C) Nakliyat ambarı
D) Nakliyat ambarı işletmecisi
67-Hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıma senedi düzenlemesi
zorunludur?
A) Uluslar arası taşımacılar
B) Yurt içi eşya ve kargo taşımacıları
C) Yolcu taşımacıları
D) Hiçbiri

68-Hangi taşıtlar ülke sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapamaz?
A) 9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar
B) 3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar
C) Yabancı taşıtlar
D) Otobüs, kamyon ve çekici
69-Zorunlu hallerde sınır mülki idare amirlerince verilecek izin
dışında, ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki
sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşyanın sınır kapılarına taşınması
ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz
B) Sınır kapılarında aktarma yapılmaz
C) Yolcu sınır kapısını geçerek başka bir taşıta binemez
D) Hepsi
70-Eşyayı teslim aldığı andan itibaren teslim edinceye kadar;
kaybından, hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliğini
sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığının korunması
konusundaki kurallara uymaktan kim sorumludur?
A) Taşımacı
B) Nakliyat ambarı işletmecisi
C) Kargo işletmecisi
D) Hepsi
71-Herhangi bir yerleşim biriminden başlayıp diğer bir yerleşim
biriminde biten taşımaya ne denir?
A) Uluslararası taşıma
B) Şehirlerarası taşıma
C) Gönderen
D) Gönderilen
72-Türkiye üzerinden karayoluyla transit yapılan taşımaya ne
denir?
A) Uluslar arası taşıma
B) Şehirlerarası taşıma
C) Nakliyat ambarı
D) Eşya (yük)
73-Bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir veya birden fazla
taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelere aracılık eden kişiye ne ad
verilir?
A) Nakliyat ambarı B) Gönderen
C) Kargo
D) Acente
74- Köprü ve otoyol ücretleri hariç; karayolunun bakımı,
korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin
giderlere katkıda bulunmak üzere hangi araçlardan geçiş ücreti
alınır?
A) Şehirlerarası otobüslerden
B) Ağır tonajlı çekicilerden
C) Yabancı plakalı araçlardan
D) Hepsinden
75-Gönderenden eşyayı teslim alarak, işletmecinin gözetiminde
yükleme, boşaltma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin
yapıldığı yere ne denir?
A) Acente
B) Kargo
C) Nakliyat ambarı
D) Şehirlerarası taşıma
76- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanununun
amaçları arasında yer almaz?
A) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği
şekilde düzenlemek.
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak.
C) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin
niteliklerini,haklarını ve sorumluluklarını belirlemek.
D) Mevcut imkanların kullanım olanaklarını düzenlemek.
77-Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu „nun
kapsamına girer?
A) Özel otomobillerle yapılan taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle yapılan taşımalar
C) Kargo işletmecileri
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlarla yapılan taşımalar
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78- Köprü ve otoyol ücretleri hariç; karayolunun bakımı
,korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin
giderlere katkıda bulunmak üzere hangi araçlardan geçiş ücreti
alınır?
A) Şehirlerarası otobüslerden
B) Ağır tonajlı çekicilerden
C) Yabancı plakalı araçlardan
D) Hepsinden
79-Karayolu Taşıma Kanunu‟na göre hangisi KARGO nun
özelliğidir?
A) Tek parçada en fazla 100 kg.‟ı geçmeyen parça eşyayı
B) Tek parçada en fazla 200 kg.‟ı geçmeyen parça eşyayı
C) Tek parçada en fazla 300 kg.‟ı geçmeyen parça eşyayı
D) Tek parçada en fazla 400 kg.‟ı geçmeyen parça eşyayı
80-Karayolu Taşıma Kanunu‟na göre hangisi TAŞIMACININ
özellikleri arasında yer almaz?
A) Taşımacı yetki belgesine sahiptir
B) Taşımayı bir ücret karşılığında yapar
C) Taşımayı kendi nam ve hesabına yapar
D) Taşıdığı yük üzerinde hak sahibidir
81- Karayolu Taşıma Kanunu‟na göre hangisi taşımada genel kural
değildir?
A) Ekonomik olmalıdır
B) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır.
C) Güvenli olmalıdır
D) Kamu yararını gözetmelidir
82- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu‟na göre
taşımacının yükümlülüğünde değildir?
A) Yolcuların rahat ve güvenli seyahatlerini sağlayacak
tedbirleri almak
B) Karayolu alt yapısını hazırlamak
C) Yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek
D) Nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek
83- SRC3 Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan sürücüler için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
B) Sadece yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında çalışabilirler
C) Sadece yurtdışı yolcu taşımacılığında çalışabilirler
D) Hem yurt dışı hem de yurtiçi eşya taşımacılığında çalışabilirler
84-Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir
sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından kaç yılda bir almaları
gerekir?
A) Her yıl
B) 10 yıl
C) 5 yıl
D) 2 yıl
85-Taşıma işinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki
Yeterlilik Belgeleri hangi yönetmelik ile düzenlenmiştir?
A) Karayolu Trafik Yönetmeliği
B) Karayolu Taşıma Yönetmeliği
C) Motorlu Taşıt Sürücü Yönetmeliği
D) Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği
86- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince, şehirlerarası yollarda
yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların şoförlerinin sahibi olması
gereken belgelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç kasko belgesi
B) SRC belgesi
C) K belgesi
D) Ticari taşıt kullanım belgesi
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DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI
1. Şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm
araçların şoförleri için “Ticari araç kullanma Belgesi” yerine
hangi belgeyi almaları zorunludur?
A) Taşıma belgesi
B) Ulaşım belgesi
C) SRC belgesi
D) Acentelik belgesi
2. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda adı geçen ilgili
bakanlık hangisidir?
A)
İçişleri bakanlığı
B)
Ulaştırma bakanlığı
C)
Milli savunma Bak.
D)
Dışişleri Bak.
3. Ülkemizde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığında kamu adına
hizmet ifa eden şoför esnafının hizmet özelliğine göre
eğitilmesi, şoför-yolcu ilişkilerinin geliştirilmesi ve kamuya
sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla çıkarılmış yasa
hangisidir?
A)
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
B)
Ulaştırma Kanunu
C)
Sigorta İşleri Kanunu
D)
Güvenli Karayolu Kanunu
4. Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre tespit edilmiş bir
güzergahta yapılan taşımaya ne ad verilir?
A)
Mekik sefer
B) Arızi sefer
C)Düzenli sefer
D) Taşıma seferi
5. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu
taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?
A)
Kamyon
B) Otomobil
C) Otobüs
D) Kamyonet
6.Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıktaki genel kurallardan birisi
değildir?
A)
Ekonomik olmalı
B)
Seri olmalı
C)
Elverişli olmalı
D)
Tekelci bir yapıda olmalı
7. Aşağıdakilerden hangisinde taşımacıların özen ve duyarlılık
gösterme zorunluluğu yoktur?
A) Nitelikli şoför ve personeli sefere göndermek
B) Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkışına engel
olmak
C) Güzergah mesafesine göre yeteri kadar şoför
bulundurmak
D) Yolcuların eğitim durumlarını kontrol etmek
8. Ücret ve zaman tarifeleri bakımından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ücret tarifelerinin taşıtlarda bulundurulması zorunludur.
B) Rekabet ortamının bozulması halinde taban ve tavan
ücretlerini bakanlık tespit edemez.
C) Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir
D) Taşımacılar zaman tarifelerine uymak zorundadır
9. Altı aylık ücret tarifesi süresi bitiminden itibaren kaç gün
içinde yenilenmezse aynen uzar ve geçerli olur?
A) 30
B)45
C)60
D)90
10.Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıktaki genel kurallardan
birisi değildir?
A)
Güvenli olmalı
B)
Kamu yararını gözetmeli
C)
Çevreye kötü etkisi en az olan
D)
Hızlı olmalı

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi uluslar arası yolcu
taşımacılığını anlatmamaktadır?
A) Türkiye‟ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi
bir hudut kapısından giren karayolu taşıtları ile
yapılan transit taşımalar
B) Türkiye‟ye demiryolu, denizyolu veya havayolu ile
gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla
üçüncü ülkelere yapılan taşımalar
C) Türkiye‟den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere
yapılan taşımalar
D) Diğer ülkelerden denizyoluyla Türkiye‟ye yapılan
taşımalar
12.Yolcu taşımalarında, taşımacıyla ilgili ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Yolcunun güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B) Acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu kanun
kapsamındaki faaliyet ve işlemlerden müteselsilen
sorumludur.
C) Çevre ve insan sağlığı hakkındaki mevzuatlara uymak
zorundadır.
D) Hepsi
13. Yetki Belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil
edilmiş araçlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili
personelini taşıyacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak
olanlara verilen belgenin adı nedir?
A) D3 yetki belgesi
B) E yetki belgesi
C) E1 yetki belgesi
D) E2 yetki belgesi
14. Aşağıdakilerden hangisi taşımacıların yükümlülükleri
arasında değildir?
A) Eşyayı taahhüt ettiği yere götürmek
B) Yolcuların sağlıklı,rahat ve güvenli yolculuk
yapmalarını sağlamak
C) Yolcuyu taahhüt ettiği yere götürmek
D) Yolcuları servisle evlerine götürmek
15. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentecilik
yapacaklar hangi belgeyi almak zorundadır?
A) F yetki belgesi
B) D3 yetki belgesi
C) E1 yetki belgesi
D) E2 yetki belgesi
16.Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımalarında, taşımacının
sigorta sorumluluğu kapsamında yer alan hususlardan değildir?
A) Duraklamalarda meydana gelen kazalar
B) Yolculuk anında meydana gelen yaralanmalar
C) Yolculuk anında meydana gelen ölümlü kazalar.
D) Bileti aldığı andan itibaren meydana gelebilecek her
türlü kaza
17. Uluslar arası yolcu taşımacılığı konusunda acentecilik
yapacaklar hangi yetki belgesini almak zorundadır?
A) F2 yetki belgesi
B) E2 yetki belgesi
C) E1 yetki belgesi
D) H yetki belgesi
18. A1 yetki belgesinin alınabilmesi için ticari taşıtın yaşı en çok
kaç olabilir?
A) 8
B)4
C)6
D)2
19. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşıtı kullanan
sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri tanımlayan
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Yolcu bileti
B) Yolcu
C) Taşımacı
D) Bakanlık

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir
neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında
yapmaktan kaçınamazlar.
B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman
yaralanmasını sağlamak zorundadır.
C) Taşımalar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar
tarafından engellenemez.
D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

29. Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde
yazılı olması gerekenler hangileridir?
A) Yetki Belgesi sahibinin adı ve unvanı
B) Vergi dairesinin adı ve hesap numarası
C) Yolcunun adı ve soyadı
D) Hepsi

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

31. Yolcu bileti iadesi otobüs hareket saatinden ne kadar önce
yapılırsa kabul edilir?
A) 48 saat B)24saat C)12saat D)8saat

A)

B)

C)
D)

Ücret tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin
görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış
yerlerine asılması zorunludur.
Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş
ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir. Değişik fiyat tarifesi
uygulanamaz.
Düzenli yolcu ve eşya taşımaları belirli bir zaman
tarifesine bağlı değildir.
Zaman tarifeleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer.

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcu taşımalarında yolcu beraberinde olmayan, ticari
eşya ve kargo taşınamaz.
B) Yolcu taşımalarında taşıt bagajının toplam istiap haddini
aşan eşya taşınamaz.
C) Özel kafeslerinde kedi, köpek ,kuş gibi evcil hayvanlar
bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınamazlar.
D) Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.
23.Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda bulunması
zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Her 20 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi
B) Her 25 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi
C) Her 14 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi
D) Her 10 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi
24. Ticari amaçla otobüsle sadece şehirlerarası yolcu taşımacılığı
yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak
zorundadır?
A) A yetki belgesi
B) B yetki belgesi
C) C yetki belgesi
D) D yetki belgesi
25. Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama
işletmeciliği yapmak isteyenler hangi yetki belgesini almalıdır?
A) A yetki belgesi
B) B yetki belgesi
C) C yetki belgesi
D) D yetki belgesi
26. Yurtiçi ve uluslar arası taşımalarda yolcunun kaç kilograma
kadar olan bagajı ücretsiz taşınır?
A) 40 kg
B) 20 kg
C) 30 kg
D) 40 kg
27. Otobüsler için belirlenen sürücü dahil en az yolcu sayısı
kaçtır?
A) 9
B)18
C)24
D)42
28. Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde
yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati

30. Taşıtın içinde taşınabilecek canlı hayvan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kedi B) Civciv C) Kanarya D) Hiçbiri

32. Yolcunun biletini açık bilet haline getirilmesi için hareket
saatinden en az kaç saat önce müracaat etmesi gerekir?
A) 24 saat B)12saat C)8saat D)1saat
33. Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini kim
yapar?
A) Sürücü
B) Servis elemanı
C) Yolculardan isteyen herkes
D) Hepsi yapabilir
34. Açık bilet haline getirilen yolcu bileti ne kadar süre için
geçerlidir?
A) 1 sene B)6ay
C)3ay
D)1ay
35. Taşımaya ilişkin ücret ve zaman tarifeleri yolculuk yapmak
isteyenlere nasıl bildirilir?
A) Bilet satılırken söylenir
B) Bilet satılırken yazılı olarak verilir
C) İşyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılarak yolcuların
görmesi sağlanır
D) Söylenmek zorunda değildir
36. Yolcu taşımacılığında görev alacak sürücülerin kaç yaşını
doldurmuş olması gerekir?
A) 18
B)20
C)24
D)26
37. Uluslar arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en
fazla kaç yaşında olabilir?
A) 5
B)8
C)10
D)16
38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir
neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında
yapmaktan kaçınamazlar.
B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman
yararlanmasını sağlamak zorundadır.
C) Taşımalar diğer taşımacılar veya 3. şahıslar tarafından
engellenemez.
D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcu taşımalarında yolcu beraberinde olmayan ticari
eşya ve kargo taşınmaz.
B) Yolcu taşımalarında taşıt bagajında toplam istiap
haddini aşan eşya taşınamaz.
C) Özel kafeslerinde kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar
bagaj taşımaya mahsus bölümlere taşınamazlar.
D) Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.
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YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA DERSİ SORULARI
1-

Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu
sigorta hangisidir?
A) Mali sorumluluk sigortası
B) Kasko sigortası
C) Yangın sigortası
D) Hayat sigortası
2-

3-

4-

5-

6-

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe
çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden
karşılanır?
A) Kasko sigortasından
B) Mali sorumluluk sigortasından
C) Kaza sigortasından
D) Garanti fonundan
Taşıma yaptığımız ve/veya özel amaçlarla kullandığımız
otomobil / ticari araçların ülke içi ve uluslararası risklerine
yönelik yaptırabileceğimiz poliçeler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kasko
B) Yeşil kart
C) Trafik mesuliyet sigortası
D) Hepsi
Sigortalının
ve
sigortacının
yükümlülükleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prim ödemek
B) Poliçe gereklerini yerine getirmek
C) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek
D) Hepsi
Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına
bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek
mali sorumluluklarının sigorta kanunu genel şartları ve
mevzuat çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinden
güvence altına alındığı sisteme ne denir?
A) Banka
B) Kasa
C) Sigorta
D) Depo
Kişilerin canının veya bedeninin bir bölümünün kayba
uğraması ihtimaline karşı başvurulan sigorta türü
hangisidir?
A) Can sigortaları
B) Mal sigortaları
C) Sorumluluk sigortaları
D) Yangın sigortaları

7-

Kişilerin mal varlıklarında belli tehlikeler sonucu meydana
gelebilecek fiziksel ve para ile ölçülebilir kayıpların söz
konusu edildiği sigorta türü hangisidir?
A) Can sigortaları
B) Mal sigortaları
C) Sorumluluk sigortaları
D) Sağlık sigortaları

8-

Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya
kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya
bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda
devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can sigortaları
B) Mal sigortaları
C) Sorumluluk sigortaları
D) Sağlık sigortaları

9-

Taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararlar hangi sigorta
kapsamındadır?
A) Can sigortaları
B) Hırsızlık sigortaları
C) Sorumluluk sigortaları
D) Yangın sigortaları

10- Aşağıdaki sigortalardan hangisi zorunludur?
A) Kasko sigortası
B) Trafik sigortası
C) Sağlık sigortası
D) Bireysel emeklilik sigortası
11- Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?
A) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
B) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
C) Otoyollarda meydana gelen kazalarda
D) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen
kazalarda
12- Sigortalarca kaza anında derlenecek evraklardan hangisi
istenmez?
A) Trafik (jandarma) zaptı
B) Alkol raporu
C) Egzoz gazı muayenesi fotokopileri
D) Kazaya karışan araçların ruhsat
13- 0,50 promilden az alkollü araç kullanan ticari araç
sürücüleri için sigorta hangi oranda geçerlidir?
A) Yarısı oranında (%50) geçerlidir
B) Sigorta geçerli değildir
C) Tamamen geçerlidir
D) Sadece maddi hasarlar için geçerlidir
14- Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
kaza sonucu hangi kayıpları karşılar?
A) Kazaya karışan karşı tarafın hasarını
B) Bize ait olan aracın hasarını
C) Çalınan aracın hasarlarını
D) Bize ait araçtaki eşyaların hasarını
15- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasının halk arasında yaygınlaşmış adı nedir?
A) Türkiye Cumhuriyeti Karayolları (TCK) Güvence
Poliçesidir
B) Trafik Sigortasıdır
C) Kasko Sigortasıdır
D) Artan Mali Sorumluluk Sigortasıdır
16- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir ?
A) Borçlar Kanunu
B) 2918 sayılı Sigorta Kanunu
C) Ticaret Kanunu
D) 2918 sayılı TCK Trafik Kanunu
17- Aşağıdaki hangi haller Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı
dışındadır?
A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar
vermek
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak
yaralanmasına yol açmak
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi
zarara yol açmak
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi
aracında maddi zarara yol açmak
18- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası kapsamında tazminat talebinde bulunmak için
aşağıdaki evrakların hangisi istenmez?
A) Trafik zabtı
B) Hasarlı araç fotoğrafları
C) Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
D) Vergi levhası

19- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigorta poliçelerinin primleri nasıl belirlenir?
A) Sigorta şirketleri kendi tarifelerin! uygular
B) Sigorta acenteleri kendi tarifelerini uygular
C) Devletçe belirlenir, Resmi Gazete'de yayınlanır ve tüm
sigorta şirketlerince uyulması zorunludur
D) Sigorta yaptıranlarca belirlenir

27- Yasal
sorumluluklara
göre;
özellikle
taşımanın
durdurulmasını teslimin yapılacağı yerin değiştirilmesini
veya sevk mektubunda gösterilen alıcıdan başkasına teslim
etmesini istemek suretiyle yüke tasarruf etme hakkı kime
aittir?
A) Sigortacı
B) Taşımacı
C) Alıcı
D) Gönderici

20- Aşağıdaki hangi hallerde Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ödeme yapmaz?
A) Sigortalının tazminat talepleri
B) Yolcuların tazminat talepleri
C) Taşımanın 10/0712003 tarih ve 4925 sayılı kanuna
uygun yapılmadığının anlaşılması halinde
D) Mola sırasında yolcunun yaralanması halinde

28- Hasar ihbarı anında aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
A) Poliçe numarası
B) Hasar tarihi, hasarın nerede meydana geldiği
C) Hasarlı emtianın bulunduğu adres ve irtibat telefon
numarası
D) Hasara neden olan aracın motor beygir gücü

21- Aşağıdaki hangi evraklar tazminat
istenmez?
A) Otobüs şirketine ait vergi levhası
B) Yolcuya ait bilet
C) Söz konusu hallerde ölüm raporu
D) Ölümlü olaylarda veraset ilamı

29- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları
aşağıdaki hangi kurum tarafından belirlenip yürürlüğe
girer?
A) İçişleri bakanlığı
B) Hazine müsteşarlığı
C) Ulaştırma bakanlığı
D) Merkez bankası

talebi

sırasında

22- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları söz
konusu tehlikeli maddeye bağlı olarak neyi temin eder?
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun
satışından elde edilecek karın kaybını.
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini.
C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışıp kaybolmasını.
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya
satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, söz
konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü
şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını
23- Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak;
aşağıdakilerden
hangisi
sürücülerin
hukuki
sorumluluklarından biri değildir?
A) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
B) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
C) Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık
kuruluşuna götürmek
D) Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek
24- Eşyaların, karayolundan uluslararası nakliyatı için düzenlenen
mukavele sözleşmesine ne ad verilir?
A) Trafik sigortası
B) Kasko
C) CMR
D) Kaza ve hayat sigortaları
25- Sigortalı emtiayı taşıyan nakil vasıtasının yanması,
devrilmesi, çarpışması gibi bir kaza geçirmesi neticesinde
taşınan malda meydana gelen zayi, hasar ve masrafları
karşılayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamyon klozu
B) Zayi tutarı
C) Emtia bedeli
D) Teminat
26- Parça sayısı ve bunların üzerindeki marka ve numaralar
bakımından
sevk
mektubundaki
beyanların
doğruluğu,Yükün ve bunların ambalajının görünürdeki
durumu, yük teslim alındığında,yukarıdaki kontrolleri kim
yapar?
A) Trafik polisi
B) Taşımacı
C) Ulaştırma bakanlığı yetkilileri
D) Bulunulan ilin sınırlarındaki belediye yetkilileri

30- Trafik sigortası diye de bilinen, karayolunda diğer
şahıslara verilen, maddi veya bedeni zararların karşılığını
ödeyen sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasko
B) Taşımacılık sigortası
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D) Emtia sigortaları
31- 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
32- Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, işletenin yaptırmak
zorunda olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) Kaza Sigortası
D) Sağlık Sigortası
33- Aşağıdaki durumların hangisinde, aracın bir kazaya sebep
olması ihtimalinde, bu aracın asıl işleteninin sorumluluğu
devam eder?
A) Aracın, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette
bulunan bir teşebbüse bırakıldığı süreç içinde meydana
gelen kazalarda
B) Aracın bir motorlu taşıt yarışı organizasyonuna katıldığı
süreç içinde meydana gelen kazalarda
C) Çalınan aracın bu şekildeyken meydana gelen kazalarda
D) Taşıtın, resmi taşıt olarak tescil edilmesinden sonraki
dönemde yaptığı kazalarda
34- Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu
aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi
durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının
mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün
branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası
halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi
ve bedensel zararları
D) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve
işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması
durumunda kişiye gelen zararları

35- CMR Konvansiyonuna göre, sevk mektubunun (CMR
belgesinin) aşağıdaki bilgilerden hangisini içermesi
zorunlu değildir?
A) Göndericinin adı ve adresi
B) Taşıyıcının adı ve adresi
C) Malların kaç parçadan ibaret olduğu
D) Taşımayı yapacak karayolu taşıtının plakası
36- CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi
taşıyıcının sorumlu tutulamayacağı durumlardan değildir?
A) Eğer kayıp, hasar veya gecikme taşıyıcının hatasından
değil de, talep sahibinin verdiği talimattan malların
özelliğinden veya taşıyıcının önlemesine imkan olmayan
durumlardan ileri gelirse
B) Sevk mektubunda açıkça belirtildiği gibi, açık taşıtların
kullanılması halinde
C) Malların gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden
şahıslar tarafından alınması, taşınması, yüklenmesi, istif
edilmesi veya boşaltılması esnasında hasarın meydana
gelmesi
D) Hiçbiri
37- Aşağıdaki sigorta çeşitlerinden hangisi zorunlu değildir?
A) Mali sorumluluk sigortası
B) Emtia nakliyat sigortası
C) Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası
D) Koltuk Ferdi Kaza sigortası
38- Aşağıdaki hangi haller Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı
dışındadır?
A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar
vermek
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak
yaralanmasına yol açmak
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi
zarara yol açmak
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi
aracında maddi zarara yol açmak
39- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigorta Poliçelerinin primleri nasıl belirlenir?
A) Sigorta şirketleri kendi tarifelerini uygular
B) Sigorta acenteleri kendi tarifelerini uygular
C) Devletçe belirlenir, Resmi Gazete‟de yayınlanır ve tüm
sigorta şirketlerince uyulması zorunludur
D) Sigorta yaptıranlarca belirlenir
40- Zorunlu
Karayolu
Taşımacılık
Mali
Sorumluluk
Sigortasının konusu nedir?
A) Taşıyan aracın hasarlanması
B) Taşınan malın yada aracın çalınması veya gasp edilmesi
C) Taşınan mal, taşıyan araç ve yolcuların doğal afetlere
maruz kalması
D) Poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden
yolcuların kalkış ve varış noktası arasında meydana
gelecek bir kaza sonucu bedeni bir zarara uğraması
41- Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan
hasarlara ilişkin evrakları teslim aldıktan sonra hasar
bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?
A) En geç 8 İş günü içinde
B) En geç 1 Ay içinde
C) En geç 3 Ay içinde
D) En geç 1 Yıl içinde
42-Araba vapurunda hareket halindeki bir araç diğer bir araca
çarparsa bu araçlarda meydana gelen hasarları kim
karşılar?
A) Araba vapurunun sigortası karşılar
B) Kazaya karışan araçların sigortası karşılar
C) Araç sürücüsü karşılar
D) Vapurun kaptanı karşılar
43- Araba vapurunda park halindeki araçlar hasar görürse; bu
araçlarda meydana gelen hasarları kim karşılar?
A) Araba vapurunun sigortası karşılar
B) Kazaya karışan araçların sigortası karşılar
C) Araç sürücüsü karşılar
D) Vapurun kaptanı karşılar

44-Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise poliçenin
başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile saat kaçta
başlar ve saat kaçta sona erer?
A) Sabah 8.30da başlar,gece 24.00 da biter
B) Sabah 8.30da başlar,akşam 17.00 da biter
C) Öğlen 12.00 başlar,öğlen 12.00 de biter
D) Sabah 8.30da başlar,mesai bitiminde biter
45- Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?
A) Sigorta tutarının belirtir
B) Sigortanın başlangıç tarihidir
C) Sigortanın genel ve özel şartlarıdır
D) Sigorta pirimlerini belirtir
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