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ULAġTIRMA MEVZUATI 

1-AĢağıdakilerden hangisi UlaĢtırma Mevzuatı 
kanunun kapsamı içindedir? 

a. Yolcu ve Eşya Taşımaları 
b. Taşıma Acenteleri 

c. Taşıma İşleri Komisyoncuları 

d. Hepsi 

2-AĢağıdakilerden Hangisi Karayolu TaĢıma 

Kanunun kapsamı dıĢındadır? 

a. Nakliyat Ambarı ve Kargo İşletmeciliği 

b. Yolcu ve Eşya Taşımacıları 

c. Kargo İşletmecileri 
d. İl Özel İdareleri, Belediyelere ait araçlar 

3-Ġstiap Haddi aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Taşıma Kapasitesi 

b. Kalkış Noktası 

c. Lojistik İşletmecisi 
d. Kargo Tasnif ve Aktarma Merkezi 

4-Yetki Belgesini aĢağıdaki bakanlıklardan hangisi 
tahsil eder? 

a. Ulaştırma Bakanlığı 
b. Milli Eğitim Bakanlığı 

c. Bayındırlık Bakanlığı 

d. Milli Savunma Bakanlığı 

5- Uluslararası TaĢıma Organizatörlüğü yapacak 

firmanın alması gereken aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. R2        b. G2         c. H2              d. M3 

6-YurtdıĢı Lojistik ĠĢletmeciliği yapacak olan 
firmanın alması gereken belge aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a. L1             b. L2        c. G1            d. G2 

7-AĢağıdakilerden Hangisi Karayolu TaĢıma 
Kanunudur? 

a.  4925    b. 2918     c. 4458       d. 5607  

8-AĢağıdakilerden Hangisi yetki Belgesi Almanın 
ve yenilemenin genel Ģartlarından değildir? 

a. T.C Vatandaşı olmak 
b. İlgili Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olmak 

c. Bakanlıkla belirlenen belge ve ücretleri ödemiş olmak. 

d. Yabancı bir ülke vatandaşı olmak 

9-Karayolu TaĢıma Kanununa göre aĢağıdakilerden 

hangisi gönderinin sorumluluğundadır? 

a. Eşyanın çıkış ve varış noktasını doğru bildirmek 

b. Eşyanın cinsini belirtmek 

c. Eşyanın miktarını belirtmek 
d. Hepsi 

10-TaĢımacılar yılda kaç kez Emniyet Gen. 
Müdürlüğünden Ģoförlerin ceza puan durumunu 

öğrenmek zorundadır? 

a. 1            b. 2                   c. 3               d. 4 

11-AĢağıdakilerden Hangisi Özmal TaĢıtın diğer 

karĢılığıdır? 

a. Motorlu Araç Tescili 

b. Şehir içi taşıma 
c. Sözleşmeli Taşıt 

d. Taşıt Güzergahı 

12-Karayolu TaĢıma Kanuna göre, ticari 
amaçla yurtiçinde tarifeli veya tarifesiz eĢya 

taĢımacılığı olanların ulaĢtırma bakanlığından 

almaları gereken yetki belgesi 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a.  C1           b. G1           c. L1           d. F1 

13- Yetki belgesinin geçerlilik süresi kaç 

yıldır? 

a. 3 yıl         
b. 4 yıl     

c. 5 yıl         
d. 6 yıl 

14- Karayolu TaĢımacılık Faaliyetleri Mesleki 
Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği‟ne göre 

karayolu ulaĢtırma sektöründe çalıĢanların 

sınıflandırılması aĢağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiĢtir? 

a.  Patronlar-Sekreterler-Sürücüler olarak 3’e 
ayrılır. 

b.  Üst düzey(ÜDY) yöneticiler-Orta düzey (ODY) 

yöneticiler-Sürücüler (SRC)  olarak 3’e ayrılır. 
c.  Yöneticiler-Çalışanlar-Sürücüler olarak 3’e 

ayrılır. 
d.  Yöneticiler-Çalışanlar-Sekreterler olarak 3’e 

ayrılır. 

15-"TaĢımacılar ………….süre ile yılda 

……………Ģoförlerinin ceza puanı durumunu 

Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek 
zorundadırlar." BoĢluğa aĢağıdaki 

maddelerden hangisi gelmelidir? 

a.  Üçer aylık - en az dört kez  

b.  Dörder aylık - en az üç kez  

c.  Altışar aylık - en az iki kez  
d.  İkişer aylık - en az iki kez 

16-Yabancı plâkalı taĢıtlara Bakanlığın teklifi 
üzerine taĢıma yetkisini aĢağıdakilerden 

hangi kurum verir? 

a. Gümrük Bakanlığı           

b. TBMM     

c. Bakanlar Kurulu            
d. UND ve RODER 

17- Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya 
belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eĢya 

durumuna göre sefer düzenleyerek taĢıma 

yapacaklara, verilecek yetki belgesi 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a.   L2        b. C2         c. M2             d. G2 

18- Kaldırılmayan ihtarlar kaç adede 

ulaĢtığında Yetki Belgesi iptal olur? 

a. 10        b. 25    c. 50      d. 75  

19-H2 Yetki belgesi aĢağıda belirtilenlerden 

kime verilir? 

a.  Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda 

acentelik yapacaklara,  
b.  Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda 

acentelik yapacaklara,  

c.  Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda 
komisyonculuk yapacaklara,  

d.  Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara, 
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20-G2 Yetki belgesi aĢağıda belirtilenlerden kime 
verilir? 

a.  Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik 

yapacaklara,  
b.  Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik 

yapacaklara,  
c.  Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda 

komisyonculuk yapacaklara,  

d.  Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara, 

21-R2 Yetki belgesi aĢağıda belirtilenlerden kime 

verilir? 

a. Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik 

yapacaklara,  
b. Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda 

organizatörlük yapacaklara,  

c. Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda 
komisyonculuk yapacaklara,  

d. Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara, 

22-Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde 

ödenecek bedel aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Mevcut uygulanan ücret      
b. Ücretin % 50'si alınır.  

c. 1000. TL    
d. 500. TL 

23-Karayolu Kanun hükümlerine göre 
aĢağıdakilerden hangisi kapsam içi değildir?  

a.  Uluslar arası taşımacılıkta kullanılan Tır 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. Kamu’da kullanılan araçlar 

24-Gabari ölçüsü aĢağıdakilerden hangisidir? 

a.  Treylerin tam boyu 

b.  Kamyon ile Römork arasındaki açıklık 
c.  Aracın lastiklerinin bastığı yüzeyden, aracın en üst 

noktasına olan mesafe  

d.  Aracın tabanından çatının en yüksek noktasına kadar 
olan mesafe 

25- K2 yetki belgesi aĢağıdaki taĢımacılık 
Ģekillerinden hangisine verilir? 

a.  Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya 

taşımalığına 
b.  Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası 

taşımacılığına 
c. Kendi Eşyasını kendi aracı ile taşıyacak araçlara 

d. Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara 

26- AĢağıdakilerden hangisi uluslararası 
taĢımaların kapsamı içindedir? 

a. Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan 
ikili taşımalar 

b. İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, 
taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışındaki ülkelere 

yapılan taşımalar 

c. Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya hava yoluyla 
gelen yolcunun, eşya ve kargonun varış yerlerinden, 

karayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun ise sınır 

kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu 
taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar 

d. Hepsi 

27-Yetki belgesi alındıktan sonra taĢıt 
belgelerinde kayıtlı taĢıtlarının kazaya 

uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya 
ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iĢ 

göremez hale gelmesi durumunda bu 

durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa 
bildirilmesi gereklidir? 

a. 90 gün     b. 60 gün      c. 30gün    d. 120 gün 

28-Teknik Ģartlara uygun olmayan araçlara 

hangi muamele yapılır? 

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 

29-Tescil belgesindeki adres değiĢikliğini kaç 

gün içinde bildirmek zorunludur? 

a. 10       b. 15      c. 30            d.40 

30- Tek ġoför 24 Saatlik bir periyotta 
dinlenme dahil toplam kaç saat çalıĢabilir? 

a.  8saat   b. 9Saat   c. 10Saat   d. 11Saat 

31- AĢağıdakilerden hangisi taĢımacılık 

faturası düzenleyemez? 

a.  H2         b. M2         c. G2         d. L2 

32- TaĢıma SözleĢmesinin ifası esnasında 

ambalajlama ve gümrük belgelerinin 
hazırlanmasından kim sorumludur? 

a. Taşıyan     b. Gümrük Komisyoncusu        c. 

Gönderen      d. Gönderilen 

33– 4925 sayılı Kanunun (yönetmelik 

60.maddesi e bendi) uyarınca sürücüler kaç 
yılda bir psikoteknik ve bedeni sağlık raporu 

almak zorundadırlar. 

a. 2 yıl       b. 3 yıl      c.  4 yıl         d.  5 yıl 

34- Yetki belgesinin geçerlilik süresi kaç 

yıldır? 

a.  2 yıl      b.  3 yıl       c. 4 yıl        d. 5 yıl 

35-AĢağıdakilerden hangisinde SRC belgeleri 
yanlıĢ olarak verilmiĢtir? 

a. SRC 4 belgesi yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı için 

kullanılır. 
b. SRC 2 belgesi uluslar arası yolcu taşımacılığı için 

kullanılır. 
c. SRC 5 belgesi tehlikeli madde taşımacılığı için 

kullanılır. 

d. SRC 3 belgesi uluslar arası eşya-kargo 
taşımacılığı için kullanılır. 

36-AĢağıdakilerden hangi tanım SR3 için 
kullanılır? 

a. Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı 
b. Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı 

c. Uluslar arası Kargo Taşımacılığı 

d. Yurtiçi Kargo Taşımacılığı   
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37-SR5 belgesine sahip olabilmek için aĢağıdaki 
belgelerden hangilerine sahip olmak gerekir? 

a. SRC1-SRC2 

b. SRC2-SRC3 
c. SRC3-SRC4 

d. SRC1-SRC3 
38-Uluslararası yük taĢımacılığı yapan sürücüler 

aĢağıdaki belgelerden hangisini alması 

gerekmektedir? 
a. SRC1            b.SRC2          c.SRC3       d.SRC4 

39-Karayolu TaĢıma Mevzuatımıza göre eĢya ve 
kargo taĢımalarında çalıĢacak sürücüler için 

aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. En az lise mezunu olmaları gerekir 

b. 26 yaşından gün almış olmaları gerekir 

c. 63 yaşından gün almamış olmaları gerekir 
d. Bedeni açıdan sağlıklı olduklarını belirten sağlık 

raporunu her ay almaları gerekir. 

40- Karayolları alt yapısı, iĢletilmesi, doğal afetler, 

meteorolojik Ģartlar ile arıza ve kaza hali 

durumlarında varıĢ noktasına kadar gerekli 
zamanın kaç katı kadar beklenmesi gerektiğinde 

eĢyanın geri getirilmesi gerekmektedir? 

a. 1 katı süre      b.2 katı süre   c.3 katı süre   d.Hiçbiri 

41-K1 yetki belgesi aĢağıdaki taĢımacılık 
Ģekillerinden hangisine verilir? 

a.  Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya 

taşımalığına 
b.  Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası 

taşımacılığına 
c. Uluslar arası karayoluyla ev ve büro eşyası 

taşımacılığına 

d. Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara 
42- Yurt dıĢına çıkarak yolcu taĢımacılığı yapan 

sürücüler aĢağıdaki belgelerden hangisini alması 
gerekir? 

a. SRC1     b. SRC2      c. SRC3     d. SRC4 
43- TaĢıt kartlarının asılları nerede bulundurulması 

gerekmektedir? 

a. İş yerinde                
b. Aslı işyerinde, noter tasdikli örneği araçta  

c. Taşıtta                     
d. Aslı işyerinde, noter tasdikli örneği muhasebecide 

44-Yurtiçi Kargo taĢımacılığı yapacak sürücülerin 

alması gereken belge aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. SRC1     b. SRC2      c. SRC3    d. SRC5 

45-AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma 
Kanunun amacı değildir? 

a. Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği 

şekilde düzenlemek, 
b. Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, 

c. Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile 
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri 

hizmetlerin şartlarını belirlemek, 
d. Hepsi 

 

 
 

 

46-AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma 
Kanunun kapsamı içerisindedir? 

a. Yolcu ve Eşya taşımalarını, 

b. Taşımacıları, 
c. Askeri Araçlar 

d. Nakliyat Ambarı ve Kargo İşletmecileri 

47-AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma 

Kanunun kapsamı dıĢındadır? 

a. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla 
yapılan taşımalar, 

b. Genel ve katma bütçeli dairelerle,  
c. İl özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve 

kamu iktisadî teşebbüslerine ait otomobillerle 
yapılan taşımalar, 

d. Taşıma Acenteleri 

48-Yetki belgesi aĢağıdaki bakanlıkların 
hangisinden alınır? 

a. Milli Eğitim Bakanlığı 
b. Ulaştırma Bakanlığı 

c. Emniyet Genel Müdürlüğü 

d. Maliye Bakanlığı 

49-Yolcu ve EĢya TaĢımacılığında 

aĢağıdakilerden hangisi taĢımacının 
sorumluluğundadır? 

a. Kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen 
arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. 

b. Yolcu taşımaları biletsiz veya tasıma 

sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz 
yapılamaz. 

c. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde 
taşınmasından sorumludur. 

d. Hepsi 

50-Yetki belgesi almak için aĢağıdaki genel 
Ģartlardan hangisine ihtiyaç yoktur? 

a. TC vatandaşı olmak 
b. Sürücü olmak 

c. Ticaret Siciline Tescil edilmiş olmak 
d. Savcılık belgesi 
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ARAÇ BĠLGĠSĠ VE EKONOMĠK ARAÇ KULLANIMI 

1. Basınçlı hava fren sisteminde fren 

devrelerinden herhangi biri devre dıĢı 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. Ekonomik araç kullanımı için uygulanması 
gereken kural aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Otoban yolları kullanmak 
b. Gaza az basmak 

c. Uygun devir sayısı ve vites seçmek       

d. Yokuş aşağı vitesi boşa almak 

3. Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için 

aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. Yakıt filtresi temizlenir 

b. Benzin filtresi temizlenir 
c. Hava filtresi temizlenir       

d. Radyatör temizlenir   

4. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince 
kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması 

zorunlu donanım hangisidir? 

a. Takograf   

b. Taksimetre 

c. Telsiz 
d. Telefon 

5. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların 
yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan 

hangisidir? 

a. Körüklü otobüsler 
b. Çift katlı otobüsler 

c. Yarı römorklu araçlar 
d. İki römorklu katarlar 

6. AĢağıdakilerden hangisinin taĢıtta bulunması 
yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? 

a. Harita ve kroki 

b. Stepne 
c. Reflektör 

d. Yangın tüpü 

7. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre 

ilerisini aydınlatacak Ģekilde ayarlanmalıdır? 

a. 20-50        
b. 25-75            

c. 25-100           
d. 50-100 

8. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda 
yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç 

metredir? 

a. 2.50          
b. 3.80 

c. 4.00 
d. 4.20 

9. Karayollarında trafiğe 

çıkarılacak(Tenteneli)  araçlarda yüklü ve 
yüksüz olarak azami geniĢlik kaç metredir? 

a. 2.40    

b. 2.55    
c. 2.95     

d. 2.45 

10. AĢağıdakilerden 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 

11. Lastik yangınlarında aĢağıdakilerden 

hangisi kullanılmalıdır? 

a. Battaniye 
b. Toprak 

c. Kuru kimyevi tozlu ysc ve su 
d. Hiçbiri 

12. Kamyon ve çekicilerin periyodik 
muayeneleri kaç yılda bir yaptırılır? 

a. 3 yılda bir 

b. 2 yılda bir 
c. Yılda bir 

d. 100000 km de bir 

13. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç 

tondur? 

a. 10.00 tondur 
b. 10.50 tondur. 

c. 11.00 tondur 
d. 11.50 tondur 

14. Araç lastikleri ile ilgili aĢağıdaki 

açıklamalardan hangisi yanlıĢtır? 

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. 

15. Yüklü ve yüksüz ağırlıkları belirten 
iĢaretler 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. 
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16. Lastiklerle ilgili aĢağıdaki açıklamalardan 

hangisi yanlıĢtır? 

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 

17. Yarı römorklu bir taĢıtın azami uzunluğu kaç 
metredir? 

a. 16.50 m 

b. 20.00 m 
c. 16.00 m 

d. 15.75 m 

18. Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur? 

a. 11.00 tondur 

b. 10.50 tondur 
c. 12.00 tondur 

d. 11.50 tondur 

19. ġarj sisteminin görevi nedir? 

a. Motora ilk hareketi vermek 
b. Motorda elde edilen gücü tekerlere iletmek 

c. Araç için gerekli elektriği üretmek  

d. Hiçbiri 

20. AĢağıdakilerden hangisi farların temel 

görevidir? 

a. Gece sürüş kolaylığı sağlamak 

b. Diğer sürücüler tarafından fark edilmek 

c. Karşıdan gelen sürücüleri ikaz etmek 
d. Hiçbiri 

21. AĢağıdakilerden hangisi aracın günlük 
bakımında yapılmaz? 

a. Motor yağı kontrolü 

b. Hidrolik yağı kontrolü 
c. Soğutma suyu kontrolü 

d. Hava filtresinin kontrolü 

22. AĢağıdakilerden hangisi aracın günlük 

bakımında yapılır? 

a. Hava filtresinin kontrolü 

b. Vantilatör kayışı gerginlik ayarı 

c. Hidrolik yağı kontrolü 
d. Akü elektrolit seviyesi 

23. AĢağıdakilerden hangisi aracın haftalık 
bakımında yapılır? 

a. Hava filtresinin kontrolü 

b. Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü  
c. Elektrik donanımı kontrolü 

d. Lastik hava basınçlarının kontrolü  

24. 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 
 

 
 

25. AĢağıdakilerden hangisi aracın altı aylık 

ve yıllık bakımında yapılır? 

a. Motor yağının kontrolü 

b. Motor yağı ve yağ filtresi değişimi 

c. Vantilatör kayışı gerginlik ayarı 
d. Motorun yıkanması 

26. 463. 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  

27. AĢağıdakilerden 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 

28. AĢağıdakilerden 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 

29. AĢağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini 

arttırmaz?  

a. Yüksek hız 
b. Şehir trafiğinin yoğunluğu 

c. Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak 
d. Lastik basıncının yetersiz olması 

30. Aracın düz bir istikamette gidebilmesi 

hangi ayarla mümkündür? 

a. Rölanti ayarı 

b. Avans ayarı 
c. Far ayarı 

d. Rot-balans ayarı 

31. Ayak frenine basıldığında aracın hangi 

tekerlekleri durur? 

a. Ön ve arka tekerlekleri birlikte 
b. Motordan hareket alan (müteharrik olan) 

tekerlekler 
c. Ön tekerlekleri 

d. Arka tekerlekleri 

32. AĢağıdakilerden 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 
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33. Aracın sigortalarından biri atmıĢ 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 

34. Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları 

artmıĢ ise ne yapılmalıdır? 

a. Lastik hava basıncı azaltılır 

b. Olduğu değerde bırakılır 
c. Havanın soğuması beklenir 

d. Lastik hava basıncı arttırılır 

35. Lastik hava basıncının düĢük değerlerde olması 
ile ilgili hangi Ģık yanlıĢtır? 

a. İnik lastikler karda daha iyi tutunma sağlar 
b. Yakıt tüketimini artırır 

c. Lastikler daha çabuk eskir 

d. Hiçbiri 

36. AĢağıdaki Ģıklardan hangisinde sürücünün 

sürüĢ 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 

37. Araçtaki hidrolik yağının tükenmiĢ olduğu 

durumlarda aĢağıdaki hangi durum söz konusu 
olur? 

a. Debriyaj kaydırır    

b. Rot ayarı bozulur 
c. Frenler tutmaz    

d. Vitesler zor geçer 

38. Ön lastiklerin balansı bozulmuĢ ise, sürücü 

bunu nasıl anlar? 

a. Direksiyon titrer    
b. Direksiyonun boşluğundan 

c. Direksiyonun sıkılığından   
d. Direksiyonun çekmesinden 

39. Lastik havalarının normalden az olması, 
aĢağıdaki zararlardan hangisine neden olur? 

a. Lastikler kenar kısımlarından aşınır  

b. Lastikler orta kısımlarından aşılır 
c. Direksiyonda sarsıntı meydana gelir  

d. Ön düzen ayarları bozulur 

40. AĢağıdaki bakımlardan hangisi yakıt israfını 

önler? 

a. Yağ filtresinin temizlenmesi   
b. Yakıt filtresinin temizlenmesi 

c. Depoyu boşalmadan doldurmak   
d. Kirlenmiş bujileri temizlemek 

41. Antifriz motorun hangi sistemine konur? 

a. Yakıt sistemine   

b. Yağlama sistemine 

c. Soğutma sistemine   
d. Fren sistemine 

 
 

42. Motor yağının kontrolü hangi zaman 

aralığında yapılır? 

a. Günlük   

b. Haftalık   

c. Aylık   
d. Mevsimlik 

43. Depo hacmi 550 lt. olan TIR çekicilerinin 
depolarında Türkiye‟ye giriĢte olması gereken 

en fazla mazot kaç litredir? 

a. 400 Lt. 

b. 200 Lt. 

c. 550 Lt. 
d. 800 Lt. 

44. Karayollarında trafiğe çıkarılacak 
araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu 

en fazla olanı hangisidir?  

a. Körüklü otobüsler 
b. Çift katlı otobüsler 

c. Yarı römorklu araçlar 
d. İki römorklu katarlar 

45. Araçlarda aynı dingile bağlı 
tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan 

ağırlığa ne denir?  

a. Dingil ağırlığı 
b. Taşıma sınırı 

c. İstiap haddi 
d. Kapasite 

46. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle 

birlikte yolcu taĢınırken aĢağıdakilerden 
hangisinin yapılması yasaktır? 

a. Yüklerin bağlanması 
b. Kasanın kapaklarının kapatılması 

c. Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması 

d. Yolcuların kasa içinde ayrı oturtulması 

47. TaĢıt egzozlarından çıkan karbon 

monoksit miktarı en fazla yüzde kaç 
olmalıdır?  

a. 4,5          b. 7      c. 10    d. 20 

48. Susturucu ve ses giderici parçaların 

araçlara takılması ve kullanılması ile ilgili 

olarak hangisi doğrudur? 

a. Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan 

kesinlikle çıkarılmaz. 
b. Araç, hararet yaptığında bu parçalar çıkarılabilir. 

c. Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır. 

d. Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman 
çıkartılabilir 

49. AĢağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu 
sağlar?  

a. Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek.  
b. Yağ filtresini değiştirmek. 

c. Yakıt filtresini değiştirmek 

d. Zamanında benzin almak 
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50. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

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. 

51. AĢağıdaki araçlardan hangisi fazla yakıt 

tüketir?  

a. 60 km. hızla giden  

b. 75 km. hızla giden  
c. 90 km. hızla giden 

d. I05 km. hızla giden 

52. Araç için gerekli elektriği üretmek hangi 
sistemin görevidir? 

a. Soğutma sistemi 
b. Yağlama sistemi 

c. Şarj sistemi 

d. Güç aktarma sistemi 

53. AĢağıdaki araçlardan hangisi fazla yakıt 

tüketir. 

a. 8 ton yük taşıyan 

b. 10 ton yük taşıyan  
c. 12 ton yük taşıyan 

d. 14 ton yük taşıyan 

54. Lastik havalan normal değerinden az olan bir 
araç için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Araç az yakıt tüketir. 
b. Araç çok yakıt tüketir. 

c. Araç az yağ tüketir. 

d. Araç çok yağ tüketir. 

55. AĢağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu sağlar?  

a. Jigle çekili iken yola devam etmek. 
b. EI freni çekili iken yola devam etmek. 

c. Ani ve sert kalkışlardan kaçınmak 

d. Devamlı küçük vitesle yola devam etmek. 

56. Motorda çalıĢan parçaların aĢınmasını önleyen, 

soğutma sistemine yardımcı olan ve çalıĢan 
parçaların temizliğini sağlayan sistem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Şarj sistemi 

b. Soğutma sistemi 

c. Marş sistemi   
d. Yağlama sistemi 

57. Diesel motorlarda ateĢleme nasıl gerçekleĢir? 

a. Sıkıştırma zaman sonunda silindir içine mazot 

püskürterek.  

b. Sıkıştırma zaman sonunda silindir içine mazot-hava 
karışımı püskürterek.  

c. Sıkıştırma zaman sonunda mazot-hava karışımını buji 
ile ateşleyerek.  

d. Sıkıştırma zaman sonunda silindir içindeki mazotu buji 
ile ateşleyerek. 

58. Motorda elde edilen gücü tekerleklere kadar 

ileten sistem aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Fren sistemi 

b. Yakıt sistemi 
c. Güç aktarma sistemi 

d. Yağlama sistemi 

59. Diesel motorlarda yakıt sisteminde hava 

varsa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

a. Motor hızlı çalışır. 

b. Motor yavaş çalışır. 

c. Motor çalışmaz.   
d. Motor fazla ısınır. 

60. Vantilatör kayıĢı gerginlik ayarı hangi 
bakımda kontrol edilir? 

a. Günlük bakımda  
b. Haftalık bakımda 

c. Aylık bakımda  

d. Yıllık bakımda 

61. Diesel araçlarda yakıt filtresi su 

ayırıcısındaki suyun boĢaltılması hangi 
bakımda yapılır?  

a. Günlük bakımda 

b. Haftalık bakımda 
c. Aylık bakımda 

d. Yıllık bakımda 

62. AĢağıdakilerden hangisi yıllık bakımda 

yapılır? 

a. Aracın soğutma suyu kontrolü 

b. Aracın fren-hidrolik yağı kontrolü   

c. Akünün elektrolit seviyesi kontrolü 
d. Diferansiyel yağı kontrolü 

63. KıĢın aracın hangi lastiklerine zincir 
takılır? 

a. Aracın solundaki lastiklere 

b. Aracın sağındaki lastiklere 
c. Motordan hareket alan çekici lastiklere 

d. Motordan hareket almayan lastiklere 

64. KıĢın 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. 

65. 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. 

66. AĢınmıĢ lastiklerle yola devam edilirse 

aĢağıdakilerden 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. 
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67. Yakıt tasarrufu sağlamak için aĢağıdakilerden 

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 
çalıştırılmamalıdır. 

d. Araç yavaş yavaş ve yumuşak bir şekilde 
hızlandırılmalıdır. 

68. Yakıt tasarrufu sağlamak için aĢağıdakilerden 
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. 

69. Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki 

bağıntıyı aĢağıdaki açıklamalardan hangisi verir. 

a. Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar. 

b. Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır. 
c. Lastik basıncı katedilen mesafe arasında bir ilişki 

yoktur. 

d. Hiçbirisi. 

70. ABS fren sistemi ile ilgili aĢağıdaki 

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.  

71. Dizel motorun çalıĢtırılmasında sürücü 
aĢağıdakilerden 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 dk marş 

yapınız. Motorun çalışmaması durumunda marşlar 
arasında 5’er dk bekleyiniz. Böylece Akünüz ve elektrik 

tesisatına zarar verilmemiş olur. 

72. SürüĢ sırasında yakıt ekonomisi sağlamak için 

aĢağıdakilerden 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. 

73. 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 eksoz gazı emisyonu 
çıkarırlar ve havayı kirletirler. 

74. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç 
tondur? 

a. 10.00 tondur. 

b. 10.50 tondur. 
c. 11.00 tondur. 

d. 11.50 tondur 

75. Aracın Koltuğuna doğru oturma pozisyonu 

nasıl olmalıdır? 

a. Omuzlar koltuğa dayalı durumda    

b. Sol ayak dik olarak debriyaja değecek biçimde 

c. Direksiyonla aramızda belli bir açıklık bırakarak 
d. Omuzla koltuğa dayalı, sağ kolumuz 

direksiyonun en üstüne bilekten uzanabilir şekilde 

76. Virajlara yaklaĢırken nasıl hareket edilir? 

a. Aynı hızla viraja girilir  

b. Viraja girerken gaz verilir 
c. Viraj içinde vites yükseltilir 

d. Viraja girerken hız azaltılır 

77. Debriyajın iĢlevi nedir? 

a. Motor komresyonunu sağlar 

b. Frenlemede yardımcı olur 
c. Motor gücünü aktarma aksamlarına iletir  

d. Aracın yalpa yapmasını önler 

78. Lastik havalarının normalden az olması 

aĢağıdakilerden hangisine neden olur? 

a. Aracın yalpa yapmasına   

b. Kam milinin aşınmasına 

c. Fazla yakıt tüketimine  
d. Krank milinin aşınmasına 

79. AĢağıdakilerden hangisi süspansiyon 
sisteminin bir parçasıdır? 

a. Akslar  

b. Rotlar   
c. Amortisörler  

d. Rotiller 

80. Motor freni ne demektir? 

a. Havalı fren sistemi  
b. Motor kompresyonu  

c. Kinetik enerji  

d. Hidrolik fren sistemi 
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81. ABS fren sisteminin avantajları nelerdir? 

a. Aracı daha erken durdurması   
b. Aracın kompresyonunu sağlar 

c. Aracın savrulmasını önler, direksiyon hâkimiyetini 

sağlar 
d. Aracın ön düzenini korur     

 

82. Basınçlı hava fren sisteminde fren 

devrelerinden herhangi biri devre dıĢı 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 

83. Ekonomik araç kullanımı için uygulanması 

gereken kural aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Otoban yolları kullanmak 

b. Gaza az basmak 
c. Uygun devir sayısı ve vites seçmek    

d. Yokuş aşağı vitesi boşa almak 

84. Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için 

aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. Yakıt filtresi temizlenir 
b. Benzin filtresi temizlenir 

c. Hava filtresi temizlenir  
d. Radyatör temizlenir  

85. Sürücü, araçtaki koruma teçhizatının özel bir 

taĢımaya uygun olup olmadığını nereden anlar? 

a. Arkadaşlarına sorarak. 

b. Bu bilgiler Yazılı Talimatlar (Kaza Talimatları) da 
vardır.  

c. Sürücü daha önceden geçirdiği hastalıklara göre 

bunları kendi düzenler. 
d. Bu sürücüyü ilgilendirmez. Çünkü bir kaza anında, bu 

teçhizatlar itfaiye tarafından ödünç verilir. 

86. Teknik Ģartlara uygun olmayan araçlara hangi 

muamele yapılır? 

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. 

87. AĢağıdaki nedenlerden hangisi noksan, bozuk 
veya teknik Ģartlara uygun olmazsa sürücüler 

cezalandırılmaz? 

a. Servis freni bozuk olan, 
b. Dış ışık donanımı bozuk olan, 

c. Lastikleri teknik şartlara uymayan 
d. Lastik hava basıncı fazla olan 

88. AĢağıda yazılı olan gereçlerden hangisi kamyon 
ve çekicilerde zorunlu gereçlerden değildir? 

a. Takograf 

b. Hız sınırlayıcı cihaz 
c. Emniyet kemeri 

d. Projektör. 
 

89. Yüklü ve Yüksüz ağırlıkları belirten 

iĢaretler 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 kapa 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. 

90. Yakıt sarfiyatını nasıl düĢürebilirsiniz? 

a. Motor ayarlarını kontrol ederek  

b. Aracı daha hızlı sürerek 
c. Küçük viteste sürmek 

d. Aşırı yük yüklemek ile 

91. Yakıt sarfiyatını nasıl düĢürebilirsiniz? 

a. Uygun vites kullanarak 
b. Lastiklerin hava basıncının normal değerde 

olması gerekir 

c. Hava filtresi temiz olması gerekir 
d. Hepsi 

92. 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. 

93. Ġzin verilen azami yüklü ağırlığı 3,5 

tondan fazla olan ve yük taĢımak için imal 
edilmiĢ motorlu araçlara hangi sınıf olarak 

adlandırılırlar? 

a. A2 VE A3    b. M2 VE M3   c.N2 VE N3  

d.Hiçbiri 

94. Askı donanımlarını, direksiyon sistemini, 

frenleri, tekerlek ve lastikleri kapsayan 

bölümün tamamı ne olarak adlandırılır? 

a. Şasi 

b. Kabin 
c. Askı (süspansiyon) donanımı  

d. Motor 

95. Yoldan gelen titreĢimlerin araca 
geçmesini engellemek için araç üzerinde 

bulunan sisteme ne ad verilir? 

a. Fren sistemi b.Süspansiyon sistemi         

c. Şasi sistemi  d.Direksiyon sist. 

96. AĢağıdakilerden hangisi lastiğin görevleri 

arasında yer almaz? 

a. Aracın yükünü taşımak 
b. Aracın hareketini ve durmasını sağlayan 

kuvvetleri yola intikal ettirmek. 
c. Yol sarsıntılarını azaltmak 

d. Hepsi 
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97. Lastiğin yola basan kısmına ne ad verilir? 

a. Sırt 
b. Yanak 

c. Damak 

d. Hiçbiri 

98. Lastik üzerinde yazan sembollerden TUBELES 

ne anlama gelmektedir? 

a. Hız sembolüdür. 

b. Lastiğe yeniden diş açılabileceğini ifade eder 
c. İç lastiksiz olduğu gösterir 

d. Serisini belirtir. 

99. AĢağıdakilerden hangisi lastik çeĢidi değildir? 

a. LUG  

b. BAR-LUG 
c. RIB-LUG 

d. Kar Lastikleri 

100. Araçlarınızda bulundurulması gereken 
yangın söndürme cihazının kapasitesi nedir? 

a. En az 3 kg. olan yangın söndürme cihazı 
b. En az 6 Kg olan yangın söndürme cihazı 

c. En az 5 Kg olan yangın söndürme cihazı 
d. En az 7 Kg olan yangın söndürme cihazı 

 

 
 

 

101. Kamyon ve Çekicilerin periyodik 

muayeneleri kaç yılda bir yaptırılır? 

a.  3 yılda bir 

b.  2 yılda bir 

c.  Yılda bir 
d.  25 000 Km de bir 

102. Teknik Ģartlara uygun olmayan 
araçlara hangi muamele yapılır? 

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. 
 

103. Araç kullanırken direksiyonu tutma 

pozisyonu aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. 11:15 

b. 17:40 
c. 09:15 

d. 10:15 

104. Lastiklerin üzerindeki desenler ne iĢe 

yarar? 

a. Lastiği soğutmaya 
b. Yüzeydeki suyu boşaltmaya 

c. Tutunmaya 
d. Hepsine 

 

ARAÇ BĠLGĠSĠ VE EKONOMĠK ARAÇ KULLANIMI 

1. B 22. C 43. C 64. A 85. B 

2. C 23. B 44. D 65. B 86. A 

3. C 24. A 45. A 66. D 87. D 

4. A 25. B 46. C 67. B 88. D 

5. D 26. D 47. A 68. C 89. A 

6. A 27. D 48. A 69. B 90. A 

7. C 28. C 49. A 70. C 91. D 

8. C 29. C 50. D 71. D 92. A 

9. B 30. D 51. D 72. C 93. C 

10. D 31. A 52. C 73. B 94. C 

11. C 32. B 53. D 74. A 95. B 

12. C 33. C 54. B 75. D 96. D 

13. A 34. B 55. C 76. D 97. A 

14. C 35. A 56. D 77. C 98. C 

15. A 36. D 57. A 78. C 99. B 

16. C 37. C 58. C 79. C 100. B 

17. A 38. A 59. C 80. B 101. C 

18. D 39. A 60. A 81. C 102. A 

19. C 40. D 61. A 82. B 103. C 

20. A 41. C 62. D 83. C 104. D 

21. D 42. A 63. C 84. C     
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ĠLKYARDIM 
 

1. BaĢ yaralanmalarında kulak veya burundan 

kan gelmesinin sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Tansiyonun düşmesi 

b. Mikropların sebep olduğu hastalık 

c. Beyinde hasar sonucu olan kanama 
d. Yaralının şoka girmesi 

2. Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi 
pozisyonda hastaneye sevk edilir?   

a. Yan yatış 

b. Yüz üstü yatış 
c. Oturuş veya yarı oturuş 

d. Sırt üstü yatış 

3. Kulaktan kanaması olan kazazedeye hangi 

pozisyon verilir? 

a. Kazazede oturtturulur, kulağına pamuk tıkanır 
b. Kazazede sırt üstü 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 

4. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler 

hangi pozisyonda sevk edilir? 

a. Yan yatış  

b. Oturuş 
c. Yüz üstü yatış 

d. Sırt üstü yatış 

5. AĢağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmanın 
belirtisidir? 

a. Bulantı, kusma 
b. Boyunda şişme 

c. Nabzın güçlü atması (kolay hissedilmesi) 
d. Öksürme ile gelen köpüklü kan 

6. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli 

tehlikelerinden birisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Kalp atışının artması 

b. Kalp atışının azalması 
c. Yaranın kolay mikrop alması 

d. Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi 

7. AĢağıdakilerden hangisi omurga yaralanması 
belirtilerindendir? 

a. Nefes darlığı 
b. Göz bebeklerinin büyüklüğünde farklılık 

c. Yaralanma bölgesinin alt tarafında duyu kaybı 

d. Öksürme ile açık renkli köpüklü kanın ağızdan gelmesi 

8. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıkta 

görülmez 
b. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıkta görülmez 

c. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde 

görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür 
d. Çıkık ve burkulmalar eklem bölgelerinde, kırıklar 

kemiklerin her yerinde görülebilir. 
 

9. Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye 

ile taĢınmalıdır? 

a.  Bel omuru kırık olanlar 

b. Geniş yanığı olanlar 

c. Şoka girmekte olanlar 
d. Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar 

10. Yaralanmalarda kanayan bölgeye 
verilecek pozisyon aĢağıdakilerden 

hangisidir?  

a. Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak 

b. Kanayan yere sıcak uygulama yapmak 

c. Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak 
d. Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek 

11. Kırıkların tespit edilme nedeni 
aĢağıdakilerden hangisidir?  

a. Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak 

yara açmaması için 
b. Kazazedenin kırık bölgesinin daha rahat hareket 

ettirilmesi için 
c. Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk 

edilmesi için 
d. Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için 

12. Solunum zorluğu olan kazazedeye 

aĢağıdakilerden hangisi uygulanır? 

a. Sırt üstü 

b. Yüz üstü 
c. Oturuş 

d. Yan yatış 

13. Kazazedeler araçtan çıkarılırken en çok 
neye dikkat edilmelidir? 

a. Yaralıda baş ağrısı meydana gelmemesine 
b. Yaralıda bilinç kaybı olmamasına 

c. Yaralıda omurga ekseni düzlüğünün 

bozulmamasına 
d.  Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına 

14. AĢağıdakilerden hangisi kusturmada en 
etkili yöntemdir? 

a. Parmakla dilin arka kısmını uyarmak 
b. Tuzlu ayran içirmek 

c. Hastanın sırtına vurmak 

d. Hatanın karnına basınç uygulamak 

15. BaĢa alınan darbe sonucu kulağından kan 

gelen kazazedeye aĢağıdakilerden hangisi 
uygulanır? 

a.  Kazazede oturtturulur, kulağına pamuk tıkanır  

b. Kazazede sırt üstü 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 
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16. Hangi durumdaki yaralı, sağlık kuruluĢuna 

taĢınmada birinci derecede önceliklidir? 

a. Turnike uygulanan 

b. Ayağında çıkık olan 

c.  Birinci derecede yanığı olan 
d. Solunum zorluğu çeken  

17. Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan 
hastaya ilk yapılacak iĢlem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak 

b. Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü 

yatırmak  
c. Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten 

uzaklaştırılır 
d.  Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğse 

yaklaştırılır  

18. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli 
tehlikelerinden birisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Kalp atışının artması 
b. Kalp atışının azalması 

c. Yaranın kolay mikrop alması  
d. Göğüs kafesine giren havanın akciğeri 

küçültmesi                                     

19. AĢağıdakilerden hangisi ilk yardım ilkelerinden 
değildir? 

a. Olay yerinin güvenliğini sağlamak 
b. Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak 

c. Geçici önlem almak 

d. Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek 

20. AĢağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atelle 

tespit uygulaması yapılır? 

a. Kalça 

b. Önkol 

c. Köprücük  
d. Kaburga 

21. Hangisi iç kanama belirtilerindendir? 

a. Bulantı ve kusma 

b. Kulak veya ağızdan kan gelmesi 
c. Reflekslerin güçlü olması 

d. Baş dönmesi 

 
 

 

22. ġok pozisyonunda hastanın ayaklarını 

yukarı kaldırmamızın yararı nedir? 

a. Beyne kan gitmesine yardımcı olmak 

b. Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak 

c. Solunumun düzelmesine yardımcı olmak 
d. Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak 

23. Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve 
oturtularak taĢınmasında tehlike yoktur? 

a. Bacak kemiği kırıklarında  
b. Omurga kemiği kırıklarında 

c. Kalça kemiği kırıklarında 

d. Kaburga kemiği kırıklarında 

24. Yanıklar değerlendirilirken 

aĢağıdakilerden hangisi en önemlidir? 

a. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği 

b. Yakıcı maddeyle temas şekli  

c. Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı 
d. Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi 

25.  Kanamalarla ilgili olarak aĢağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

a. Üzerine şiddetle bastırmak her türlü kanamayı 
kontrol altına alır 

b. Kanın rengi atardamar kanamalarında, 

toplardamar kanamalarından daha koyu renktedir 
c. Turnike uygulaması karın iç kanamalarında 

güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir 
d. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda 

tutmak kanama miktarını azaltır 

26.  Hasta kusuyorsa aĢağıdaki 
pozisyonlardan hangisine alınır? 

a. Yüz üstü yatış 
b. Sırt üstü yatış 

c. Oturuş 

d. Yan yatış 

27. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuĢ 

kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl 
anlaĢılır? 

a. Öz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan 
b. Boyunda şişkinlikten 

c. Deride görülen bölgesel kızarıklıklardan 

d. Vücut sıcaklığının yükselmesinden 
 

 
 

 

İLKYARDIM SORULARI CEVAP 
ANAHTARI 

1. C 10. C 19. B 

2. C 11. A 20. C 

3. D 12. D 21. C 

4. B 13. C 22. A 

5. A 14. A 23. D 

6. D 15. D 24. A 

7. C 16. D 25. D 

8. D 17. C 26. D 

9. C 18. D 27. A 
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HARĠTA OKUMA BĠLGĠSĠ 

1. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının 

kuĢbakıĢı görünümünün matematiksel yöntemlerle 
istenilen ölçeğe göre küçültülerek özel iĢaretleriyle 

bir düzlem üzerine çizilmiĢ örneğine ne denir? 

a. Maket   /      b. Kroki        c) Harita   d) Arazi 

2. Türkiye haritasında Ġzmir ili hangi anayöndedir? 

a. Doğu       b. Batı     c. Güney       d. Kuzey 

3. Haritalarda Ģehir merkezlerinin altında yazılı 

rakamlar aĢağıdakilerden 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 

4. Haritalarda mavi renkle çizilmiĢ bilgiler 

aĢağıdakilerden hangileri için kullanılır? 

a. Yolları gösterir 

b. Şehir merkezlerini gösterir 

c. Su ile ilgili detayları gösterir 
d. Turistik yerleri gösterir 

5. Haritada ölçülen bir uzunluğun, arazide ölçülen 
uzunluğu arasındaki orana ne denir? 

a. Ölçek 
b. Rakım       

c. Gerçek uzunluk 

d. Kroki 

6. Aracımızda harita, kroki bulundurmanın 

aĢağıdakilerden hangisine faydası yoktur? 

a. Az yakıt yakmamıza 

b. Lastiklerimizin fazla aşınmasına 

c. Ucuz lastik almamıza 
d. Zaman ve emek harcamamamıza 

7.YeĢil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmıĢ 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 

8. Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmıĢ D–

817 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 

9. Sürücülerin Ģehirdeki önemli merkezleri 
bilmesinin hangisine etkisi yoktur?  

a. Trafik düzenine 

b. Yakıt tasarrufuna 
c. Sürücülerin tecrübe kazanmasına 

d. Zamanın olumlu kullanımına 

10. AĢağıdakilerden hangisinin taĢıtta bulunması 

yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?  

a. Stepne 

b. Harita ve kroki 

c. Reflektör 

d. Yangın tüpü 

11. Sürücülerin bulundukları Ģehrin tarihi ve 

turistik yerlerine en uygun gidiĢ yollarını 
bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? 

a. Altyapı        b. Trafik     c. Turist    d. Turizm 

12. Türkiye haritasında Van ili hangi ana 

yöndedir?  

a. Doğu       b. Batı    c. Kuzey     d. Güney 

13. Türkiye haritasında Sinop ili hangi ana 

yöndedir?  

a. Doğu 

b. Batı 

c. Kuzey 
d. Güney 

14. Türkiye haritasında Antalya ili hangi ana 
yöndedir? 

a. Doğu           b. Kuzey     c. Batı         d. Güney 

15. AĢağıdakilerden hangisi en kısa 

mesafenin seçilmesine sağladığı 

faydalarından değildir?  

a. Enerji tasarrufu sağlanması 

b. Zaman tasarrufu sağlanması 
c. Can güvenliğinin sağlanması 

d. Çevrenin kirletilmemesi 

16. Haritadaki kalın kırmızı çizgiler hangi 
yolları tanımlar?  

a. Bölünmüş yolları 
b. Tali yolları 

c. Uzun mesafe ulaşım yollarını 
d. Otoyolları 

17. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince 

kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?  

a. Çok şeritli yol 

b. Otoyol 
c. Tali yol 

d. Bölünmüş yol 

18. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince siyah 
çizgilerle belirtilen yollar hangileridir?  

a. Çok şeritli yol 
b. Otoyol 

c. Bölünmüş yol 

d. Tali yol 

19. Haritadaki mavi dikdörtgen, üzerinde 

beyaz E harfi ve rakamlardan oluĢan levhalar 
neyi gösterir?  

a. Karayolları numaralarını 
b. Yerleşim yerlerini 

c. Şehir merkezlerini 

d. Dağları 

20. AĢağıdaki haritalardan hangisi BÜYÜK 

ÖLÇEKLĠ haritadır? 

a. Dünya haritası 

b. Avrupa haritası 

c. Türkiye haritası 
d. Ankara haritası 
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21. AĢağıdaki haritalardan hangisi KÜÇÜK 

ÖLÇEKLĠ haritadır? 

a. Dünya haritası 

b. Avrupa haritası 
c. Türkiye haritası 

d. Ankara haritası 

22. Arazide ölçülen uzunluk ile haritada ölçülen 

uzunluk arasındaki ORANA ne denir? 

a. Harita        b.Ölçek       c. Kroki      d. Proje 

23. Haritalarda ormanlık, çalılık, meyvelik gibi 

yerleri belirtmek için hangi renk kullanılmıĢtır? 

a. Siyah    b. Mavi     c. Yeşil  d. Kırmızı 

24. Haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile 

gösterilmiĢtir? 

a. Siyah    b. Mavi      c. Yeşil          d. Kırmızı 

25. Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen 
flamalar (bayraklar) nereleri göstermek için 

kullanılır? 

a. Hava limanlarını                  

b. Turistik bölgeleri 

c. Yasak bölgeleri                    
d. Gümrük kapılarını 

26. Haritalardaki daire içindeki uçak resmi neyi 
belirtir? 

a. Büyük havalimanlarını 

b. Küçük havalimanlarını 
c. Uçakların girmesinin yasak olduğunu 

d. Uçakların rotalarını 

27. Haritalardaki kare içindeki uçak resmi neyi 

belirtir? 

a. Büyük havalimanlarını 

b. Küçük havalimanlarını 

c. Uçakların girmesinin yasak olduğunu 
d. Uçakların rotalarını 

28. Haritaların üst kenar çizgisi hangi anayönü 
gösterir? 

a. Doğu           b. Batı         c. Güney       d. Kuzey 

29. Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü 
gösterir? 

a. Doğu      b. Batı       c. Güney      d. Kuzey 

30. Türkiye haritasında Ağrı ili hangi ANAYÖN 

dedir? 

a. Doğu          b. Batı         c. Güney     d. Kuzey 

31. 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 

32. Haritalarda SARI- KIRMIZI renklerle gösterilen 
yollar hangileridir? 

a. Otoyollardır 
b. Uluslar arası yollardır 

c. Devlet karayollarıdır 

d. Turistik yollardır 
 

 

33. Arazide ölçülen uzunluk ile haritada 
ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir? 

a. Ölçek      b. Harita        c. Kroki         d. Proje 

34. Harita nedir? 

a. Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafıdır 
b. Herhangi bir yerin dağ, deniz, ovalarını 

gösteren çizimidir 

c. Herhangi bir yerin kuşbakışı, bir oran dâhilinde 
küçültülerek gösterilmesidir 

d. Bir yerleşimin krokisidir 

35. Haritalardaki ölçek nedir? 

a. Haritası çıkarılmış yerlerin yüz ölçümüdür 

b. Herhangi bir yerin harita üzerinde belli bir birim 
dahilinde ne oranda küçültüldüğüdür 

c. Haritadaki bölgelerin okunuşlarını gösterir 
d. Harita üzerindeki yerlerin yüz ölçümleridir 

36. Harita yönleri hangi seçenekte doğru 
verilmiĢtir? 

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 

37. Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi 

ifade eder? 

a. Akarsuları 

b. Ovaları 
c. Gölleri 

d. Yükseltileri 

38. Harita üzerinde gösterilen iĢaretlerden 

hangisi uluslar arası yol numarasıdır? 

a. O–3     b. E–80   c. D100 d. K2 
 

 

39. Yukarıda görülen iĢaretin anlamı nedir? 

a. Stabilize Yollar 
b. Turistik Merkezler 

c. Uluslararası Yol Numarası 
d. Kentler arası Yollar 

40. Haritaların dıĢ 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 

HARĠTA OKUMA BĠLGĠSĠ 

1. C 11. A 21. A 31. D 

2. B 12. A 22. B 32. A 

3. A 13. C 23. C 33. A 

4. C 14. D 24. B 34. C 

5. A 15. C 25. D 35. B 

6. C 16. C 26. A 36. B 

7. B 17. B 27. B 37. D 

8. C 18. D 28. D 38. B 

9. B 19. A 29. C 39. C 

10. B 20. D 30. A 40. A 
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YASAL SORUMLULUKLAR SĠGORTA 
 

1- Ani ve beklenmedik risklere karĢı, önceden 

ödenen prim karĢılığında olası riskin sigorta 
Ģirketine transferini kapsayan iki taraflı 

sözleĢmeye ne denir? 

a. Taşıma Sözleşmesi      

b. Kira Sözleşmesi     

c. Sigorta    
d. Korunma Sözleşmesi 

2- Uluslararası karayolu taĢımacılığı yapan 
nakliyat firmalarının yaptıkları taĢımalar ile ilgili 

olarak CMR sözleĢmesinden kaynaklanan 

hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen Ģart 
ve limitler ile teminat altına alınması içeren 

sigorta nedir? 

a. Kasko      

b. Mali Sigorta      
c. Yeşil Karne     

d. CMR Sigortası 

3- YeĢil Kart Sigortasının tanımı aĢağıda 
sunulan maddelerden hangisidir? 

a. Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli 
olan şeklidir. 

b. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının 

yurtdışında geçerli olan şeklidir. 
c. Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan 

şeklidir. 
d. Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında 

geçerli olan şeklidir. 

4- CMR SözleĢmesi kaç tarihinde imzalanmıĢtır? 

a. 1955         b. 1956    c. 1957      d. 1958 

5- CMR sözleĢmesi hangi ülkede imzalanmıĢtır? 

a. Roma/İtalya   

b. Madrid/İspanya    
c. Paris/Fransa         

d. Cenevre/İsviçre 

6- Noter satıĢı ve aracın trafikten kaydının 
silinmesi haricinde, kısa süreli YeĢil Kartlar ile 

tanzim tarihinden itibaren süresi kaç ayı geçen 
YeĢil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz? 

a. 3 ay              b. 6ay         c. 12 ay       d. 18 ay 

7- Hasar Ġhbarı Anında gerekli olmayan belge 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Araç Ruhsat Fotokopileri 
b. Tır Karnesi 

c. Tır Sürücüsü Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
d. Rezerv notlu hamule senedi / Gümrük tutanağı / 

Konşimento 

8- CMR Konvansiyonuna göre kararlaĢtırılan 
zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, 

malın taĢınmak için teslim alındığı tarihten kaç 
gün sonra mal kaybolmuĢ sayılır? 

a. 30 Gün      

b. 60 Gün     
c. 75 gün    

d. 90 Gün 

9-Sigorta sözleĢmesinin sigorta mevzuatında 

geçerli olan adı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Poliçe     

b. Satış Sözleşmesi    
c. Pazarlama Sözleşmesi    

d. Garanti Sözleşmesi 

10- TaĢıyan taĢımak için yükü teslim alırken 
aĢağıdakilerden hangisini kontrol etmekten 

sorumludur? 

a. Parça, paket ve sandık türünden yükleri tartarak 

teslim almalı 

b. Gümrük belgelerinin uygunluğunu kontrol etmeli 
c. Refakat belgelerinin uygunluğunu kontrol etmeli 

d. Parça sayısı ve paketler üzerindeki işaretleri CMR 
belgesi ile uygunluğunu kontrol etmeli 

11- Her durumda mutlaka CMR belgesinde 
olması gereken aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Yükleme boşaltma konusunda talimat 

b. Talimat vermeye yetkili olanların listesi  
c. Göndericinin adı adresi 

d. Taşıma işleri organizatörünün adı adresi 

12- ÇalıĢan, iĢ akdinin feshinden sonra iĢe iade 

davası açmak isterse bu davayı sözleĢmenin 

feshinden itibaren ne kadar zaman sonra 
açabilir? 

a. Bir ay içinde      
b. 15 Gün içinde    

c. 20 Gün içinde    
d. Üç ay içinde 

13- Sigortacılar, CMR konvansiyonu tazminat 

ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 
SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini 

dikkate alırlar? 

a. Cinsi ve ağırlığı    

b. Brüt ağırlığı,    

c. Adet veya net ağırlık,    
d. Kalitesi 

14- CMR'den kaynaklanan tazminat talepleri 
için zaman aĢımı süresi nedir? 

a. İki Yıl   

b. Bir Yıl    
c. Altı ay   

d. Süresiz 

15- CMR ye göre bir malın kısmen veya 

tamamen kaybından, hasarlanmasından dolayı 
taĢıyanın sorumluluğu nedir? 

a. Kilo başına 17.33 SDR        

b. Kilo başına 8.33 SDR 
c. Mal bedeli                            

d. Kilo başına 10 SDR 

16-Mali Sorumluluk sigortası yaptırmayan 

araçlara ne gibi bir cezai iĢlem uygulanır? 

a. Ruhsata el koyulur 
b. Ehliyete el koyulur 

c. Araç Trafikten men edilir ve para cezası verilir. 
d. Sürücüye para puanı verilir. 
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17- Sigorta poliçesinin süresi bitmiĢ ya da "yeĢil 
kart" larda (Green CarCarte Verde) Türkiye 

rumuzu "TR" üzeri çizilmiĢse, aĢağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

a. Türkiye'ye girişine izin verilmez. 

b. Türkiye'ye girişine izin verilir. 
c. Türkiye'ye girişine bir defalık izin verilir. 

d. Türkiye'ye girişine Teminat vermesi durumunda 
izin verilir. 

18- YeĢil Kart Sigortası tanımı aĢağı sunulan 
maddelerden hangisidir? 

a. Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli 

olan şeklidir. 
b. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının 

yurtdışında geçerli olan şeklidir. 
c. Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan 

şeklidir.  

d. Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında 
geçerli olan şeklidir. 

19-Trafik kazalarının ihbarı kaç gün içerisinde 
yapılması zorunludur? 

a. 3               b. 5             c. 7          d. 9 

20- Yolcuların rahat ve güvenli Ģekilde yolculuk 

yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve 

eĢyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek kimin 
sorumluluğundadır? 

a. Gönderenin  
b. Taşıma işleri komisyoncusunun  

c. Taşımacının  

d. Kargo işletmecisinin 

21- Sevk mektubu üç nüsha halinde 

düzenlenerek kimler tarafından imzalanır? 

a. Gönderici ve alıcı                       

b. Nakliyeci ve tır sahibi 

c. Gönderici ve taşımacı                
d. Gönderici ve acente 

22- Sevk Mektubu Birinci sureti kime verilir? 

a. Göndericiye verilir.                            

b. Yükle beraber gider.  
c. Taşımacı tarafından saklanır.              

d. Gümrük memuruna teslim edilir. 

23- Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli 
talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim 

olacaktır? 

a. Acente sorumludur                       

b. Gönderici sorumludur 

c. Alıcı sorumludur                          
d. Gümrük Komisyoncusu sorumludur 

24- Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli 
veya kendilerine verilen belgelerin kaybından 

veya hatalı kullanılmasından doğacak 
sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede 

sorumlu olan kimdir? 

a. Nakliye acentesi            b.  Alıcı                                     
c. Satıcı    d. Taşımacı 

 
 

 

 

25- Sevk Mektubu Ġkinci suret kime verilir? 

a. Göndericiye verilir.                                 

b. Alıcıya verilir.  
c. Taşımacı tarafından saklanır.                  

d. Gümrük memuruna teslim edilir. 

26- Yükün teslim yerine varıĢından sonra 
koĢullar malların tesliminin engellendiği 

hallerde taĢımacı kimden talimat ister? 

a. Alıcıdan       

b. TIR Acentesinden      
c. Göndericiden       

d. Bankadan 

27- “TaĢımacı talimat istemiyle yaptığı 
ödemelerle bu talimatı yerine getirmenin 

gerektirdiği masrafları ........................... hakkına 
sahiptir.” BoĢluğa gelecek olan aĢağıdaki 

maddelerden hangisidir? 

a. Geri alma       
b. Yarısını geri alma       

c. Tahsil etmeme       
d. Komisyoncudan alma 

28- Ambalajlanmadıkları veya kötü 
ambalajlandıkları zaman, özellikleri gereği fire 

veren veya hasara uğrayan malların 

ambalajlanmaması veya hatalı ambalajlanmıĢ 
olması açısından sorumluluk kime aittir? 

a. Taşıyıcıya     
b. Göndericiye     

c. Acenteye     

d. Tır Sürücüsüne 

29- Sandık veya paketlerin üzerindeki marka 

veya numaraların yetersiz veya hatalı oluĢu 
sorumluluğu kime aittir? 

a. Taşıyıcıya     

b. Göndericiye     
c. Acenteye     

d. Tır Sürücüsüne 

30- AĢağıdaki hangi tanım doğrudur? 

a. Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması 
için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin 

görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sanki bu 

hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu  
değildir.. 

b. Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması 
için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin 

görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden sanki bu 

hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu 
olacaktır. 

c. Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması 
için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin 

görevleri sırasında hareket ve ihmallerinden  sorumlu 
olmayacaktır.. 

d. Taşımacı çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması 

için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin 
hareket ve ihmallerinden kendisi yapmış gibi sorumlu 

olmayıp çalışanlar sorumludur. 
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31-Sigorta sözleĢmesindeki taraflardan her 
birinin diğerine, sözleĢmeyi kabul edip 

etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, 
talep edilmemiĢ olsalar bile, vermesini 

gerektiren sürece ne ad verilir? 

a. Azami İyi Niyet Prensibi 
b. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi 

c. Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı 
d. Tazminat Prensibi 

32-Ani ve beklenmedik risklere karĢı, önceden 
ödenen prim karĢılığında olası riskin sigorta 

Ģirketine transferini kapsayan iki taraflı 

sözleĢme aĢağıdakilerden hangisiyle tanımlanır. 

a. Sigorta 

b. FOB  
c. CIF   

d. Hiçbiri 

33-AĢağıdaki Sigorta çeĢitlerinden hangisi 
zorunludur? 

a. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
b. Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyet Sigortaları 

c. Emtia Nakliye Sigortaları 
d. Hepsi 

34-Yurtiçi TaĢıyıcının Mali Mesuliyetinde 

gerçekleĢtirilen fiyatlandırma kaça ayrılır? 

a. 1               b. 2           c. 3          d. 4 

35-Uluslararası Karayolu TaĢıyıcı Sorumluluğu 
Sigortası aĢağıdakilerden hangisi ile ifade 

edilir? 

a. CMR     
b. ATA         

c. ADR     
d. Hiçbiri 

36-Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'nın 

gelir ve giderlerinin denetimi aĢağıdaki 
kurumlardan hangisine aittir. 

a. Hazine Müsteşarlığı 
b. Ulaştırma Bakanlığı 

c. Milli Eğitim Bakanlığı 
d. Başbakanlık Müsteşarlığı 

37-Hesaptan karĢılanmayacak zararlar 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Manevî zararlar, 

b. Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi 
zararlar, 

c. Kazaya neden olan aracın, işletenin veya 

sürücüsünün zararları, 
d. Hepsi 

38-Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) 
Sigortasının yurtdıĢında geçerli olan Ģekline 

aĢağıdakilerden hangisi denir? 

a. CMR 

b. Yeşil Sigorta 

c. Kasko 
d. Sağlık Sigortası 

 
 

39-YeĢil Kart Sigortası Prim Tarifesine göre 
aĢağıdakilerden hangisi 1 yıl için Kamyon-Çekici 

için ödenen prim miktarıdır. 

a. 1000 Euro 

b. 1100 Euro 

c. 1200 Euro 
d. 1300 Euro 

40- YeĢil Kart Sigortası Prim Tarifesine göre 
aĢağıdakilerden hangisi Otobüs için ödenen 

prim miktarıdır. 

a. 750 Euro 

b. 800 Euro 

c. 850 Euro 
d. 900 Euro 

41- Römork; Bir çekiciye bağlı olmak ve bağlı 
römork sayısı (4) 'ü geçmemek kaydı ile her bir 

römork için ödenen prim miktarı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. 100 Euro 

b. 150 Euro 
c. 200 Euro 

d. 250 Euro 

42-Araçların Sigorta yaptırması için gerekli olan 

yetki belgesini aĢağıdaki kurumlardan hangisi 

verir? 

a. Karayolları Genel Müdürlüğü 

b. Ulaştırma Bakanlığı 
c. Hazine Müsteşarlığı 

d. Milli Eğitim Bakanlığı 

43- Sigorta konusunun birden çok sigortacıya 
sigorta ettirilmiĢ olması halinde, zararın, bu 

sigortacılar tarafından ortaklaĢa karĢılanması 
aĢağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

a. Hasara Katılım Prensibi 

b. Tazminat Prensibi 
c. Yakın Sebep 

d. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi 

44-AĢağıdaki Sorumluluk Sigortalarından 

hangisi yapılması gereken zorunlu sigorta 
çeĢitlerindendir? 

a. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 

b. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
c. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası 
d. Hepsi 

45-Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası 

aĢağıdakilerden hangisini kapsar? 

a. Seyahat eden Yolcuları 

b. Otobüs Sürücülerini 
c. Yardımcılarını                       d.Hepsi 

46-AĢağıdakilerden hangisi TaĢıma esnasında 
oluĢan hasar ihbarı anında belgelerden değildir? 

a. Poliçe ve Poliçe numarası 

b. Hasar Tarihi ve Nerede Meydana geldiği 
c. Araç Ruhsatı ve Kaza Tutanağı 

d. Aracın Kaskosu 
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47-AĢağıdakilerden Hangisi Karayolu Trafik 
Kanunudur? 

a. 2918       b. 4295         c. 4458     d. 4217 

48-Yurtiçi TaĢıyıcının Mali Mesuliyet 

Sigortalarındaki fiyatlandırmaya 

aĢağıdakilerden hangisi etki etmemektedir? 

a. Taşıyıcı firmanın adı, ticari unvanı 

b. Firmaya ait özmal ve kiralık araçların adedi 
c. Ağırlıklı olarak taşınan emtianın cinsi 

d. Ülkenin Para Birimi 

49-Karayolu Trafik Garanti Sigortası Kaç 

Tarihinde yürürlüğe girmiĢtir? 

a. 2001          
b. 2002       

c. 2003         
d. 20004 

50-Sevk Mektubu kaç nüshadan meydana 

gelmektedir? 

a. 3            b. 4                c. 5                d. 6 

51-Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için 
aĢağıdaki sigortalardan hangisinin yaptırılması 

zorunludur? 

a. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

b. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

c. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
d. CMR Sigortası 

52-CMR Sigortalarında aĢağıdakilerden hangisi 
hasar ihbarı anında gereklidir? 

a. Poliçe Numarası 

b. Hasar Tarihi 
c. Hasarın Nerede Meydana Geldiği 

d. Hepsi 

53-AĢağıdakilerden hangisi kasko poliçelerinin 

ana teminatlarından değildir? 

a. Yangın     b. Çarpma     c. Çalınma    d. Hırsızlık 

54-Kazaya uğrayan kiĢilere poliçede gösterilen 

hak sahiplerine ya da kanuni mirasçılarına 
tazminat ödenmesini sağlayan sigorta türüne ne 

denir? 

a. Zorunlu Karayolu Trafik Sigortası 

b. Tekne Mali Sorumluluk Sigortası 

c. Ferdi Kaza Sigortası 
d. Yeşil Kart Sigortası 

55- CMR‟ye göre alıcı (gönderilen) taĢınan malı 
teslim aldıktan sonra hasara ait durumu kaç gün 

içinde taĢıyıcıya bildirmek zorundadır? 

a. Hasarı açıkça gördüğü hallerde 21. görülmediği 

hallerde teslimden itibaren 7 gün içinde 

b. Hasarı açıkça gördüğü hallerde hemen görülmediği 
hallerde teslimden itibaren 3hafta gün içinde 

c. Hasarı açıkça gördüğü hallerde 7 gün. Görülmediği 
hallerde teslimden itibaren 28 gün içinde 

d. Hasarı açıkça gördüğü hallerde hemen, 
görülmediği hallerde teslimden itibaren 7 gün içinde. 

56-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası hangi kanuna tabi olarak 
düzenlenmiĢtir? 

a. Borçlar kanunu                
b. Sigorta Murakabe Kanunu 

c. Türk Ticaret Kanunu       

d. Karayolları Trafik Kanunu(2918 sayılı) 

57-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası kapsamında tazminat 
talebinde bulunulurken aĢağıdaki belgelerden 

hangisi istenmez? 

a. Trafik kaza tutanağı             

b. Ehliyet ve Ruhsat fotokopileri  

c. Vergi Makbuzları                 
d. Poliçe bilgileri 

58-Motorlu TaĢıtlarda hangi Sigorta isteğe 
bağlıdır? 

a. Deprem Sigortası             

b. Kasko Sigortası 
c. Sağlık Sigortası                

d. Mühendislik Sigortası 

59-Sigorta Ģirketlerince meydana gelen Trafik 

Kazası sonrasında aĢağıdaki belgelerden hangisi 

istenmez? 

a. Kaza Tutanakları                

b. Alkol Raporu 
c. Rusat ve Ehliyet                 

d. Motorlu taşıta ait egzoz emisyon ruhsatı 
 

 

 
 

YASAL SORUMLULUKLAR SİGORTA 
1. C 13. A 25. B 37. D 49. B 

2. D 14. B 26. C 38. B 50. A 

3. D 15. B 27. A 39. C 51. A 

4. B 16. C 28. A 40. C 52. D 

5. D 17. A 29. B 41. B 53. D 

6. B 18. B 30. B 42. B 54. C 

7. B 19. C 31. A 43. A 55. D 

8. A 20. A 32. A 44. D 56. D 

9. A 21. C 33. D 45. D 57. C 

10. A 22. A 34. C 46. D 58. B 

11. B 23. B 35. A 47. A 59. B 

12. A 24. D 36. A 48. D     
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GÜVENLĠ SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ 

1. Güvenli bir sürüĢ için aĢağıdakilerden 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.  

2. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı 
arasındaki iliĢkiyi aĢağıdakilerden 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. 

3. Tehlikeli eğim iniĢ (YokuĢ aĢağı) 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. 

4. AĢırı yük altında çalıĢmıĢ bir dizel motor için 
aĢağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından 

yapılması doğrudur. 

a.   Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop 

edilmelidir. 
b.   b.  Molalardan sonra soğuk motora hemen 

yüklenmeyin tam yaz yapmayın. 

c.  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. d.  Hiçbirisi. 

5. KıĢ Ģartlarında (karlı, yağıĢlı, sisli) araç 
kullanırken aĢağıdakilerden 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 sebeb 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, Kademelli dönüşlerden ve keskin viraj 
almalardan kaçınılmalıdır, araç geçişlerinde dikkatli 

olunmalı ve mesafe kontrolü yapılmalıdır. 

6. Yüklü bir araç için aĢağıdakilerden 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. 

7. 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. 

8. Profesyonel bir sürücünün sürüĢ sırasında 
en çok önem verdiği madde aĢağıdakilerden 

hangisidir.  

a. Sürüş sırasında 1 lt yakıt ile en fazla yolu kat 
etmektir. 

b. Frenleme mesafesi olarak araç hızının yarısı 
metre kadar mesafe bırakmamaktır. 

c. Yük ile rüzgâr direnci arasındaki ilişkiyi dikkate 
almamaktır. 

d. Virajlarda dönüş yaparken merkezkaç kuvvetini 

(savrulmayı) göz önüne almamaktır. 

9. AĢağıdakilerden 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 

10. Bilhassa ağır vasıtaların devrilme 

tehlikesine karĢı nerelerde hızlarını 

azaltmaları gerekir? 

a. Kavşaklar  

b. Virajlar   
c. Köprüler    

d. Geçitler 

11. Frenleme mesafesini etkileyen faktörler 

den hangisini sayamayız?  

a. Hız  
b. Yolun eğimi,  

c. Aracın modeli  
d. Lastiklerin durumu  

12. Fren mesafesini en fazla etkileyen faktör 

hangisidir? 

a. Hız  

b. Yolun eğimi,  
c. Aracın modeli  

d. Lastiklerin durumu 

13. Sürücüler, araçların hızını aĢağıdakilerden 

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 
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14. Yol güvenliği açısından; aĢağıdakilerden 
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 ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı 

yorgun olmamalıdırlar. 
d. Hepsi 

15. Yol güvenliği açısından; aĢağıdakilerden 
hangisi gereklidir? 

a. Sürüş sırasında cep telefonu ya da 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 

16. Yol güvenliği açısından; aĢağıdakilerden 

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 

17. Ġstatistiklere göre; araç kullanırken cep 

telefonu kullanımı, kaza olasılığını kaç kat 
arttırmaktadır? 

a. 2 kat   b.3 kat  c.4 kat  d.5 kat 

18. Emniyetli sürüĢ kurallarına göre sürüĢ 
esnasında cep telefonu çalar ise aĢağıdakilerden 

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. 

19. Türkiye Karayollarında meydana gelen trafik 

kazalarında  % 99 kusur payı ile sorumlu olan 1. 
faktör aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Araçlar 
b. İnsan 

c. Hava şartları 

d. Yollar 

20. Yurdumuzda Yolun fiziksel yapısına bağlı 

olarak meydana gelen kazaların % 85‟i aĢağıdaki 
yol tiplerinden hangisinde meydana gelmiĢtir? 

a. Düz yolda 
b. Sert virajlı yolda 

c. Hafif virajlı yolda 

d. Ters eğimli yolda 

21. Araç devrilmesinin temel nedeni 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Yanlış yükleme 

b. Virajlı yol 

c. Hız     d. Kaldırımlar 

22. Ġstatistiklere göre trafik kazaları en çok 
aĢağıdaki saatlerin hangisinde 

gerçekleĢmektedir? 

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, otoban çıkıĢları, Göbekler, 
YanlıĢ yükleme, Uygun olmayan hız 

aĢağıdakilerden hangisinin ana 
sebeplerindendir? 

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. Yol güvenliği açısından; aĢağıdakilerden 

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 

26. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin 

tutunma sağlar? 

a. Geniş lastik 

b. Dar lastik 
c. Havası inik lastik  

d. Hepsi 

27. Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip 

mesafesi ne kadar olmalıdır? 

a. 2 sn  b. 3,4 sn   c.5 sn    d.100 mt 

28. Emniyet kemeri için aĢağıdakilerin 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. 

29. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle 

inmeye baĢlayan bir aracın reaksiyonu ne 
olur? 

a. Sola çeker 
b. Sağa çeker 

c. Düz gider 

d. Bir sağa bir sola yalpalar 
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30. Motorlu araçların dengesini bozan yol 
kesimlerinde en etkili olanı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Tepe üstleri 

b. Dönemeçler 

c. Kavşaklar 
d. Hemzemin geçitler 

31. 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 

32. Motorlu araçlar için; kavĢaklar kazaların 

oluĢmasında büyük bir potansiyeldir bu nedenle 
kavĢaklara yaklaĢmada sürücüler için en doğru 

davranıĢ aĢağıdakilerden 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. 

33. DuruĢ mesafesini ne etkilemez. 

a. Yolun eğimi 

b. Yük durumu 
c. Lastik durumu 

d. Trafik kontrolleri 

34. Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır. 

a. Sürücünün yorgun olup olmadığına 

b. Yol zemininin çamurlu olmasına 
c. Araç lastiklerinin yeniliğine 

d. Yolun eğimine 

35. DuruĢ mesafesini artıran etkeni iĢaretleyiniz. 

a. Dik yokuş 
b. Buzlu zemin yüzeyi 

c. Boş araç 

d. Yavaş hız 

36. Geç algılama hangi kaza sebebidir? 

a. Sürücü kusurlarındandır. 
b. Trafik görevlileri kusurlarındandır 

c. Yol kusurlarındandır 

d. Yolcu kusurlarındandır 

37. Yurdumuzda meydana gelen trafik kaza 

sebeplerinden,  % 70 gibi büyük bir oran sahip 
faktör aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Alkol, 
b. Virajlı yol, 

c. Yorgunluk ve uykusuzluk, 

d. Teknik nedenler. 

38.  “Dar yollar, otoban çıkıĢları, göbekler, yanlıĢ 

yükleme, uygun olmayan hız” aĢağıdakilerden 
hangisinin ana sebeplerindendir? 

a. Devrilme, 

b. Arkadan çarpma, 
c. Yayaya çarpma, 

d. Hiçbiri 

39. TaĢımaya baĢlamadan önce alınan hangi 

önlem taĢımanın 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 

40. Trafik kazalarına en çok sebep olan 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Yayalar 
b. Yolcular 

c. Sürücüler 
d. Trafik görevlileri 

41. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza 

halinde alabileceği önlemleri nereden 
okuyabilir? 

a. Sevk irsaliyesinde 
b. ADR kanununda 

c. Kaza talimatında            
d. Güzergah belgesinde 

42. AĢağıdakilerden hangisi defansif 

sürücülük için önemli kurallardandır? 

a. Probleme girmemek                       

b. Problem tespit edildikten sonra çözmek 
c. Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek 

d. Problemi iyi anlamak 

43. Sollama esnasında aĢağıdakilerden 
hangisi önemli değildir? 

a. Doğru karar    
b. Doğru yer            

c. Doğru hız          

d. Aracın yükü  

44. Güvenli bir sürüĢ için lastik diĢ derinliği 

en az ne kadar olmalıdır? 

a. 1 mm     b.1.6 mm   c.2.6 mm    d.3 mm 

45. AĢağıdakilerden hangisi 1.derece güvenlik 
gereci değildir? 

a. Lastik             

b. Korna  
c. Yangın söndürücü   

d. Işıklar 

46. AĢağıdakilerden hangisi sürüĢü etkileyen 

insan faktörlerinden değildir? 

a. Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu 
b. Aracın özellikleri   

c. Sürüş deneyimi 
d. Sürücünün yargı ve tutumları 

47. AĢağıdakilerden hangisi trafikte oluĢan 
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   
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48. Yükleme sırasında yük, aracın boyunu önden 
ve arkadan en fazla kaç metre taĢacak Ģekilde 

yüklenebilir? 

a. A. Önden 1, arkadan 2 

b. B. Önden 2, arkadan 1 

c. C. Önden 2, arkadan 3 
d. D. Önden 1, arkadan 3 

49. Kamyon, kamyonet, römork ve yarı 
römorklarda yükle birlikte yolcu taĢınması 

gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma 

sağlamca yerleştirilmesi. 
b. Yükün kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük 

üzerine oturtulması. 
c. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış 

olması, yolcuların ayrı bir yere oturtulması. 

d. Yolcuların arkaya oturtulması, yükün ön kısma 
yerleştirilmesi. 

50. Hava yastıklarının (airbag) görevi 
aĢağıdakilerden 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.  

51. 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 

52. AĢağıdakilerden 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 

53. Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi 
aĢağıdakilerden 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. 

54. AĢağıdakilerden hangisi sürücülerin uyacağı 

kuraldır? 

a. Hız kurallarına 

b. Dönüş ve manevra kurallarına 
c. Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına 

d. Hepsine   

55. Emniyet Kemerinin görevi aĢağıdakilerden 

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.  

56. AĢağıdakilerden hangisi Güvenli SürüĢ 
Teknikleri ile ilgilidir. 

a. Hız limitlerinin aşılmaması,  
b. Emniyet kemerinin takılmaması,  

c. Uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması, 

d. Hepsi   

57. AĢağıdakilerden hangisi aracın kayma 

nedenlerinden değildir. 

a. Aşırı Hız 

b. Sert direksiyon kırmaları 
c. Frene aşırı basma ve ani fren 

d. Motorun hararet yapması  

58. 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 

59. AĢırı yüklemenin Riskleri Nelerdir? 

a. Fazla para kazanmak 

b. Aracın devrilmesi  
c. Zaman kazanılması 

d. Yolun kısalması 

60. AĢırı yüklemenin fren mesafesini nasıl 
etkiler? 

a. Fren yolu uzar 
b. Fren balatalı ısınır  

c. Karayolu yapısı zarar görür 

d. Hepsi 

61. YokuĢ aĢağı iniĢlerde vitesi boĢa alınırsa 

ne olur? 

a. Frenler devreye girebilirler 

b. Yakıt sarfiyatı artar 

c. Sürüş kontrolünü kaybedebilirsiniz 
d. Maliyeti artırabilirsiniz 

62. Güvenli bir sürüĢ için hangi Ģartlar tam 
olmalıdır? 

a. Aracın bakımlarının yapılmış olması 
b. Sürücünün ruh ve bedence sağlıklı olması 

c. Sürücünün trafik işaret ve işaretçilerine uyması 

d. Hepsi 

63. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza 

halinde alabileceği önlemleri nereden 
okuyabilir? 

a. Sevk irsaliyesinde 

b. ADR kanununda 
c. Kaza talimatında   

d. Güzergah belgesinde 

64. AĢağıdakilerden hangisi Defansif 

sürücülük için önemli kurallardandır? 

a. Probleme girmemek     

b. Problem tespit edildikten sonra çözmek 

c. Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek 
d. Problemi iyi anlamak 
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65. Sollama esnasında aĢağıdakilerden hangisi 
önemli değildir?  

a. Doğru karar    
b. Doğru yer            

c. Doğru hız          

d. Aracın yükü 

66. Güvenli bir sürüĢ için lastik diĢ derinliği en az 

ne kadar olmalıdır? 

a. 1 mm   b.1.6 mm    c.2.6 mm d.3 mm 

67. AĢağıdakilerden hangisi 1.derece güvenlik 
gereci değildir? 

a. Lastik             

b. Korna  
c. Yangın söndürücü 

d. Işıklar 

68. AĢağıdakilerden hangisi sürüĢü etkileyen insan 

faktörlerinden değildir? 

a. Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu 
b. Aracın özellikleri 

c. Sürüş deneyimi 
d. Sürücünün yargı ve tutumları 

69. AĢağıdakilerden hangisi trafikte oluĢan 
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 

70. Motorlu araçlarda; Ģerit değiĢtirmelerde 

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

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. 

71. AĢağıdakilerden hangisi genel istatistikler 

doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en 
büyük faktördür? 

a. Araç donanımının eksik olması 

b. Yolların kötü olması 
c. İnsan faktörü ve beceri eksikliği  

d. Cezaların yetersiz olması  

72. Bir aracı iyi kontrol etmenin ve güvenli bir 

Ģekilde kullanmanın en önemli noktası nedir? 

a. Tecrübe 
b. Özgüven 

c. Doğru sürüş pozisyonu 
d. Yolu ve çevreyi iyi izleme  

73. Önden çekiĢli 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  

74. Ön tekerlek üzerinde kaymanın belirtileri 
nelerdir?  

a. Virajın dışı gittikçe yakınlaşır  
b. Aracın arkası yolun dışına doğru kayar 

c. Direksiyon hissizleşir 

d. Hepsi  

75. Arkadan itiĢli araçlarda aracımızın 

arkasının yolun dıĢına doğru kaymaya 
baĢladığını 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 

76. AĢağıdakilerden 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   

77. Viraj alımında genelde yapılan en önemli 

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 

78. 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 

79. Otolarda olası bir kazada araçtan 

fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı 
önleyen ikinci derecede güvenlik faktörü 

hangisidir? 

a. Emniyet kemeri 

b. Aracın kalitesi 
c. Trafik bilgisi 

d. Airbag  

80. Motorlu araçlar için; kavĢaklar kazaların 
oluĢmasında büyük bir potansiyeldir bu 

nedenle kavĢaklara yaklaĢmada sürücüler 
için en doğru davranıĢ aĢağıdakilerden 

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. 
 

 
 

 

 



ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK –SORULAR 

 24 

81. Havası inik lastiklerle ilgili hangisi yanlıĢtır? 

a. Su kanalları kapanır 

b. Yeterince su boşaltmaz 
c. Çabuk eskir 

d. Daha iyi tutunma sağlar 

82. Doğru ĢiĢirilmiĢ lastiklerle ilgili aĢağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

a. Daha iyi fren yapılır, daha iyi viraja girilir  
b. Daha iyi direksiyon kontrolü sağlanır 

c. Daha uzun yolculuk yapılabilir 
d. Hepsi 

83. Stepnenin havası en az kaç günde bir kontrol 

edilmelidir? 

a. Her gün 

b. 1 ay 
c. 15 gün 

d. 45 gün 

84. Çok sert bir kıĢ geçiriliyorsa (sıcaklık sürekli 
eksi derecelerde ise)lastiklerin basıncını en fazla 

yüzde kaç arttırmalıyız? 

a. 15    b. 30          c. 35      d. 50  

85. Bir aracın fren sistemi kullanılarak hızının 
sıfırlanmasına ne denir? 

a. Durma 

b. Motor freni 
c. Frenleme 

d. Hiçbiri 

86. 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 

87. Fren denemesinin amacı ne olmalıdır? 

a. Frenlerin tuttuğunu kontrol etmek 
b. Fren mesafesini kontrol etmek 

c. Frenlemede aracın yana çekmediğini kontrol etmek 
d. Hepsi 

88. AĢağıdakilerden hangisi Fren kararı vermede 

reaksiyon mesafesini etkileyen faktörlerden 
biridir? 

a. Taşıtın hızı 
b. Sürücünün yaşı, fiziki ve ruhsal durumu 

c. Sürücünün konsantrasyonu 

d. Hepsi 

89. AĢağıdakilerden hangisi fren mesafesini 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

a. Yolun eğimi 

b. Yol yüzeyinin yapısı 
c. Sürücünün yaşı 

d. Hız 

90. En etkili fren nasıl olur? 

a. Tekerlerin dönerek yavaşlamasıyla 

b. Frenin sonuna kadar basılmasıyla 
c. Pompalama yapılarak 

d. Hiçbiri 

91. Motora zarar veren baĢlıca faktör 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Isı 
b. Yağ 

c. Paslanma 

d. Hiçbiri 

92. Motor gücünden en iyi Ģekilde 

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 

93. Takip mesafesi kuru havalarda kaç 

saniyedir? 

a. 1 sn      b. 2 sn     c. 3-4 d. 6sn 

94. 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 

95. Korna ne zaman kullanılmaz? 

a. Acil durumlarda 
b. Sürücünün kendisini göstermek istediğinde 

c. Küçük çocukları uyarmak için 
d. Lastiği inmiş bir aracı uyarmak için 

96. Seyir halindeyken aracın göstergelerine 

ne zaman bakabiliriz? 

a. Virajlardan geçerken  

b. Rahat ve düzlük yol kesimlerinde 
c. Yerleşim bölgesi olan yerlerden geçerken 

d. Herhangi bir zamanda 

97. Yağmurlu havalarla ilgili bilgilerden 
hangisi yanlıĢtır? 

a. Görüş kısıtlanır göz çabuk yorulur. 
b. Lastiklerin tutunma özelliği artar. 

c. Kazalar artar. 
d. Yollar kayganlaşır. 

98. Araçla bol suya girildiğinde yapılmaması 

gereken davranıĢ hangisidir? 

a. Fren yapılmamalıdır. 

b. Direksiyon sıkıca ve düz tutulmalıdır. 
c. Hız düşürmek için gazdan ayak çekilmelidir. 

d. Ani bir manevrayla yön değiştirilmelidir. 

99. Yan rüzgarlar hangi alanlarda etkili olur? 

a. Tünel çıkışlarında 

b. Yamaçlardan sonra gelen açıklık alanlarda 
c. Köprü üstlerinde 

d. Hepsi 

100. AĢağıdakilerden hangisi kayma 

hareketini baĢlatan faktörlerden biri değildir? 

a. Yoldaki eğimler  
b. Çukur ve tümsekler 

c. Virajlar 
d. Sürücünün reaksiyon süresinin uzunluğu 
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101. Karda takip mesafesi kaç saniye olmalıdır? 

a. 2 saniye  

b. En az 6 saniye 
c. 3-4 saniye  

d. 1 saniye 

102. Vites değiĢimiyle ilgili hangisi doğrudur? 

a. Viraj içinde değiştirilebilir. 

b. Viraj öncesinde değiştirilmelidir. 
c. Viraja girerken değiştirilebilir . 

d. Herhangi bir zamanda değiştirilebilir. 

103. YumuĢak bir vites değiĢimi 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  

104. Süspansiyonun en büyük düĢmanı nedir? 

a. Bozuk yol 
b. Fazla yük 

c. Çukurlar  
d. Hepsi 

105. 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. 

106. Araç kullanırken direksiyonu tutma 
pozisyonu aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. 11:15 

b. 17:40 
c. 09:15 

d. 10:15 

107. Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip 

mesafesi ne kadar olmalıdır? 

a. 2 sn 
b. 3,4 sn 

c. 5 sn 
d. 100 mt 

108. Lastiklerin üzerindeki desenler ne iĢe yarar? 

a. Lastiği soğutmaya 
b. Yüzeydeki suyu boşaltmaya 

c. Tutunmaya 
d. Hepsine 

109. Emniyet kemeri için aĢağıdakilerin 

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. 

110. Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle 
inmeye baĢlayan bir aracın reaksiyonu ne 

olur? 

a. Sola çeker. 
b. Sağa çeker. 

c. Düz gider. 
d. Bir sağa bir sola yalpalar. 

111. Motorlu araçların dengesini bozan yol 
kesimlerinde en etkili olanı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Tepe üstleri 
b. Dönemeçler 

c. Kavşaklar 
d. Hemzemin geçitler 

112. 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. 
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GÜZERGAH VE GEÇĠġ BELGELERĠ 

1-Türkiye Cumhuriyetinin Ġran‟a açılmasını 

sağlayan sınır kapısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Habur   b-Gürbulak    c-Kapıkule   d-Sarp 

2-Suriye‟ye gerçekleĢtiren giriĢ çıkıĢlarda hangi 

sınır kapısı tercih edilir? 

a. Cilvegözü       b-Kapıkule    c- Gürbulak    d- 

Hamzabeyli 

3-GeçiĢ ücretlerinin tahsilatını aĢağıdaki 

bakanlıklardan hangisi tarafından yapılır? 

a. Milli Eğitim Bakanlığı 
b. Maliye Bakanlığı 

c. İçişleri Banklığı 
d. Bayındırlık Bakanlığı 

4-Sarp Sınır Kapısı aĢağıdaki lokasyonların 

Hangisinde bulunur? 

a. Artvin     b-Hopa     c-Ardahan          d-Rize 

5-Ağrı –Doğu Beyazıt ta bulunan sınır kapımız 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Gürbulak    b-İpsala   c-Yayladağ    d-Dilucu 

6-AĢağıdakilerden hangisi EĢya için gereken 

belgelerden değildir? 

a. Taşıma Senedi 
b. Mal Faturası 

c. ATR Belgesi 
d. Denetleme Belgesi 

7-AĢağıdakilerden Hangisi Uluslararası 

TaĢımalarda GeçiĢ belgelerinden muaf tutulur? 

a. Cenaze Arabaları 

b. Ambulans Taşımalar 
c. İtfaiye 

d. Hepsi 

8-Derince Hangi ilimiz sınırları içinde bulunan 

önemli bir yükleme-boĢaltma noktasıdır? 

a. İzmir    b-Kayseri   c-Kocaeli      d-Samsun 

9-Aliağa Hangi ilimiz sınırları içinde bulunan 

yükleme boĢaltma noktasıdır? 

a. İzmir    b-Bursa    c-Ankara      d-İstanbul 

10-Ġlk UBAK toplantısı kaç yılında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

a. 1956          b-1976       c-1953         d-973 

11-Araçların Üzerinde bulunan S harfi 
aĢağıdakilerden hangi UBAK belgesini ifade 

etmektedir? 

a. Konvansiyonel     b-Euro-I     c-Euro-I                d-
Euro-III 

12-TaĢıt Onay Belgesini aĢağıdaki kurumlardan 
hangisi vermektedir? 

a. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
b. Gümrük Müsteşarlığı 

c. Denizcilik Müsteşarlığı 

d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
 

 

13-Uluslararası taĢımalarda geçiĢ 
belgesinden muaf tutulacak taĢıma 

hangisidir? 

a. Tanker içinde su taşıması 
b. Minibüs ile yolcu taşıması 

c. Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar 
d. Kurye taşıması 

14- EURO–2 UBAK Belgesi Kullanımında 

araçta bulunmaması gereken belge 
hangisidir? 

a. UBAK Belgesi 
b. Karayolu Karnesi (UBAK Defteri - Logbook) 

c. Daha yeşil ve güvenli araç için ses ve havayı 
kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara 

uygunluk belgesi 

d. EURO–3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten 
emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi 

15-Ücret durumuna göre geçiĢ belgeleri kaça 
ayrılır? 

a. 6        b-5            c- 4                 d- 3 

16-Güzergâh ne demektir? 

a. Anayol   b-Tali yol      c- Yedek yol        d- 

Yola çıkış ve varış noktaları arasında takip edilecek 
yollar  

17-EURO Motorlu araçların önüne konacak 
tanımlama plakası zemini ne renktir? 

a. Kahverengi           b- Koyu Mavi              c- 

Yeşil                   d-Sarı 

18-Euro-IV UBAK Belgesine sahip araçların 

önüne konulacak harf aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. 1           b. 2      c. 3   d. 4 

19-Ülkelere göre UBAK kotalarının 
belirlenmesi aĢamasında aĢağıdaki 

kriterlerden hangileri dikkate alınmaktadır? 

a. Nüfus 

b. Gayrı Safi Milli Hasıla 

c. Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * 
KM cinsinden ifadesi 

d. Hepsi 

20-UBAK Belgeleri Geçerli Oldukları Ülkelere 

Göre Kaça Ayrılır?  

a. 3          b. 4           c. 5               d. 6 

21-Ticari ve Uluslar arası olmak üzere 

aĢağıdakilerden hangisi GeçiĢ belgelerini 
alabilirler? 

a. Eşya Taşımacılığı yapanlar 
b. Lojistik İşletmecilik yapanlar 

c. Kargo İşletmeciliği yapanlar 

d. Hepsi 

22-Avrupa Topluluğu ülkelerine 

gerçekleĢtirilen ihracatta aĢağıdaki 
belgelerden hangisi kullanılır? 

a. Çeki Listesi       
b. ATR Belgesi   

c. Tır Karnesi   

d. Menşei Şahadetnamesi 
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23-UBAK defteri en geç ne kadar süre içinde kendi 
ülkesine geri dönmek zorundadır? 

a. 8 hafta             b- 6 hafta     c- 4 hafta      d- 3 

hafta 

24 -Güzergâh belirleme yetkisi hangi devlet 

kuruluĢunun görevidir? 

a. Gümrük Müsteşarlığınca 

b. Ulaştırma Bakanlığı 

c. Bayındırlık Bakanlığı 
d. Karayolu Ulaştırma Genel Müdürlüğü 

25- Güzergah Süresi TIR KARNESĠ üzerinde kaç 
no' lu haneye yazılır? 

a. 4             b. 6        c. 14        d. 20 

26-Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 

aylarında Verilebilecek azami süre nedir? 

a. Azami 124 saat  
b. Azami 120 saat  

c. Azami 144 saat,  
d. Azami 168 saat 

27-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-ġubat-Mart aylarında 

Verilebilecek azami süre nedir? 

a. Azami 120 saat  

b. Azami 144 saat  
c. Azami 168 saat  

d. Azami 192 saat 

28-AĢağıda verilen sınır kapılarındaki eĢlemelerde 

hangisi yanlıĢtır? 

a. Kapıkule-Edirne         
b. İran-Gürbulak 

c. Habur-Irak                    
d. Sarp-Suriye 

29- Türkiye'nin AntlaĢmalı Ülke Yabancı Plakalı 

Araçlardan TaĢıt baĢına Alınacak GeçiĢ Ücreti 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,05 EURO 
veya karşılığı Türk Lirası  

b. Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,03 EURO 

veya karşılığı Türk Lirası,  
c. Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,02 EURO 

veya karşılığı Türk Lirası  
d. Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,01 EURO 

veya karşılığı Türk Lirası, 

30-Türkiye'nin AntlaĢmasız Ülke Yabancı Plakalı 

Araçlardan TaĢıt baĢına Alınacak GeçiĢ Ücreti 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. (0,05 EURO)'nun 1,5 katı ücret alınır.  

b. (0,03 EUROynun 1,5 katı ücret alınır.  
c. (0,02 EURO)'nun 1,5 katı ücret alınır.  

d. (0,01 EURO)'nun 1,5 katı ücret alınır. 

31-GeçiĢ belgesinin dağıtımını hangi kurum 
yapar? 

a. Ulaştırma bakanlığı                  
b. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

c. TOBB’a bağlı odalar tarafından 
d. Karayolları Genel Müdürlüğü 
32- GeçiĢ belgeleri hangisi için düzenlenmez? 

a. Kamyon     b. Kamyon+Römork      c. Çekici      d. 
Yarı römork 

33- Nahçıvan‟a gerçekleĢtirilen karayolu 
taĢımalarında aĢağıdaki sınır kapılarından 

hangisi kullanılır? 

a. Dilucu    
b. Gürbulak    

c. Türkgözü  
d. İpsala 

34-Tır denetleme ve Konaklama noktalarında 

kayıt yapılan belge aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Denetleme Belgesi 
b. Dozvola 

c. Tır Karnesi 
d. Konşimento 

35-GeçiĢ belgesi alabilmek için aracın istiap 

haddinin en az kaç ton olması gerekir? 

a. 8 ton              b. 9 ton         c. 10 ton              

d. 11 ton 

36- AĢağıdaki uluslar arası güzergahlardan 

hangisinde kamyonla taĢıma yapılmaz? 

a. Bulgaristan’a yapılacak taşımalarda, 
b. Gürcistan’a yapılacak taşımalarda,  

c. Arnavutluk-Karadağ’a yapılacak taşımalarda, 
d. Rusya Federasyonu’na yapılacak taşımalarda. 
37- AĢağıdakilerden hangisi yurtiçi transit 
güzergahlar arasında yer almaz? 

a. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, 
Hamzabeyli sınır kapısı, 

b. Çeşme, İzmir, Dilucu ve Gürbulak sınır kapıları, 
c. Çeşme, Karadağ-Kosova Özerk sınır kapıları, 

d. İskenderun, Iğdır, Artvin Sarp sınır kapısı 

38-AĢağıdakilerden hangisinde firmanın 

UBAK belgesi verimsiz kullanım nedeniyle 

geri alınır? 

a. UBAK belgesini Mart ayı sonuna kadar 3 

seferden az kullananlar  
b. UBAK belgesini Haziran ayı sonuna kadar 5 

seferden az kullananlar  

c. UBAK belgesini Mart ayı sonuna kadar 7 
seferden az kullananlar  

d. Hiçbiri 

39-UBAK Belgesi kullanımında Euro-I,Euro-

II, Euro-III, Euro-IV‟ ün amacı nedir? 

a. Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için 
b. Tıbbı atık taşıyan araçlar için 

c. Çevre Dostu yeşil araçlardır. 
d. Zehirli atık taşıyan araçlardır.  

40-AĢağıdaki geçiĢ belgelerinden hangisi 
aracın transit geçiĢ yapması için düzenlenir? 

a. İkili geçiş Belgesi 

b. Transit Geçiş Belgesi 
c. Dozvola 

d. Çok girişli geçiş Belgesi 

41-AĢağıdaki tarihlerin hangisinde çok taraflı 

UBAK belgesi kullanımı kararı alınmıĢtır? 

a. 1972       b. 1973         c. 1974     d. 1975 
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42-Uluslararası taĢımalarda geçiĢ belgesinden 

muaf tutulacak taĢıma hangisidir? 

a. Tanker içinde su taşıması 
b. Minibüs ile yolcu taşıması 

c. Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar 
d. Tır ile yük Taşıması 

43-AĢağıdakilerden hangisi UBAK‟ın karĢılığıdır? 

a. CEMT 
b. IRU 

c. EURO-I 
d. EURO-II  

44-AĢağıdakilerden hangisi UBAK Belgesi tahsisi 
kriterlerinden değildir? 

a. Sefer Sayısı 

b. Nufüs 
c. Firmanın ekonomik Gücü 

d. Taşıma yapılan ülkelerin mesafesi 

45-Ağır ve Havaleli yük taĢımak için alınan Özel 

yük belgesi aĢağıdaki kurumların hangisinden 

alınır? 

a. Karayolları Genel Müdürlüğü 

b. Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü 
c. Gümrük Müsteşarlığı 

d. TCDD 

46-Türkiye Cumhuriyeti Avrupaya açan sınır 

kapısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Kapıkule           b. Sarp     c. Kapıköy       d. 
Yayladağ 

47- Sürücülerinin uymak zorunda olduğu 
yasaklar aĢağıdakilerden 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 

48- GeçiĢ belgelerinin tahsisinde aracın 

motor cinsi hangi durumda önemlidir? 

a. Euro standartları şartı aranan bir belge olması 

halinde 

b. Transit özellikte bir belge olması halinde 
c. 3. ülke özelliğinde bir belge olması halinde 

d. Boş giriş ve 3. ülke taşımasına izin veren bir 
belge olması halinde 

49-Tır Güzergahında güvenliği aĢağıdaki 

kurumlardan hangisi tarafından sağlanır? 

a. Emniyet Birimleri 

b. Gümrük Muhafaza 
c. İtfaiye 

d. Özel Güvenlik 

50-AĢağıdaki illerimizden hangisi geçiĢ 

belgesi dağıtım yeri değildir? 

a. İstanbul Ticaret Odası 
b. İzmir Ticaret Odası 

c. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
d. Afyon Ticaret Odası 

 

 

GÜZERGAH VE GEÇĠġ BELGELERĠ 

1. B 11. C 21. D 31. C 41. B 

2. A 12. B 22. B 32. C 42. C 

3. B 13. C 23. B 33. A 43. A 

4. B 14. D 24. A 34. A 44. C 

5. A 15. D 25. D 35. C 45. A 

6. D 16. D 26. C 36. D 46. A 

7. D 17. C 27. D 37. C 47. D 

8. A 18. C 28. D 38. A 48. A 

9. A 19. D 29. D 39. C 49. A 

10. C 20. B 30. D 40. B 50. D 
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TEHLĠKELĠ MADDE TAġIMACILIĞI 
 

1-ADR‟ye göre hangi sınıf, yanıcı sıvı maddeleri içerir? 

a. Sınıf 4.1 

b. Sınıf 2 
c. Sınıf 3 

d. Sınıf 5.1 
2- Hangi tehlikeli maddeler 6.1 sınıfına aittir? 

a. Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş gazlar 

b. Patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler 
c. Kendi kendine yanan maddeler 

d. Zehirli maddeler 
3- Yanma noktası düĢük olan mı, yoksa yüksek olan yanıcı sıvı maddeler 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 
4- Eğer insan vücudu, sınıf 6.2‟ye ait bir maddeye temas ederse nasıl bir tehlikeye maruz kalır? 

a. Yanma Tehlikesi 
b. Bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesi 

c. Asidik tahriş olma tehlikesi 

d. Boğulma tehlikesi 
5-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 

6- Hangi tehlikeli etiketi zehirli maddeleri belirtir? 

a)  b)           c)                        d) 
 

        
 

 

7- Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi varsa ne anlama gelir? 
a. Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı vardır 

b. Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 
c. Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir  

d. Bu paket taşınamaz 

8- AĢağıdaki Ģekilde iĢaretlenmiĢ bir paketin tehlikesi nedir? 
 

 
 

 
a. Bu madde yanıcı ve asidiktir 

b. Bu madde yanıcı ve zehirlidir 

c. Bu maddenin taşınması yasaktır 
d. Bu madde aşındırıcı ve zehirlidir 

9- Bir tanker aĢağıdaki ikaz levhası ile iĢaretlenmiĢtir.  
 

 

                   
 

 
Bu maddenin esas tehlikesi nedir? 

a. Yanıcı 
b. Patlama tehlikesi 

c. Yanıcı Sıvı 

d. Aşındırıcı (asidik) 
 

 
 

 

80 

1830 
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10- Bir tanker ile yapılan tehlikeli maddeler taĢınmasında kullanılan ikaz levhasının alt 

yarısındaki  (Örn.: 1830) numara ne anlama  gelmektedir?          
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 

 
11. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza 

halinde alabileceği önlemleri nereden 
okuyabilir? 

a. Sevk irsaliyesinde 
b. ADR kanununda 

c. Kaza talimatında            

d. Güzergah belgesinde 
12. ADR 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 
13. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike 

etiketi varsa ne anlama gelir? 
a. Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı vardır 

b. Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 

c. Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir   
d. Bu paket taşınamaz 

14. Ġkaz levhasının üst yarısındaki numara neyi 
belirtir?  

a. Hangi tehlike maddenin yüklendiği  

    
b. Yükten hangi tehlikenin ortaya çıkacağını 

                 
c. Maddenin yanma noktası 

d. Tankerin litre olarak kapasitesini 

15.Tehlikeli maddeler kuralları ile hangi amaca 
ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır? 

a. Sadece suları korumak için 
b. Tehlikeli maddeler sadece küçük miktarlarda 

taşınmalıdır 
c. Tehlikeli maddeler karayollarından 

uzaklaştırılmalıdır 

d. Bu kurallar tehlikeli maddeler taşımacılığına katılan 
herkesin hayatı korunmalı ve çevreye zarar 

verilmemelidir 
16. Hangi evrakta taĢınan tehlikeli maddelerin 

tehlikeleri hakkında bilgi vardır? 

a. ADR belgesinde 
b. Sigorta belgesinde 

c. Ruhsatnamede 
d. Yazılı talimatlarda 

17. ADR‟nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas 
tehlikesi nedir? 

a. Zehirlilik  

b. Patlama 
c. Asidik 

d. Basınç 
 

 

 
 

 
18. ĠĢaretleme mecburiyeti olan bir 

taĢımacılıkta sürücünün ne görevi vardır? 
a. Karayolu haritasının hazır bulundurulması  

b. Karayolları haritasını yanında taşımak 
c. ADR belgesi yanında bulunmalıdır 

d. En az 4 yangın söndürücü bulundurmalıdır 

19. Eğer insan vücudu sınıf 6.2 ye ait bir 
maddeye temas ederse nasıl bir tehlikeye 

maruz kalır? 
a. Yanma tehlikesi 

b. Bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesi 

c. Asidik tahriş olma tehlikesi 
d. Felç olma tehlikesi 

20. Atık taĢırken bulundurulması gereken 
taĢıma evrakı ADR‟ye göre de taĢıma evrakı 

olarak geçerli midir? 
a. Sadece atıklar konteynerde taşınıyorsa 

b. Evet, eğer idari işler merkezi onaylarsa 

c. Evet, eğer ADR’ye göre gerekli bilgiler 
yazılmışsa 

d. Hayır, atıklar hiçbir zaman tehlikeli madde 
değildir 

21. Hangi maddeler ADR‟nin sınıf 5.2‟sine 

dahil değildir? 
a. Kendi kendine yanan maddeler 

b. Organik maddeler 
c. Asidik maddeler 

d. Yanıcı sıvı maddeler 

22 Hangi durumlarda sızıntı olan bir tehlikeli 
madde paketi suları kirletmesin diye önlem 

alınması gerekir? 
a. Hiçbir zaman çünkü tehlikeli maddeler suda 

incelirler 
b. Eğer yazılı talimatlarda yazılı ise 

c. Eğer yakında ırmak var ise 

d. Sadece suları koruma bölgesinde 
23. Tehlikeli maddeler bir araç kasası 

üzerinde nasıl emniyet altına alınmalıdır? 
a. Ağır paketler örneğin paletler ağır oldukları için 

tekrar bağlamaya gerek yoktur 

b. Parçalar tek tek birbirine iple bağlanmalıdır 
c. Paketler kapaklarına doğru ya da birbirlerine 

doğru hareket etmeyecek şekilde sabitlenmelidir. 
d. Limana ve limandan alınan paketleri bağlamaya 

gerek yoktur 
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24. Tehlikeli maddeler yüklenmeden önce kasası 

kirli olan bir kamyon neden temizlenmelidir? 
a. Çünkü kirli olan kasada insan daha çabuk kayar 

b. Çünkü paketler bu durumda iyi bağlanamazlar 

c. Böylece paketlerin yıkanması için masraf olmaz 
d. Çünkü tehlikeli maddeler paketlerden sızarlarsa 

pislikle tehlikeli bir reaksiyona girebilir.  
25. ADR ye göre; tehlike etiketlerinin, araca, 

portatif tanklara yerleĢtirilmesinden, görülür 
hale getirilmesinden veya üzerlerinin 

örtülmesinden kim sorumludur? 

a. Sürücü 
b. Gönderen 

c. Nakliyeci 
d. Yükleyici 

26. ADR ye göre aĢağıdakilerin hangisi araç 

nakliyesindeki taĢıma biçimlerindendir? 
a. Açık, katı yük taşımacılığı 

b. Ambalajlı yük taşımacılığı 
c. Tankların içinde yapılan taşımacılık (sarnıçlı 

taşımacılık) 
d. Hepsi 

27. ADR ye göre aĢağıdakilerin hangisi 

Araçlarda bulunması gereken donanımlardan 
değildir?  

a. YSC 
b. Refakat evrakı 

c. Takoz 

d. Yedek yakıt için çanta bidon 
28. Tehlikeli maddelerin taĢınmasında kullanılan 

ambalajlar aĢağıdakilerden hangisidir? 
a. Variller 

b. Tahta fıçılar 

c. Bidonlar 
d. Hepsi 

29. 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 

30. ADR ye göre sürücünün yükümlülüğü 
aĢağıdakilerden 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. 

31. Araca uygun ikaz levhaları, rakamlar ve 
tehlike etiketleri ile donatmak kimin görevidir? 

a. Sürücü 
b. Araç sahibi 

c. Yükleyici 

d. Nakliyeci 
 

 
 

 

32. AĢağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 

taĢıyan araç kazalarından sonra alınacak 
önlemlerden değildir? 

a. Kaza yerini emniyete almak 

b. Rüzgârı arkanıza alarak yangını söndürmek 
c. Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek 

d. Gönderene haber vermek 
33. ADR ye göre 22, 33, 44, 55 gibi olan 

tehlike tanımlama numaralarının anlamı 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Araçta hangi tür tehlikeli maddenin taşındığını 

b. Un numarası 
c. Tehlikenin iki misli büyük olduğunu 

d. Patlayıcı maddelerin taşındığını 
34. Ġkaz levhasında esas tehlikenin arttığı 

nasıl belli olur? 

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 
35. Tehlikeli madde paketleri ile yüklü bir 

araçta kaç ikaz levhası olmalıdır?           

a. Bir (önde)     
            

b. İki (ön ve arkada)    
             

c. İki (yanlarda)    

             
d. Dört (ön, arka ve yanlarda) 

36. ĠĢaretleme zorunluluğu olan miktarda 
tehlikeli madde taĢıyan 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 

37. AĢağıdaki tehlike numaralarından hangisi 
„kolay yanabilen bir sıvı maddeyi gösterir? 

a. 33 
b. 23 

c. 38 

d. 60 
38- Tehlike etiketleri gerekliyse bir 

konteynerin neresinde bulunmalıdır? 
a. Sadece arka tarafta    

  
b. Sadece aracın önünde 

c. İki uzun kenarında ve arkasında  

   
d. Dört tarafında 

39. Ġkaz levhası üst yarısındaki rakamların 
önünde gelen “X” iĢareti ne anlama gelir?  

a. Bu madde tehlikeli bir şekilde su ile reaksiyona 

girer   
b. Tanker boş ancak temizlenmemiştir 

c. Bu tehlikeli madde radyoaktiftir  
   

d. Bu tehlike madde bilinmeyen bir maddedir 
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40. Hangi tehlikeli madde ile yüklü olan paketler 

taĢınmaya alınamaz? 
a. İç su yollarında taşınacak olan paketler 

b. Derin dondurulmuş paketler 

c. Tehlikeli maddenin dışarıya sızabilecek hasarlı 
paketlerin taşınması 

d. 2 metreden daha yüksek olan yüklerin taşınması 
41. Tehlikeli maddelerin dökme olarak 

taĢınmasında 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 

42. Hangi evrakta taĢınan tehlikeli maddelerin 
tehlikeleri hakkında bilgi vardır? 

a. ADR Belgesinde 
b. Kaza/ Acil Durum Talimatında 

c. Ruhsatında 
d. Taşıma evrakında 

43. Araçların ikaz levhası ile iĢaretlenmesi 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 
44. Paketleme grubu nedir? 

a. Maddenin tehlike derecesini ifade eder 

b. Taşınan paketin uygunluğunu gösterir 
c. Tehlikeli maddelerin paketlerle taşınmasını ifade 

eder 
d. Hiçbiri 

45- UN- Numarası nedir? 
a. Hangi tehlikeli maddenin yüklendiğini/olduğunu 

belirtir 

b. Uluslararası nakliye numarası 
c. Bu numaranın anlamı yok 

d. Bilinmeyen numara 
46. TaĢımaya baĢlamadan önce alınan hangi 

önlem taĢımanın 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 
47. ĠĢaretleme mecburiyeti olan bir taĢımada 

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 

48. Bir tanker aĢağıdaki ikaz levhası ile 
iĢaretlenmiĢtir.  

 
 

                   

 
Bu maddenin esas tehlikesi nedir? 

a. Yanıcı 

b. Patlama tehlikesi 
c. Yanıcı Sıvı 

d. Aşındırıcı (asidik) 
49. Sürücü tehlikeli madde yüklü aracını park 

ederken aĢağıdaki 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 

50. 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. Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa 

d. Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman 

51. Bir yükleme içerisinde farklı yükler vardır. 
AĢağıdaki tespitlerden hangisi doğrudur? 

a. Variller içerisinde taşınan tehlikeli maddelerin 
ayrı tutulmasına gerek yoktur 

b. Gıda maddeleri ve zehirli maddeler üst üste 

yüklenebilirler 
c. Yük ayrımı sadece sınıf 1, 2 ve 7 için vardır 

d. Gıda-, yiyecek- ve yem maddeleri zehirli 
maddelerden ayrı tutulmalıdır 

52. Bir aracın kasası üzerinde tehlikeli madde 

içeren bir tank-konteyner taĢınmaktadır. 
Ancak, büyük etiketler (plakart) dıĢarıdan 

görülmemektedir. Sürücü hangi büyük 
etiketleri aracın dıĢına takmalıdır? 

a. Gerek yok;  çünkü araçların hiçbir zaman büyük 
etiketlerle işaretlendirme zorunluluğu yoktur 

b. Gerek yok; çünkü sadece tankerlerin büyük 

etiketlerle işaretlendirme zorunluluğu vardır  
c. Tank konteynırın üzerinde bulunan aynı büyük 

etiketler (plakart) ile işaretlenir 
d. Gerek yok, tank konteynırın büyük etiketleri 

(plakart) yetmektedir 

53. Hangi durumda iĢaretleme zorunluluğu 
olan tehlikeli madde taĢımasında sürücü 

kurallara aykırı davranır? 
a. Kaza sonrası polise haber verirse 

b. Uygun koruma teçhizatı bulundurmazsa 
c. Park yerinde dinlenirse 

d. Park durumunda el frenini çekerse 

54. Yanıcı bir sıvı sürücünün gözüne kaçtı. Ne 
yapılmalıdır? 

a. Göz kapatılmalı 
b. Göz yıkanmalı, örneğin göz yıkama şişesi ile 

müdahale edilmeli 

c. Sıvıyı pamukla emmek 
d. Başı aşağıya doğru eğerek, böylece dışarıya 

akmasını sağlamak 
 80 

1830 

 

 



ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK –SORULAR 

 33 

55. Kapasitesi/ Hacmi 450 litreden fazla olan 

paketlerin neresine tehlike etiketleri 
yapıĢtırılmalıdır? 

a. Sadece bir tarafına yeter 

b. Karşılıklı gelen iki tarafa 
c. Paket büyük olduğundan gerekmez 

d. Hiçbiri 
56. Tehlikeli madde taĢıyan araçlar yerleĢim yeri 
içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler? 

a. 40 

b. 50 
c. 30 

d. 60 
57. Tehlikeli madde taĢıyan araçlar otoyolda en 
çok kaç kilometre hızla gidebilirler? 

a. 100 
b. 70 

c. 50 
d. 60 
58. Tehlikeli madde taĢımaya mahsus olup boĢ 
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 
59. Tehlikeli madde taĢıyan araç sürücüleri 
diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip 
etmek zorundadır? 

a. 20 

b. 5 

c. 50 
d. 10 
60.Tehlikeli madde taĢıyan araçların sürücüleri 
duraklama halinde diğer araçlarla aralarında en 
az kaç metre ara bırakmalıdırlar?  

a. 10     b.20   c.50    d.30 

61. Hangi tehlikeli maddenin taĢınabilmesi 
için Atom Enerjisi Komisyonundan izin 
alınması gereklidir? 

a. Radyoaktif maddeler 

b. Patlayıcı maddeler 
c. Yanıcı maddeler 

d. Zehirleyici maddeler 
62. Yığın halinde taĢıma 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 
63. Hangi maddelerin taĢınmasında Emniyet 
veya Jandarmadan izin alınması gerekir? 

a. 1a- patlayıcı cisimler  
b. 1b-patlayıcı madde ile doldurulmuş maddeler  

c. 1c-tutuşturucu ve benzeri maddeler 
d. Hepsi 
64. Kaza talimatnamesini kim hazırlar? 

a. Gönderen 

b. Sürücü 
c. Alıcı 

d. Taşıma şirketi 
65. AĢağıdakilerden hangisi tehlikeli madde 
taĢıyacak araçlarda bulunması zorunlu 
eĢyalardan değildir?  

a. Alet takımı  

b. İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme 
cihazı  

c. İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 

d. İlkyardım malzemesi   
 

 
 

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 

1. C 16. D 31. B 46. D 61. A 

2. D 17. A 32. D 47. A 62. A 

3. C 18. C 33. C 48. D 63. D 

4. B 19. B 34. A 49. A 64. A 

5. B 20. C 35. B 50. C 65. D 

6. D 21. B 36. D 51. D     

7. B 22. B 37. A 52. C     

8. D 23. C 38. D 53. B     

9. D 24. D 39. A 54. B     

10. C 25. A 40. C 55. B     

11. C 26. D 41. D 56. C     

12. B 27. D 42. B 57. D     

13. B 28. D 43. D 58. A     

14. B 29. D 44. A 59. C     

15. D 30. D 45. A 60. B     
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TRAFĠK KAZALARININ ÖNLENMESĠ 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli 
kusur sebebi sayılır? 

a. "DUR" 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 

2. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu 
olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü 
belgeleri ne kadar süre ile geri alınır? 

a. 6 ay         b. 3 yıl          c. 2 yıl      d. 1 yıl 

3.  AĢağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli 
kusur değildir? 

a. Alkollü araç kullanmak         
b. Bölünmüş yolda karşı yönden gelen yol bölümüne 

girmek  

c. Arkadan çarpma      
d. Şeride tecavüz etme 

4. AĢağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet veren 
sürücü hatalarındandır? 

a. Yolun hatalı olması    
b. Lastiğin patlaması 

c. Sinyalizasyonlardaki bozukluklar     
d. Sürüş esnasında konsantrasyon eksikliği 

5. “Dar yollar, otoban çıkıĢları, yanlıĢ yükleme, 
uygun olmayan hız aĢağıdakilerden hangisinin 
ana sebeplerindendir? 

a. İyi akan bir trafiğin   

b. Yolların kısalmasının 
c. Trafik kazalarının     

d. Şoför eğitiminin 

6. AĢağıdakilerden hangisi kazaya neden olur? 

a. Emniyet kemeri  

b. Sürücü 

c. ABS     
d. Otoyollar 

7. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasına karıĢan 
bir sürücünün (yaralanmamıĢ veya hafif yaralı 
ise) sorumlu olduğu görevlerdendir? 

a. Kaza raporu yazmak 
b. Araçları olay yerinden kaldırmak 

c. Derhal olay yerini terk etmek 
d. Olay yerini reflektörle işaretlemek, yaralılara ilk 

müdahaleyi yapmak, yetkililere haber vermek 

8. AĢağıda ki kurallar, aĢağıdakilerden hangisinin 
temel kurallarındandır, her zaman seyahat planı 
yapmak, her zaman dikkatli ve bilinçli bir 
yolculuk yapmak, her zaman trafik kurallarına 
uymak, hiçbir zaman yorgunken araç 
kullanmamak 

a. Araç maliyetlerini düşürmek 
b. Trafik kazalarını önlemek 

c. Yolları korumak 
d. Saygı 

9. Trafik suçunun iĢlendiği tarihten geriye doğru 
bir yıl içinde 100 ceza puanını bir kez dolduran 
sürücülerin belgeleri ne kadar süreyle geri 
alınır? 

a. 1 ay 

b. 1 yıl 
c. 2 ay 

d. 3 ay 

10.  AĢağıdakilerden hangisi karayollarında 
meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin 
hukuki sorumluluklarından biri değildir? 

a. Usulüne uygun ilkyardım yapmak 
b. Olay yerinde gerekli tedbirleri almak 

c. İlgililere haber vermek 
d. Ölenlerle ilgili tutanak düzenlemek 

11. AĢağıdakilerden hangisi sürücüye ait kusurdur? 

a. Şoförün dikkatsizliği 
b. Yollardaki eğim hataları 

c. Cezaların yetersizliği 

d. Lastiklerdeki balanssızlıklar 

12. Kazalar genellikle karayolunun hangi kesimde 
olmaktadır? 

a. Tüneller 

b. Eğimli yollar 
c. Düz yollar 

d. Otopark alanları 

13. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli 
kusur değildir? 

a. Ehliyetsiz araç kullanmak         
b. Bölünmüş yolda karşı yönden gelen yol bölümüne 

girmek 
c. Arkadan çarpma      

d. Şeride tecavüz etme 

14. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yol 
faktörüne bağlı bir kusurdur? 

a. Bozuk viraj eğimi 

b. Şoförler 

c. Direksiyon 
d. Frenler 

15. AĢağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet veren 
sürücü hatalarındandır? 

a. Denetim eksikliği 
b. Şoförlerde geç algılama 

c. Araçların imalat hataları 

d. Sürücü kursları 

16. AĢağıdakilerden hangisi kazaya neden olur? 

a. Eğitim 

b. Bilgisizlik 
c. Denetleme 

d. Şoförlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi 

17. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında 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 
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18. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli 
kusur değildir? 

a. Şeride tecavüz etme        

b. Bölünmüş yolda karşı yönden gelen yol bölümüne 
girmek  

c. Arkadan çarpma 

d. Hız sınırlarını aşmak 

19. Trafik kazalarının sebepleri arasında aĢağıdaki 
faktörlerden hangisinin kusurlu olması en önde 
gelir? 

a. Aşırı özgüven 

b. Tecrübe 
c. Yol kalitesinin arttırılması 

d. Şoför kusurlarının denetlenmesi 

20. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli 
kusur sebebi sayılır?  

a. Bölünmüş yolda, en sol şeridi devamlı işgal etmek 

b. Bölünmüş yolda, karşıdan 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  

21. Geç algılama hangi kaza kusurlarından biridir? 

a. Sürücü kusurlarındandır. 

b. Trafik görevlileri kusurlarındandır 

c. Yol kusurlarındandır 
d. Yolcu kusurlarındandır 

22. “Trafikte tekrar yoktur” sözü ile aĢağıdakilerden 
hangisi anlatılmak istenmiĢtir? 

a. Öğrenmek için tekrar etmek gerekir 

b. Araç kullanırken yapılan kural hatalarını düzeltmek 
için tekrar yapma şansı yoktur. 

c. İşaretler ve kurallar yollarda sık sık 
hatırlatılmamalıdır. 

d. Bir kez hata yapan sürücünün ehliyeti kesinlikle 
geri alınmalıdır. 

23. AĢağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet veren 
sürücü hatalarındandır? 

a. Uykusuz araç sürme 

b. Trafik görevlilerinin ihmali 
c. Yol kusurları 

d. Yolcu kusurları 

24. Sonucu itibariyle genellikle en tehlikeli trafik 
kazası türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Karşı şeride girerek yapılan kazalar 

b. Sabit cisme çarpmalarda 

c. Park yeri kazaları 
d. Geri giderken yapılan kazalar 

 

TRAFİK KAZALARINININ ÖNLENMESİ CEVAP ANAHTARI 

1 B 6 B 11 A 16 B 21 A 

2 D 7 D 12 C 17 A 22 B 

3 A 8 B 13 A 18 D 23 A 

4 D 9 C 14 A 19 A 24 A 

5 C 10 D 15 B 20 B     
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TRAFĠK KURALLARI, CEZALAR 

1. AĢağıdakilerden hangisi araç geçme 
iĢleminin son basamağıdır? 

a. Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 
b. Sola dönüş lâmbası ile işaret vermek 

c. Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 

d. Sağa dönüş lâmbası ile işaret vermek ve sağ şeride 
girmek 

2. Otoyoldan çıkarken hangi Ģeridin 
kullanılması zorunludur? 

a. Bağlantı şeridi.                        
b. Yavaşlama şeridi 

c. Hızlanma şeridi. 
d. Emniyet şeridi. 

3. Geceleri ıĢıkların kullanılması ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

a. Sadece park ışıkları ile gitmek 

b. Karşılaşmalarda yakını gösteren ışıkları yakmak 
c. Bizi geçecek araçlara dönüş ışıkları ile geç işareti 

yapmak 
d. Tünellerde farları kapatmak 

4. Öndeki bir aracı sollayıp geçmek 
istendiğinde, aĢağıdaki kurallardan hangisi 
söylenemez? 

a. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek 

b. Öndeki aracın işaretini beklemek 
c. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak 

d. Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak 

5. KavĢaklarda yerleĢim birimi içinde ve 
yerleĢim birimi dıĢında kaç metre mesafede 
Ģerit değiĢtirilmez? 

a. 30–150                    b. 25–100                     c. 

50–200                    d. 20–50 

6. Ġki yönlü trafiğin kullanıldığı taĢıt yollarında 
karĢı yönden gelen araçların geçiĢini 
zorlaĢtıran bir durum varsa geçiĢi 
kolaylaĢtırmak için, sürücü aĢağıdakilerden 
hangisini yapmak zorundadır? 

a. Hızlanmak 

b. Geri gitmek 

c. Devam etmek 
d. Yol vermek 

7. AĢağıdaki durumların hangisinde araçların 
sağından geçilebilir? 

a. Sollamak için 
b. Yolun ortasında bozulan araçları geçmek için 

c. Duraklamak için 

d. Hızlanmak için 

8. Devamlı yol çizgisinde aĢağıdakilerden 
hangisi yapılmaz? 

a. Takip mesafesini arttırmak     b. Hız azaltmak         

c. Duraklamak    d. Sollamak    

9. GeçiĢ üstünlüğü olan araçların giriĢ ve 
çıkıĢlarının yapıldığı yerleri belirten iĢaret 
levhalarına kaç metre mesafe içinde park 
etmek yasaktır? 

a. 15                          b.20                             c.25                        

d.40 

10. Sürücüler aĢağıdaki durumlardan hangisinde 
hızlarını azaltmak zorundadırlar? 

a. Yaya geçidine yaklaşırken        

b. Kavşaklara yaklaşırken  
c. Demiryoluna yaklaşırken  

d. Hepsi 

11. Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı 
için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a. Kurallara uyarak karşı yöne geçilebileceği 
b. Bölünmüş karayolu olduğu 

c. Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği 
d. Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı 

12. Fasılalı (ara-ara) yanıp sönen sarı ıĢığın 
anlamı nedir? 

a. Hızını azalt, dikkatli geç    
b. Dur  

c. Hızını arttır          

d. Hepsi 

13. AĢağıdakilerden hangisi park etmenin yasak 
olduğu yerlerdendir? 

a. Park alanlarında              

b. Sağ şeritte      
c. İniş eğimli yollarda          

d. Tepe üstlerinde     

14. Kontrollü bir kavĢakta trafik polisi, trafik 
ıĢıkları ve iĢaret levhalarının birlikte 
bulunması halinde öncelikli olarak 
aĢağıdakilerden hangisine uyulur? 

a. Polis 
b. İşaret levhaları 

c. Işıklar 
d. Hepsi 

15. 0.50 promil‟in üzerinde alkollü araç 
kullandığı ikinci kez tespit edilen 
sürücülerin, sürücü belgeleri kaç yıl süre ile 
geri alınır? 

a. 1 ay                    b. 2 ay                  c. 2yıl
 d. 1 yıl  

16. Trafikte can ve mal güvenliği açısından aksi 
bir iĢaret bulunmadıkça, otobüsler için Ģehir 
içi, Ģehir dıĢı ve otoyol hız limitleri nelerdir?. 

a. 50–90–120 

b. 40–80–110 
c. 50–80–100 

d. 40–70–120 

17.  Seyahat halinde aracın iki saniyede kat 
edeceği yol uzunluğu, hangi mesafenin 
kontrolü için kullanılır? 

a. Takip mesafesi 

b. Fren mesafesi 

c. Duruş mesafesi 
d. Park mesafesi 

18. Ambulans, itfaiye ve polisin telefon 
numaraları sırasıyla aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. 120  -  111  - 155  
b. 112  -  110  - 155    

c. 112  –  100  -  158  

d. 155  -   112  - 150  
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19. Sağa ve sola dönüĢ manevralarında 
aĢağıdakilerden hangisi temel kuraldır? 

a. Sağa dönüşler dar sola dönüşler geniş  

b. Sola dönüşler dar sağa dönüşler geniş 
c. Sağa ve sola dönüşler dar  

d. Sağa ve sola dönüşler geniş  

20. Arızalanan aracın ıĢık donanımı çalıĢmıyor 
ise arızalı aracı çekerken aĢağıdaki 
tedbirlerden hangisi alınmalıdır? 

a. Arızalanan aracı gündüz çekmektir. 
b. Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı 

veya kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren veya 
yansıtan cihaz koymaktır. 

c. Çekilen aracın arka kısmına bir gözcü koymak 
suretiyle diğer sürücüleri ikaz etmektir. 

d. Çekilen aracın sürücüsünün acil uyarı ışıklarını 

yakarak diğer sürücülerin dikkatini çekmektir. 

21. Trafik kurallarını uygulamaya yönelik olarak 
aĢağıda verilen sıralamalardan hangisi 
doğrudur? 

a. Polis-ışıklar-işaretler 

b. Işıklar-işaretler-polis 
c. Polis -işaretler-ışıklar 

d. Hepsi 

22. Hız sınırlarını % 10 -  % 30 (%30 dahil) 
aĢan 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 

23. GeçiĢ üstünlüğüne sahip olan araçların 
birbirleriyle karĢılaĢmaları halinde geçiĢ 
üstünlüğü hakkı ve kavĢaklardaki geçiĢ 
hakkı hangi sıraya göre kullanılır? 

a. İtfaiye - zabıta- sivil savunma 
b. Trafik - zabıta - cankurtaran 

c. Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil 

savunma - koruyan ve korunan araçlar 
d. Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik 

- cankurtaran 

24. AĢağıdaki durumların hangisinde Ģerit 
değiĢtirmek 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 

25. Tünele veya dar köprüye yaklaĢan 
sürücünün aĢağıdakilerden hangisini 
yapması uygundur? 

a. Hızını arttırması, 

b. Öndeki aracı geçmesi, 

c. Hızını azaltması, 
d. Taşıt yolu üzerinde duraklaması. 

26. Bir taĢıtın yüksüz ağırlığı ile taĢımakta 
olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eĢyanın 
toplam ağırlığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a. Gabari  
b. Taşıma sınırı 

c. Dingil ağırlığı 
d. Yüklü ağırlık 

27. ġerit değiĢtirmek isteyen sürücüler, iĢaret 
vermeden ve manevraya baĢlamadan önce 
aĢağıdaki kurallardan hangisine uymak 
zorundadır? 

a. Gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle 

geçmesini beklemelidir 
b. Gireceği şeritte sürülen araçların geçiş üstünlüğüne 

sahip olup olmadığını anlamaya  çalışmalıdır  

c. Arkasından gelen araçların en sol şeritte olup 
olmadığını kontrol etmelidir 

d. Önündeki araca iyice yaklaşıp hızını anlamaya 
çalışmalıdır. 

28. Sürücüler, araçların hızını aĢağıdakilerden 
hangisine göre ayarlamak zorundadırlar? 

a. Bilgi ve becerisine göre 
b. Yol, yük ve aracın cinsine göre 

c. Zamana göre 

d. Arkadan gelen araçlara göre 

29. AĢağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı 
çekerken dikkat edilmesi gereken 
kurallardan biridir? 

a. Çekilen aracın boş, çeken aracın dolu olması 

b. Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması 
c. Çekilen aracın boş ağırlığının, çeken aracın taşıma 

sınırından fazla olmaması  

d. Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması 

30. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli 
yer ve koĢullar dıĢında giriĢ ve çıkıĢın 
yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz 
araçların giremediği, ancak izin verilen 
motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel 
kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad 
verilir? 

a. Geçiş Yolu 

b. Otoyol 
c. Banket 

d. Servis yolu 

31. Tescil belgesindeki adres değiĢikliğini kaç 
gün içinde bildirmek zorunludur? 

a. A.30               b. 40           c.50             d.60 

32. “E” sınıfı sürücü belgesi ile aĢağıdaki 
araçlardan hangisi sürülebilir? 

a. Motosiklet   

b. İş makinesi      
c. Otobüs   

d. Çekici 

33. Kontrolsüz bir kavĢağa girip, sola dönmek 
istediğinizde geçiĢ hakkını kime vermek 
zorundasınız? 

a. Soldan gelen araçlara 

b. Sağdan ve karşıdan gelen araçlara 

c. Arkadan gelen araçlara 
d. Park halindeki araçlara 

34. Ticari araçları kullanan sürücüler için yasal 
alkol sınırı ne kadardır? 

a. 0.50 promil 
b. 0.75 promil 

c. 0.10 promil 

d. 0 promil 
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35. Saatte 90 km hızla seyreden bir sürücü 
önündeki aracı emniyetli olarak kaç metre 
mesafede takip edebilir? 

a. 45 m          b. 10m           c. 40m             d. 15m 

36.   AĢağıdakilerden hangisi, duran bir araca 
çarpmaya neden olur? 

a. Öndeki aracı yakından takip etmek 
b. Yük üzerinde yolculuk yapmak 

c. Hız sınırlarını aşmamak 

d. Aşırı yük taşımak           

37. Kontrolsüz kavĢaklarda geçiĢ önceliği hakkı 
hangi araca aittir? 

a. Motorsuzlara 

b. Motorlulara 
c. İş makinelerine 

d. Tırlara 

38. ĠĢaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç 
adet bulundurulmalıdır? 

a. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç tüm 

motorlularda en az 2 adet 

b. Tüm motorlularda en az 2 adet 
c. Ticari araçlarda 1 adet 

d. İsteğe bağlı 

39. Otobüslerde Seyahat sırasında ses ve 
görüntü cihazlarının yönetimini 
aĢağıdakilerden hangisi yapar? 

a. Sürücü dışında biri  

b. Sürücü 

c. Muavin ve sürücü 
d. Hepsi 

40. Gece, karĢıdan gelen araçla karĢılaĢıldığında 
aĢağıdaki ıĢıklardan hangisi yakılmalıdır? 

a. Park ışıkları 
b. Uzağı gösteren ışıklar 

c. Yakını gösteren ışıklar 
d. Dönüş ışıkları 

41. Otoyola girerken hangi Ģeridin kullanılması 
zorunludur? 

a. Bağlantı şeridi.                        

b. Yavaşlama şeridi 
c. Hızlanma şeridi. 

d. Emniyet şeridi. 

42. Yayaların hayvanların ve araçların 
karayolundaki hal ve 
hareketlerine……….denir. 

a. Trafik                b.Karayolu                     

c.Yönetmelik               d.Trafik kazası 

43. Doğru ifadeyi seçiniz.  

a. Demiryolu karayolunun bir parçasıdır     
b. Aşırı hız kaza nedenidir                     

c. Otoyola girerken yavaşlama şeridi kullanılır. 
d. Kamyonlar otoyola giremez. 

44.  Aksine bir iĢaret bulunmadıkça, sürücülerin 
bölünmüĢ yolların hangi bölümüne girmesi 
yasaktır? 

a. Bölünmüş yolda hız sınırlarına uymak 

b. Bölünmüş yolda, karşıdan 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 

45. ġerit değiĢtirmek isteyen sürücüler, iĢaret 
vermeden ve manevraya baĢlamadan önce 
aĢağıdaki kurallardan hangisine uymak 
zorundadır? 

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. AĢağıdakilerden hangisi otoyollarda dikkat 
edilmesi gereken kurallardan biridir? 

a. Hızlı gitmek 

b. En sol şeritten gitmek 
c. Otoyol kurallarına uymak 

d. En sağ şeritten gitmek 

47. Hız sınırlarını tespite yarayan gereçlerin 
(radar v.s.) yerlerini belirleyen veya 
sürücüleri ikaz eden cihazları 
bulundurmanın hapis cezası ne kadardır?    

a. 2 ay 

b. 3 ay 

c. 4 ay ile 6 ay 
d.  5 ay ile 10 ay 

48. Tehlikeli madde taĢıyan sürücülerinin 
uyması gereken hız limitleri aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. 25–60–80 
b. 30–50–60 

c. 50–80–90 
d. 40–50–60 

49. Trafik suçunun iĢlendiği tarihten geriye 
doğru bir yıl içinde 100 ceza puanını bir kez 
dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ne 
kadar süreyle geri alınır? 

a. 2 ay 

b. 3 ay 
c. 4 ay 

d. 5 ay 

50. Motorlu aracı süren sürücü açısından 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a. Aracın cinsine göre uygun sürücü belgesi sahibi 

olmayan kişilerce kullanılması 

b. Aracın cinsine göre uygun kasko sigortası; 
yaptırması 

c. Aracın cinsine göre geçerli işetme belgesi alması 
d. Aracın cinsine göre geçerli olan muayene ve 

kontrol belgesi alması 

51. Kamyon ve çekicilerin periyodik muayeneleri 
kaç yılda bir yaptırılır? 

a. 2               b. 3        c. 1         d. 5   

52. Araçların azami geniĢliği kaç metre olabilir? 

a. 2.55m                                                  

b. 2m 
c. 12.5m  

d. 3.5m                       
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53. EMNĠYET müdürlüğü hangi birime bağlı 
olarak çalıĢır? 

a. Çalışma Bakanlığı 

b. Adalet Bakanlığı  
c. İçişleri Bakanlığı 

d. Milli Eğitim Bakanlığı 

54. AĢağıdakilerden hangisi  “taĢıtların yüklü 
veya yüksüz olarak karayollarında güvenli 
seyirlerini temin amacı ile uzunluk,   geniĢlik 
ve yüksekliklerini belirleyen ölçü”dür? 

a. Taşıma sınırı                                                
b. İstiap haddi 

c. Dingil ağırlığı 
d. Gabari 

55. Teknik Ģartlara uygun olmayan araçlara 
hangi muamele yapılır? 

a. Para cezası kesilir, trafikten men edilir 
b. Bir şey yapılmaz 

c. Yükleri indirilir 

d. Şoförü hapse atılır 

56.   AĢağıdakilerden hangisi 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu‟nda sayılan, 
karayolları ve trafikle ilgili görevli 
kuruluĢlardan biri değildir? 

a. Emniyet müdürlüğü 

b. Jandarma 
c. Sağlık Bakanlığı 

d. Dış işleri bakanlığı 

57. AĢağıdaki gereçlerden hangisi kamyon ve 
çekicilerde zorunlu gereçlerden değildir? 

a. Reflektör 
b. Yedek Lastik 

c. İlkyardım çantası 
d. Koruma başlığı 

58. Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçların 
azami yüksekliği kaç metredir? 

a. 3.5m                                                  
b. 2m 

c. 4m  

d. 4.2m 

59. Bir aracın güvenle taĢıyabileceği azami yük 
ağırlığına veya azami yolcu sayısına ne 
denir? 

a. Taşıma sınırı 

b. Gabari 
c. Dingil ağırlığı 

d. Tonaj 

60. Trafikte can ve mal güvenliği açısından aksi 
bir iĢaret bulunmadıkça, kamyon ve 
kamyonetler için Ģehir içi,  Ģehir dıĢı ve 
otoyol hız limitleri nelerdir? 

a. 30–50–120 
b. 40–60–90 

c. 50–80–90 
d. 50–70–90 

61. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği‟ne göre, izin 
verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan 
fazla olan ve eĢya veya yük taĢımak için imal 
edilmiĢ motorlu taĢıt tanımı aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Kamyonet 

b. Çekici 

c. Kamyon 
d. İş makinesi 

62. Öndeki bir aracı sollayıp geçmek 
istendiğinde, aĢağıdaki kurallardan 
hangisine uymak gerekir?  

a. Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat 

etmek, 
b. Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini 

beklemek, 
c. Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret 

vermesini beklemek, 
d. Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün 

açık olmasına dikkat etmek. 

63. Ticari taĢıt kullanan Ģoförler için aĢağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a. 0.50 promile kadar alkollü içecek alabilirler 
b. SRC belgeleri almalıdırlar 

c. Psikoteknik raporu almalıdırlar 
d. Kurallara çok hassas bir şekilde uymalıdırlar 

64. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması 
halinde, normal hava Ģartlarında en az …. 
metreden net olarak görülebilecek Ģekilde 
…….. adet ve ………. ebatta engel iĢaretinin 
konulması  zorunludur. 

a. 150  - En az 1 adet - 150x25 

b. 150  - 2 adet - 30x30 
c. 100  - 1 adet - 100x100 

d. 50  - 2 adet - 50x50 

65. 65.Araç sahipleri, trafik tescil belgelerindeki 
adres değiĢikliğini, araçlarının kayıtlı 
bulunduğu ildeki tescil kuruluĢuna kaç gün 
içinde bildirmek zorundadır? 

a. 3 ay içinde 

b. 1 ay içinde 
c. 2 ay içinde 

d. 4 ay içinde 

66. Çok Ģeritli yollarda gidiĢe ayrılan Ģeritlerden 
hangisi devamlı olarak iĢgal edilemez? 

a. Ortadaki 
b. En sağdaki 

c. Ortadaki yada sağdaki 
d. En soldaki 
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11. A 25. C 38. A 51. C 64. A 

12. A 26. D 39. A 52. A 65. B 

13. D 27. A 40. C 53. C 66. D 

14. A                 

 



ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK –SORULAR 

 40 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

1. AĢağıdakilerden hangisi mobil izleme 
sisteminin faydalarından değildir? 

a. a. Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini 

(normal veya çalınma halinde),  
b. b.Trafik kazalarının önlenmesi 

c. c.Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin 

raporlanabilmesini (opsiyon) 
d. d.İş verimini arttıran filo disiplininin sağlanması  

2. AĢağıdakilerden hangisi araç takip 
sistemlerinin kullanım alanlarından değildir? 

a. a. Hastaneler 
b. b. Kargo/kurye firmaları, lojistik firmaları 

c. c. Geçiş üstünlüğüne sahip araç filoları 
d. d. Seyahat firmaları  

3. AĢağıdakilerden hangileri “Mobil Ġzleme 
Sisteminin”  faydalarındandır? 

I -  Araçla ilgili bilgilere eriĢim. 

II -  Sürücü denetiminin sağlanması. 

III – Sürücü ile hızlı iletiĢim. 

IV - Ġnternetten araç izleme.   

a. I                   b.III -I                 c.IV                    
d.Hepsi 

4. AĢağıdakilerden hangisi etkili bir iletiĢim 
yolu değildir? 

a. Televizyon    b. Mektup      c. Telsiz       d.Telefon 

5. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim 
teknolojilerinin lojistik ve taĢımacılıktaki 
önemlerinden biri değildir? 

a. Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı 

sağlar 
b. Yüksek karla çalışmaya olanak tanır 

c. Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar 

d. Araç bakım ücretleri düşer 

6. Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile 
aĢağıdakilerden hangisi izlenemez? 

a. Araçtaki yükün ağırlığı 

b. Aracın nerede olduğu 
c. Aracın takribi hızı 

d. Durma- dinlenme süreleri 

7. AĢağıdakilerden hangisi araç takip 
sistemlerinin türlerinden biri değildir? 

a. Uydu takip sistemi 

b. Telgraf 

c. Telsiz 
d. GSM 

8. AĢağıdakilerden hangisi karĢılıklı iletiĢimde 
karĢımızdakini anlamama nedenidir? 

a. Dinlememe, önyargı        b. Bilgi eksikliği          c. 
Dikkat eksikliği         d. Hepsi 

9. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim 
teknolojilerinin lojistik ve taĢımacılıktaki 
önemlerinden biri değildir? 

a. Öğrenci takibi sağlanabilir 

b. Araçların kaza yapmaları engellenir 
c. Acil çağrı yapılabilir 

d. Araç hızları kontrol edilebilir 
 

10. AĢağıdakilerden hangileri “Mobil Ġzleme 
Sisteminin”  faydalarındandır? 

Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar 

Araçların kaza yapmalarını engeller 

İş hacmini ve kalitesini yükseltir 

Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar 

a. 1–2             b. 2–3       c. 1-3-4             d. 2 

11. AĢağıdakilerden hangisi araç takip 
sistemlerinin kullanım alanlarındandır? 

a. Bankalar arası para taşımacılığı 
b. Taksi ve otobüslerin acil takipleri 

c. Polis teşkilatı 

d. Hepsi 

12. ĠletiĢim teknolojilerinin lojistik ve 
taĢımacılıktaki önemi hangisidir ? 

a. Hızlı ve doğru bilgi edinmek mümkün hale gelir 

b. Yüksek karla çalışmaya olanak tanır 
c. Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar 

d. Hepsi  

13. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili 
aĢağıdaki Ģıklardan hangisi yanlıĢtır ? 

a. Sürücülerin trafik suçu işlemeleri önlenir 

b. İstasyona zamanında gidilmediğini öğrenebiliriz 

c. Araçların güzergahlarını tamamen kat etmediklerini 
öğrenebiliriz 

d. Aracın güzergah dışına çıktığını görebiliriz 

14. Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri 
kullanımıyla takibine ne ad verilir ? 

a. Uydu takip sistemi 

b. Kızıl ötesi takip 

c. İnternet ağ yöneticisi 
d. Hiçbiri 

15. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim teknolojileri 
arasında yer almaz? 

a. GPS 
b. GPRS 

c. MEGAFON 
d. TELSİZ 

16. AĢağıdakilerden hangisi etkili ve baĢarılı 
iletiĢimin temel öğeleri arasında yer almaz? 

a. Anlaşılır olmalı 

b. Hızlı olmalı 
c. Maliyet gerektirmemeli 

d. Doğru bilgi içermeli 

17. Küresel yer belirleme sistemi (GPS) 
aĢağıdakilerden hangisinde kullanılır? 

a. Telgraf sistemleri   

b. Mobil izleme ağlarında 

c. İnternet kafeler 
d. Karasal radyo istasyonları 

 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
1. B 5. D 9. B 13. A 17. B 

2. A 6. A 10. C 14. A     

3. D 7. B 11. D 15. C     

4. B 8. D 12. D 16. C     
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