
 1 )  2019 Sayılı Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde 
taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi ile kara 
yoluna çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 
için yerleşim yerleri için hız sınırı kaçtır? 
 
   A )  20 Km/s   
     B ) 30 Km/S 
     C ) 50 Km/s 
     D ) 60 Km/s  
 

 

 2 )  Aşağıdakilerden hangisi CİPS ‘ tanımıdır? 

     A ) Cep telefonları iletişim sistemidir?  
 B ) Sabit telefonlarda kullanılan iletişim aracıdır  
    C ) Küresel konumlandırma sistemi 
    D ) Telsiz sistemleri iletişim sistemidir  
 

 

 3 )  Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar 
sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir? 
 
 A ) Yaşı  
       B ) Cinsiyeti  
              C ) Eğitim düzeyi  
              D ) Ahlaki olgunluk düzeyi 
 
 
 
 
            4 ) Aşağıdakilerden hangisi, öfke kontrolünü başarılı 
bir şekilde gerçekleştirmek için önerilen davranışlardan biri 
değildir? 
 
 A ) İletişim becerilerinin geliştirilmesi 
 B )  Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması 
 C ) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması 
 D ) Nefes egzersizinin öğrenilip uygulanması 
 
 
 
          5 )  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır? 
 
 A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri 
 B) Belediyelere ait otomobillerle yapılan taşımalar. 
 C) Taşıma acenteleri 
 D) Taşıma işleri komisyoncuları 
 
 

         6 ) Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park 
etmenin yasak olduğu yönlerden birisidir? 
 
 A ) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçların, 
yönetmelik esaslarına göre ayrı ve bir işaret levhası ile 
belirlenmiş park yerlerine 
 B ) Görüşü yeterli olmadığı tepelere yakın yerlere 
ve dönemeçlere. 
 C ) İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni 
verilen yerler dışında; yerleşim birimi içine on beş metre 
mesafeye 
 D) İşaret levhalarına yaklaşım yönüne 
 
 
 
       
            7 )  Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri 
arasında yer almaz? 
 
 A) Empati kurmak 
 B) Dinlemek 
 C) Eleştirmek 
 D) Saygılı olmak 
 
 
 
 
 8 ) Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların 
kayma nedenlerinden değildir? 
 
 A )   Trafikte hız ihlali 
 B )   Mevsim koşullarına uygun lastik kullanma 
 C )   Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması 
 D)   Araç kullanırken sürücülerin frene aşırı sert 
basması 
 
 
 
 
 9 )  Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki 
belgesi sahibine verilen ihtarlar kaldırılmadığı takdirde sayı 
kaça ulaşınca yetki belgesi iptal edilir? 
 
 A )   10 
 B )   20 
 C )   40 
 D )   50 
 
 
 
 
 
 



 
 10 ) Hava yastığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
 
 A ) Hava yastığı, emniyet kemeri ile birlikte 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
 B )  Hava yastığı olan araçlarda emniyet kemeri 
takılmayabilir 
 C )   Araçta hava yastığı varsa emniyet kemerine 
gerek yoktur 
 D )   Çocukların ön koltukta oturması doğrudur 
 
 
 
      11 ) Aşağıdakilerden hangisi şoförler de aranacak 
nitelik ve şartlardan birisi değildir? 
 
 A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine 
sahip olmaları 
 B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olmaları 
 C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından 
gün almış olmaları 
 D) 68 yaşından gün almamış olmak 
 
 
 12 )  Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en 
çok ne kadar yaklaşılmalıdır? 
 
 A) İki araç boyu kadar 
 B)  Takip mesafesi kadar. 
 C) Üç araç boyu kadar 
 D) Bir araç boyu kadar 
 
 
 
 13 ) Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik 
ekipmanıdır? 
 
 A) Cam Silecekleri 
 B) Aynalar 
 C) Koltuk başlıkları 
 D) Lastikler 
 
 14 )  Aracın hangi tekerleklerine zincir takılır? 
 
 A) Aracın tüm lastiklerine 
 B) Aracın ön lastiklerine 
 C ) Motordan hareket alan çekişli lastiklere 
 D)          Motordan hareket almayan lastiklerine 
 
 
  

 
 15 ) Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen 
veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı 
dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili 
aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer? 
 
 A) Suç teşkil etmez 
 B) Sahtekârlık 
 C) Vergide usulsüzlük 
 D) Kaçakçılık 
 
 
 16 )  Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapmalıdır? 
 
 
 A) Hızını artırmalıdır 
 B) Bulunduğu şeridi izlemelidir 
 C)          Önündeki aracı geçmeye çalışılmalıdır 
 D)          Dönüş lambalarıyla geç işareti verilmelidir 
 
 
 
             17  )  Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
 A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair 
yazılı bir delildir 
 B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak 
ve yükümlülüklerini gösterir 
 C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı 
yazılıdır 
 D) Sigorta poliçesi sözlü olarak düzenlenebilir. 
 
 
 
            18 )   Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri 
hangi kanunda düzenlenmiştir? 
 
 A) Borçlar kanunu 
 B) Medeni kanun 
 C) Ticari kanun 
 D) CMR Konvansiyonu 
 
 
 19 )   Otoyolların en tehlikeli bölümü(uyku getiren) 
nelerdir? 
 
 A) Yamaçlar 
 B)  Düzlükler 
 C) Virajlar 
 D) Kavşaklar 
 



 20 )  Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?   
 
 A)  Araç patlayan lastik yönüne doğru 
dönmeye çalışır. 
 B) Aracımız arkası sağa sola yalpalamaya başlar 
 C) Aracımızın ön tarafı sağa solo yalpalamaya 
başlar 
 D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru 
dönmeye başlar 
 
 
             21 )  Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin 
gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması 
zorunludur? 
 
 A) Park ışıklarının 
 B) Acil uyarı ışıklarının 
 C) Uzağı gösteren ışıkların 
 D) Yakını gösteren ışıklar 
  
 
         22 )Fren pedalına basıldığında fren lambalarından 
biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir 
 
 A) Fren hidroliği tamdır 
 B) Fren sisteminde hava tamdır 
 C) Fren balataları sağlamdır 
 D) Yanmayan lambanın ampulü bozuktur 
 
 
 
         23)  Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların 
izlenme yöntemlerinden biridir? 
 
 A) Radar sistemi ile 
 B) Telefon ile telsiz ile 
 C) Telsiz ile 
 D) İnternet üzerinden 
 
 
 
     24 ) Araçların karayolu yapılarından güvenle ve 
yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil 
ağırlığa ne denir? 
 
 A)  Azami dingil ağırlık. 
 B) Azami ağırlık 
 C) Azami toplam ağırlık 
 D) Yüklü ağırlık 
 
 
 

 25 ) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini 
etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz? 
 
 A)  Eleştiri 
 B) Öfke 
 C) Depresyon 
 D) Empati 
 
 
 26 ) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı 
olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne 
yapılır? 
 
       A) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu 
bildirir 
 B) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol 
verileceğini gösterir 
 C) Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra 
yeniden hareket edilir. 
 D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli 
geçilir. 
 
 
 27  ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki 
faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün 
almamış olması gerekir? 
 
 A) 61 
 B) 62 
 C) 63 
 D) 66 
 
 
 
 28 )  İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi 
kanunda yapılmıştır? 
 
 A)       Belediyeler Kanunu 
 B)       4857 sayılı İş Kanunu 
 C)       Medeni Kanunu 
 D)       Ticaret Kanunu 
 
 
 
 29 )  Hangi farlar, hızlı yol kesimlerinde gündüzleri 
güneşli havalarda bile yakılmalı ve daha iyi görünme 
sağlanmalıdır? 
 
 A)  Parklar. 
 B) Kısa farlar 
 C) Uzun farlar 
 D) Sis farları 
 



 30 )  Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve 
durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla 
yanar? 
 
 A)  Fren lambaları 
 B) Sis lambaları 
 C) Geri vites lambaları 
 D) İç aydınlatma lambaları 
 
 
 
             31 )  Göz temasından kaçınma aşağıdaki 
duygulardan hangisinin belirtisidir? 
 
 A) Rahatlık ve açıklık 
 B)  Suçluluk veya bir şey saklama duygusu 
 C) İş birliğine hazır olma 
 D) Güvensizlik duygusu 
 
 
 32 )  Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta 
taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır? 
 
 A)  Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi 
korunarak taşınır 
 B) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır 
 C) Yaralıyı bir çarşaf üzerine koyarak taşıma 
 D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta 
taşıma 
 
 
 33 )  Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan 
tekerleklerin yol ile teması nasıldır? 
 
        A) Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır  
        B)  Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır 
        C) Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır  
        D) Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır  
 
 
 
 
 34 )  Baş yaralanmalarında kulak veya burundan 
kan geliyorsa sebebi nedir? 
 
 A) Tansiyon düşmesi 
 B) Mikroplara bağlı hastalık 
 C) Beyinde hasar sonucu kanamalar 
 D)          Yaralının şoka girmesi 
 
 
 

 35 )   Araçlardaki “güvenli bir fren sisteminden” 
beklenenler nelerdir? 
 
 A) Taşıtı mümkün olan en kısa mesafede 
durdurabilmen 
 B)           Taşıtı uygun bir ivmeyle yavaşlatmalı 
 C)           Park durumunda taşıtı sabitlemeli 
 D)           Hepsi 
 
 
 
 
 36 )  Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi 
yapılmaz? 
 
 A) Rot ayarı 
 B) Balans ayarı 
 C)  Akü takviyesi 
 D)          Vantilatör kayışı kontrolü 
 
 
 
 37 )   Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda 
uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? 
 
 A) Kanamanın durdurulması 
 B) Yara yerinin değerlendirilmesi 
 C)  Yara üzerinin pamukla kapatılması 
 D)          Yaşam bulgularının kontrol edilmesi 
 
 
 
 38 )  Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan 
gümrük işlemine ne ad verilir? 
 
 A) Dahilde işleme 
 B) Supalan işlemi 
 C) Elleçme 
 D) Depolama 
 
 
 
 39 )  Aşağıdakilerden hangisi atardamar(arter) 
kanamasının özelliklerindedir? 
 
 A)  Açık kırmızı renkte olması, kanın fışkırarak 
akması 
 B) Kanın kısa sürede pıhtılaşması 
 C) Kanın kesintisiz ve yavaş akması 
 D) Kanın sızıntı şeklinde ve yavaş akması 
 
 
 



 
 40 )   Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları 
hangi renktedir? 
 
 A)  Kahverengi 
 B) Mavi 
 C) Yeşil 
 D)  Sarı 
 
 
 
 41 )   Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk 
sigortasını kimler yaptırmaz? 
 
 A) Tehlikeli madde üreten 
 B)  Tüketici olarak tüketen 
 C) Tehlikeli madde nakleden 
 D) Tehlikeli madde satan 
 
 
 
 42 )      Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken 
öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini 
sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri 
değildir? 
 
 A) Trafik ortamında gerilimli durumların 
olabileceğini kabul etmesi 
 B)  Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler 
üretmesi. 
 C) Radyo veya müzik açması 
 D) Derin bir nefes alması 
 
 
 
 43 )    Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre alınan 
molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı? 
 
 A) Sayılır 
 B)  Sayılmaz. 
 C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz 
 D) 15 dakikanın üzerinde ise sayılır 
 
 
 44 )       Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 11 
saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç 
defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirebiliriz? 
 
 A)  2 Defa, 9 Saat 
 B) 3 Defa, 9 Saat 
 C) 2 Defa , 10 Saat 
 D) 3 Defa, 10 Saat 
 

 
 45 )        Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik 
özelliklerinden birisi değildir? 
 
 A) Eve döndüklerinde günlük hayattan 
tamamen uzaklaşabilirler 
 B) Özel hayatları ile iş hayatları arasında 
kolayca sınır koyabilirler 
 C)   Karar vermede aceleci değildirler 
 D)  Çabuk karar verirler 
 
  
 
 46 )   Devamlı yol çizgisi aşağıdakilerden hangisini 
bildirir? 
 
 A)  Öndeki aracın geçilmeyeceğini 
 B) Hiçbir sebeple durulmayacağını 
 C) Sağ bankette duralamayacağını 
 D) Sağ şeritten gidilemeyeceğini 
 
 
 
 47 )      Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre 
yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 
hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 
 
 A) 1 Eylül – 1 Ocak 
 B) 1 Ekim – 1 Şubat 
 C)  1 Kasım – 1 Mart 
 D)           1 Aralık – 1 Nisan 
 
 
 
 48 )   Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak 
için aynalar kaç dereceye ayarlanmaktadır? 
 
 A) 30 
 B)          45 
 C) 50 
 D) 90 
 
 
 
 49 )   Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne 
zamana kadar ilerlenir? 
 
 A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar 
 B) İstenildiği kadar 
 C)  Geçilen araç dikiz aynasından görülene 
kadar 
 D)          Geçilen araç işaret verene kadar 
 



 50 )    4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre 
geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya 
kaldırmaya hangi bakanlık yetkilidir? 
 
 A) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
 B) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
 C)  Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 D)          Milli Eğitim Bakanlığı 
 
 
 
 51 )    Lastik havalarının normalden az olması 
aşağıda zararlardan hangisine neden olur? 
 
 A)  Lastik yan duvarları aşırı esner 
 B) Lastikler orta kısımdan aşınır 
 C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir 
 D) Ön düzen ayarları bozulur 
 
 
 52 )  Hangisi araç devrilmesinin temel 
nedenlerinden biri değildir? 
 
 A )         Yanlış yükleme 
 B )         Virajlı yol 
 C )         Hız 
 D )  Kaldırımlar 
 
 
 
 53 )  Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne 
denir? 
 
 A) Basınç 
 B)  Merkez kaç kuvveti. 
 C) İvme 
 D) Kaldırma kuvveti 
 
 
  
 
 54 )   İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları 
kimlerdir? 
 
 
 A) Yalnızca işçiler 
 B) Yalnızca işverenler 
 C)  Devlet, işçiler ve işverenler 
 D)          Yalnızca devlet 
 
 
 

 55 )  Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından 
gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, 
ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek 
değerini belirleyen belgeye ne denir? 
 
 A) Sevgi İrsaliyesi 
 B)  Taşıma senedi 
 C) Yetki belgesi 
 D) Taşıt belgesi 
 
 
 
 56 )  Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir? 
 
 A) Kesit genişliği 
 B)  Topuk 
 C) Yanak 
 D) Omuz 
 
 
 
 57 )    Lastik Hava basıncı kaç günde bir kontrol 
edilmelidir? 
 
 A)  15 günde bir 
 B)           30 günde bir 
 C)           45 günde bir 
 D)           60 günde bir 
 
 
 
 58 )  Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin 
(ağırlık, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır? 
 
 A) Aracın ruhsatı 
 B) Taşıma evrakı 
 C) Pasaport 
 D) Tescil belgesi 
 
 
 
 59 )  Arasında boşluk olan yüklerde aşağıdaki 
tedbirlerden hangisi alınmaktadır? 
 
 A) Yükün altına kaymaz malzeme koyarız. 
 B)  Konteyner Hava yastığı kullanırız 
 C) Arasında boşluk olan yükleri almayız 
 D) Paleti yan koyarız 
 
 
 
 
 



 
 60 )   Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur? 
 
 A) Öne 
 B) Arkaya 
 C)  Sağa 
 D)           Sola 
 
 
 
 
 
 61 )        Yolcuya ait bagaj kaç kiloya kadar ücretsiz 
taşınabilir? 
 
 A) 10 kilo 
 B)          20 kilo 
 C)  30 kilo 
 D)           40 kilo 
 
 
 
 62 )   Aşağıdakilerden hangisi özel yolcu statüsünde 
bulunmaktadır? 
 
 A)  Engelli yolcular 
 B) Devlet memurları 
 C) Devlet işçileri 
 D) Sözleşmeli personel 
 
 
 
 63 )     Seyir halindeyken öndeki araçla takip 
mesafesi ne kadar olmalıdır? 
 
 A) Araç boyunun iki katı kadar 
 B) Araç hızının yarısının metre cinsinden 
mesafesi kadar 
 C) Araç ağırlığının 3 katı kadar 
 D) Aracın hızı kadar 
 
 
 
 64 )      Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla 
tutunma sağlar? 
 
 A) Dar ve havası inik lastikler 
 B) Geniş lastikler 
 C) Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler 
 D) Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler 
 
 
 

 
 65 )   Hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler? 
 
 A) Lastik havalarını uygun basınçta tutmak 
 B) Araçta dengeli yükleme yapmak 
 C) Araç bakımlarını düzenli yapmak 
 D) Uykusuz ve yorgun araç kullanmak 
 
 
 
 66  )   Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? 
 
 A) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak 
 B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek 
 C)  Seyir halindeyken telefonla konuşmak 
 D)          Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek 
 
 
 
 67 )    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden 
hangisini yapmak zorundadır? 
 
 A) Arkadan gelen araçlara yol vermek 
 B) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek 
 C) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek 
 D) Niyetini dönüş lambasıyla bildirmek 
 
 
 
 68 )      Buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken 
fren nasıl kullanılır? 
 
 A) Gidilen hızla devam edilir 
 B)  Motorun frenleme gücünden faydalanılır, 
belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır. 
 C) Frenlere sertçe basılır, el freni çekilir 
 D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola 
devam edilir 
 
 
 
 69 )    Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için 
önemlidir? 
 
 A) Direksiyon iki elle tutulmalı 
 B) Koltuk sürüş ve istirahat halleri dışında dik 
veya dike en yakın konumda ayarlanmalı 
 C) Göstergelerin takibi trafiğin yoğun 
kesimlerde ve virajlar da yapılmamalı 
 D) Hepsi 
 
 



 70 )    Tek şoför 24 saatlik bir sürede kesintisiz 
olarak kaç saat dinlenmelidir? 
 
 A) 8 saat 
 B) 9 saat 
 C) 10 saat 
 D) 11 saat 
 
 
 71 )  Karayolu taşımacılık yönetmeliği 
kapsamındaki işletmelerin taşımacılıkla ilgili faaliyetlerini 
yapabilmesi içim, alınması zorunlu olan belgenin adı nedir? 
 
 A )  Taşıma yetki belgesi 
 B ) Onay belgesi 
 C ) Taşıt kartı 
 D ) Yönetmelikte belirtilmiş olan sayıda 
ÜDY ve/veya ODY belgesi 
  
 
 
 
 72 )    Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki 
belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren 
kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır? 
 
 A) 30 gün 
 B) 3 ay 
 C)  6 ay 
 D)           1 yıl 
 
 
 73 ) Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre ülke 
içinde iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz? 
 
 A) Kamyonlar 
 B) Otobüsler 
 C)  Yabancı taşıtlar 
 D)           Çekiciler 
 
 
 74 )    Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların 
niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki 
belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen 
belgeye ne ad verilir? 
 
 A) Yetki belgesi 
 B) Tescil belgesi 
 C)  Taşıt belgesi 
 D)           Trafik belgesi 
 
 
 

 75 )    Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik 
iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati 
geçemez? 
 
 A) 45 
 B) 56 
 C)           90 
 D)         100 
 
 
 76 )  Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt 
belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması müsadere 
edilmesi hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten 
dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun 
kaç gün içerisinde bakanlığa bildirilmesi gereklidir? 
 
 A)          30 gün 
 B)  60 gün 
 C) 90 gün 
 D) 100 gün 
 
 
 77 )   Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki 
belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca 
faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilir? 
 
 A) 1 ay 
 B) 3 ay 
 C) 6 ay 
 D) 1 yıl 
 
 
 
 78 )   Trafik Yönetmeliğine göre takoğrafta 
kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır? 
 
 A) Sürücüde 2 ay , firmada 4 yıl 
 B) Sadece firmada 2 yıl 
 C)  Taşıtta 1 ay, firmada 5 yıl 
 D)           Sadece sürücüde 1 yıl 
 
 
 79 )  Kara yollarında can ve mal güvenliği 
yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Medeni Kanun 
 B) Türk Ceza Kanunu 
 C)  Karayolları Trafik Kanunu 
 D)           2872 Sayılı Çevre Kanunu 
 
 



 
 80 )  Aşağıdaki araçların hangilerinde ‘’takograf 
cihazı’’ bulundurmak ve kullanmak zorunlu değildir? 
 
 A) Kamyonlarda 
 B) Otobüslerde 
 C)  Ambulanslarda 
 D)           Çekicilerde 
 
 
 81 )   Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü trafikten 
men edilir? 
 
 A) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse 
 B)  Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa 
 C) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa 
 D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası 
yaptırılmamışsa 
 
 
 82 ) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü 
ne yapmalıdır? 
 
 A)  Durup, trafik uygunsa devam etmelidir. 
 B) Yol açık ve uygun ise devam etmelidir 
 C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır 
 D) Yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra 
geçmelidir 
 
 
 83 ) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne 
sahiptir? 
 
 A) Minibüsler 
 B) Toplu taşıma araçları 
 C)  Tarım araçları 
 D)          Cankurtaranlar 
 
 
 
 84 )  Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit 
değiştirmek yasaktır? 
 
 A) Yerleşim birini içinde  30 m. Yerleşim birini 
dışında 100 m. 
 B)  Yerleşim birini içinde  30 m. Yerleşim birimi 
dışında 150 m. 
 C) Yerleşim birimi içinde 50 m. Yerleşim birimi 
dışında 100 m. 
 D) Yerleşim birimi içinde  50 m. Yerleşim birimi 
dışında 150 m. 
 
 

 
 85 )  Sürücüler , yolcu indirip bindirirken aşağıdaki 
kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? 
 
 A) Yolcuların aracın solundan bindirip 
indirmeye 
 B)  Yolcuları aracın sağından indirip 
bindirmeye 
 C) Kapıların kapatmadan hareket etmeye 
 D) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki 
tarafından yolcu indirip bindirmeye 
 
 
 86 )   Okul taşıtlarının arkasındaki ‘’DUR’’ işaretinin 
yanması neyi bildirir? 
 
 A) Taşıtın geri manevra yaptığını 
 B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu 
 C)  Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini 
 D)           Taşıtın beklemekte olduğunu 
 
 
 
 87 )     Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri 
aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? 
 
 A) Sağa dönüşte dar, sola dönüşte dar 
 B) Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte geniş 
 C) Sağa dönüşte dar, sola dönüşte geniş 
 D) Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte dar 
 
 
 
 88 ) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar 
yolda arazi taşıtı ile otomobilin karşılaşmaları halinde, 
hangisi diğerine yol vermelidir? 
 
 A) Hızı fazla olan az olana 
 B)  Arazi taşıt sürücüsü otomobile 
 C) Şeridi daralmış olan, diğerine 
 D) Minibüs sürücüsü, kamyona 
 
 
 89 )  Römork takmış otomobilin azami hızı, 
römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? 
 
 A) Aynı 
 B) Yarısı kadar 
 C)  10 km/ saat daha az 
 D)   20 km/saat daha fazla 
 
 
 



 90 )  Yorgun, uykusuz ve dalgın araç 
kullandığımızda aşağıdakilerden hangisi sürücülerde 
görülür? 
 
 A) Esnemeyi engelleyemeyiz 
 B) Gözlerimiz kapanır ve dalar gider 
 C) Geçtiğimiz son birkaç kilometreyi 
hatırlamayız 
 D) Yukarıdakilerin hepsi 
 
 
 
 91 )  Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücü tutum 
ve davranışı değildir? 
 
 A )  Hız sınırını kendine göre belirlemek 
 B)  Sorumluluklarını bilmek 
 C) İletişimin önemini bilmek ve uygulamak 
 D) Öfkesini kontrol edebilmek. 
  
 
 
 92 )  Öndeki araç yol kenarına park etmeye 
çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi 
durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu 
gösterir? 
 
 A )  Öfke 
 B)  Sabır 
 C) İnatlaşma 
 D) Aşırı tepki 
 
 
 93 )  Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen 
sürücünün ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu 
neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını 
beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip 
olduğunu gösterir? 
 
 A)  Bencillik 
 B)  Diğergamlık 
 C) Sabırsızlık 
 D) Öfke 
 
 
 94 )  Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile 
aşağıdakilerden hangisi izlenemez? 
 
 A)  Araçtaki yükün ağırlığı 
 B) Aracın nerede olduğu 
 C) Aracın takribi hızı 
 D) Durma-dinlenme süreleri 
 

 95 )  Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme 
sisteminin kullanım alanlarından biri değildir? 
 
 A)  Acil yardım araçları 
 B)  Şahsi araçlar 
 C) Şehirlerarası yük ve yolcu taşıma araçları 
 D) Zırhlı araçlar 
 
 
 
 96 ) Haritalarda SARI-KIRMIZI renklerle gösterilen 
yollar hangileridir? 
 
 A)  Otoyollardır 
 B)  Uluslararası yollardır 
 C)  Devlet karayollarıdır 
 D)  Turistik yollardır 
 
 
 
             97 ) Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile 
yazılmış D-817 işareti neyi belirtir? 
 
 A) O yolun rakımını 
 B)  O yolun devlet karayolu olduğunu 
 C) O yolun otoyol olduğunu 
 D) O yolun 817 km olduğunu 
 
 
 
 
            98 ) Aşağıdaki haritalardan hangisi Büyük Ölçekli 
haritadır? 
 
 A)  1/1000.000 ölçekli Dünya haritası  
 B) 1/500.000 Avrupa haritası  
 C)  1/300.000 Türkiye haritası  
 D)  1/100.000 ölçekli Ankara haritası  
 
 
 
        99)    Gümrük idarelerinden karar aldırtmak için 
yapılan başvurular en geç kaç gün içinde sahibine yazılı 
olarak tebliğ edilir? 
 
 A) 12 gün 
 B)  15 gün 
 C)  30 gün 
 D) 60 gün 
 
 
 



 100  ) Otobüs, Kamyon ve çekicilerin arızalanması 
halinde ,normal hava şartlarında en az………… metreden 
net olarak görülebilecek şekilde ve ……….. ebatta engel 
işaretinin konulması zorunludur. Karayolları trafik 
yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz. 
 
 A)  100 metre 100 cm. X 25 cm. 
 B) 100 metre  150 cm. X 25cm. 
 C) 150 metre  150 cm.  X 25cm. 
 D) 150 metre  100 cm. X 25cm. 
 
 
 101 ) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo 
taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre 
belirtmedikçe yurt içinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi 
gerekir? 
 
 A) 2 Gün 
 B) 3 Gün 
 C) 4 Gün 
 D) 15 Gün 
 
 
 
 102 ) Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici 
ve römorkların teknik şartlara uygunluğu açısından 
periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   
 
 A) Yılda bir 
 B)  İki yılda bir. 
 C) Üç yılda bir 
 D) Dört yılda bir 
 
 
 
 103 )  Gümrüklü eşyanın tam muayenesinin 
yapıldığı hat hangisidir? 
 
 A)  Kırmızı hat 
 B) Turuncu hat 
 C) Sarı hat 
 D) Yeşil hat 
 
 
 104 ) Gümrük idarelerinin belge saklama süresi kaç 
yıldır? 
 
 A)  1 yıl 
 B)  3 yıl 
 C)  5 yıl 
 D)  10 yı 
 

           105 ) Gümrüğe sunulan eşya için, ne zamana kadar 
ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir? 
 
 A 40 gün sonra 
 B Hemen 
 C Süre sınırı yoktur 
 D Takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar 
 
 
 106 )     Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
tanımlanan suçların ve kabahatlerin üç veya daha fazla kişi 
tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma 
şekli nasıl olur? 
 
 A) Ceza aynı kalır 
 B)          Ceza yarı oranda azaltılır 
 C)  Ceza yarı oranda arttırılır 
 D)          Ceza 10 kat oranında arttırılır 
 
 107 )     Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre 
kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi 
için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır? 
 
 A)  3 gün 
 B)           7 gün 
 C)  30 gün 
 D)          60 gün 
 
 108 ) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden birisidir? 
 
 A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve 
kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte 
işlenmesi 
 B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve 
kabahatlerin meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan 
yararlanmak suretiyle işlenmesi 
 C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve 
kabahatlerin belgede sahtecilik 
yapılarak işlenmesi 
 D) Hepsi 
 
 
 109 )  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir? 
 
 
 A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma 
 B)          Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma 
 C)  Başka birinden destek alma 
 D)          Belgede sahtecilik yapma 
 
 



 110 )    Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre , 
kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin 
siyasi iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte 
olması halinde , fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
oluşturmadığı taktirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az 
olamaz? 
 
 A)           5 
 B)  10 
 C) 15 
 D) 20 
 
           111 )    TIR karnesi hangi ülkede verilir? 
 
 A) Varış ülkesinde 
 B)  TIR karnesi sahibinin ( nakliyecini) ikamet 
ettiği ülkede 
 C) Almanya’da 
 D) Yol güzergâhındaki herhangi bir ülkede 
 
 
 
            112 ) TIR karnesinin geçerlilik süresi Ticaret 
odasından alınmasından itibaren kaç gündür? 
 
 A)  15 gün 
 B)   30 gün 
 C)  60 gün 
 D)   90 gün 
 
 
 
 113 ) Bir taşıt dizisi için kaç adet tır karnesi istenir? 
 
 A)  1 adet 
 B)        2 adet 
 C)       3 adet 
 D)       4 adet 
 
 
 
 114 )  Ülkemizdeki TIR ve ATA karnesi uygulamaları 
hususunda ‘’ Kefil kuruluş’’ Sıfatıyla kim 
görevlendirilmiştir? 
 
 A)  TŞOF 
 B)  TOBB 
 C)  UND 
 D)  ATO 
 
 
 
 

       115 )  ATA karnesinin geçerlilik süresi karnenin 
düzenlendiği tarihten itibaren kaç yıldır? 
 
 
 A)  Bir yıl 
 B) İki yıl 
 C) Üç yıl 
 D) Dört yıl 
 
 
 
    116 )  Aşağıdaki hangi araçlar için Onay belgesi 
verilmez?   
 
 A)  Tankerler 
 B)    Brandalı taşıtlar 
 C)  Ağır ve havaleli taşıtlar 
 D)  Römork ve yarı römorklar 
 
 
 
 
 117 )  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yoksa bir 
aracın kişilere verdiği zararı hangi sigorta karşılar? 
 
 
 A)  Mali sorumluluk sigortası 
 B)     Kasko sigortası 
 C)  Trafik garanti fonu sigortası 
 D)     Yeşil kart sigortası 
 
 
 
 
 
 118 )   Sigorta hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
 A )  Karayolları taşımacılık zorunlu mali 
sorumluluk sigortasının halk arasındaki adı trafik sigortasıdır. 
 B)  Kasko zorunlu değildir 
 C)  Sigortada saat yazmazsa biten günün mesai 
saati sonunun ( 17:00) baz alınması gerekir 
 D)  Tazminatların kazaya ait belgelerin 
sigortacıya teslim edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde 
sigortacı tarafından ödenmesi gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 



   119 ) Poliçe bahsi geçen risk gerçekleştiğinde 
ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak 
belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir? 
 
 A) Nispi tazminat 
 B)  Maktu tazminat 
 C) Hasar tazminatı 
 D) Otomatik tazminat 
 
 
 
        120 )  Yaralanmalarda yaralı bölgeye verilecek 
pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A ) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır 
 B )  Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır 
 C ) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır 
 D ) Kalp seviyesi üstünde kalması sağlanır 
 
 
 
 121 )  Kaza yerinde hangisi en son taşınmalıdır? 
 
 A ) Kalbi 4-6 dakika önce duranlar 
 B ) Solunum zorluğu çekenler 
 C ) Kanaması olanlar 
 D ) Ayak bileyi burkulanlara 
 
 
 
 122 )  Hasta yada yaralının değerlendirilmesinde ilk 
yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A ) Solunumu değerlendirmek 
 B ) Dolaşımı değerlendirmek 
 C ) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek 
 D ) Bilinç durumunu değerlendirmesi 
 
 
          
 
      123 )  Hangi kırık türü ani ölüm ve felç açısından 
büyük risk taşır? 
 
 A)  Köprücük kemiği 
 B)  Omurga 
 C) Ayak 
 D) Kol 
 
 
 
 

         124 )  Kalp masajını suni solunumla birlikte uyguluyor 
ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
 A) 1 Suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa 
kalp masajı uygulanır 
 B) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa 
kalp masajı uygulanır 
 C) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa 
kalp masajı uygulanır 
 D) 30 kalp masajı yaptıktan sonra 2 suni 
solunum yapılır 
 
 
 
 
 125 )  Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden 
hangisine dikkat edilir? 
 
 A) Kazazedeye batan cisim hemen çıkarılır 
 B) Giysileri çıkarılır 
 C) Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına 
 D) Baş ve omurga ekseninin bozulmamasına 
 
 
 
 
           126 )  Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen 
organ hangisidir? 
 
 A)   Mide 
 B)  Beyin 
 C) Kalp 
 D) Dalak 
 
 
 
 
 
           127 )  Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi 
lastiklerine zincir takılması uygundur? 
 
 A)  Araçtan çekiş alan lastiklerin ikisine 
 B) Çekici olmayan lastiklerin ikisine 
 C) Arka lastiklerin birine 
 D) Ön lastiklerin birine 
 
 
 
 
 
 
 
 



         128 )   Aracı çalıştırırken 10 – 15 saniyeden fazla 
marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? 
 
 A) Alternatör yanar 
 B) Far ampulleri patlar 
 C) Endüksiyon bobini yanar 
 D) Akümülatör boşalır 
 
 
 
       129 ) Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne 
ilave edilir? 
 
 A)  Asit 
 B)    Alkol 
 C)  Saf su 
 D)   Antfriz 
 
 
 
      130 ) Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü 
etkileyen en önemli faktördür? 
 
 A) Alaşımlı jant 
 B)  Motor yağı kalitesi 
 C) Doğru yapılmış far ayarı 
 D) Delinmiş egzoz susturucu 
 
 
 
 131 ) Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve 
arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir? 
 
 A)  Önden 1 metre arkadan 2 metre 
 B) Önden 2 metre arkadan 1 metre 
 C) Önden 2 metre arkadan 2 metre 
 D) Yük taşamaz 
 
 
     
           132 )  Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin 
amaçlarından biri değildir? 
 
 A) Sürücülerin algı, dikkat, risk alma 
davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak 
 B)      Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını 
incelemek 
 C) Kurallara uymayan sürücüleri 
cezalandırmak 
 D)    Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını 
azaltabilmeyi amaçlamak 
 

      133 ) Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının 
tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik 
durumuna ne ad verilir? 
 
 A)  Kaygı 
 B)  Stres 
 C) Heyecan 
 D) Fobi( korku) 
 
 
 
       134 )   Haritalarda mavi renkle çizilmiş yerler 
aşağıdakilerden hangileri için kullanılır? 
 
 A)  Yolları gösterir 
 B)     Şehir merkezlerini gösterir 
 C)  Su ile ilgili detayları gösterir 
 D)   Turistik yerleri gösterir 
   
  
 
               135 ) Kaza yerinde açık yara pansumanında 
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?   
 
 A) Tentürdiyot  
 B)  Temiz sargı bezi  
 C) Oksijenli su  
 D) Yara merhemi  
 
 
 
            136  ) Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil 
edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişidir? 
 
 A)  Şoför  
 B) Operatör  
 C) Taşımacı  
 D) Muavin  
 
  
 
       137  ) Uluslararası eşya-kargo taşımak için 
aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip 
olunması gerekir? 
 
 A)  SRC-3 Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı 
 B)  SRC-1 Uluslararası yolcu taşımacılığı 
 C)  SRC-2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı 
 D)  SRC-4 Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı 
 
 
 



 138 ) Yangın söndürme tüpü cihazı aracın neresinde 
bulunmalıdır? 
 
 A)  Sürücünün hemen yanında  
 B) Arka camının önünde   
 C) Torpido gözünde  
 D) Arka bagajda  
 
 
 
         139 )  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin kapsamına girer?   
 
 A)     Özel otomobillerle ve bunların 
römorklarıyla yapılan taşımalar  
 B)  Ticari amaçla yapılan her türlü taşımalar  
 C) Türk Silahlı Kuvvetine ait taşıtlarla ve 
bunların römorklarıyla yapılan taşımalar  
 D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar  
 
 
 
        140 )     Karayolları Trafik Yönetmeliği 
aşağıdakilerden hangisini kapsar?   
 
 A) Trafikle ilgili kuralların uygulanmasına  
 B) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 
 C)  Karayolundan faydalanma hakkına  
 D) Hepsi 
 
 
 
         141 ) Araç bakımının zamanından ve uygun şekilde 
yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? 
 
 A) Yakıt tasarrufuna 
              B) Hız sınırının aşılmasına  
 C) Yakıt tüketiminin artmasına  
 D) Trafik yoğunluğunun azalmasına  
 
 
 
 142 )  Yoğun trafik ortamında sürücünün belli bir 
uyarana yoğunlaşmasına ne ad verilir? 
 
 A)  Duyum 
 B)        Metabolizma 
 C)    Algıda seçicilik 
 D)         Sempati 
 
 
 
 

 143 )    Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese 
girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir. 
 
 A)  Yapmayı planladığı işleri tamamlamak. 
 B) Çevresinde olumlu ilişkiler kurmak. 
 C) Dinlenmiş olarak yola çıkmak. 
 D) Yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını 
kaçırma  
 
 
 
             144 ) İlk yardımda solunumunun durduğu nasıl 
anlaşılır. 
 
 A)   Bak-dinle –hisset yöntemiyle  göğüs 
kafesinde hareketsizlik varsa  
 B)   Hasta bilincini kaybetmişse 
 C)  Deri kül rengi olmuşsa  
 D)  Göz bebekleri çok büyümüşse 
 
 
 
          145 ) Akü başka bir akü ile takviye yapılacak ise her 
iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır? 
 
 A) Takviye eden akünün voltajı takviye 
edilenden az olmalı 
 B)  Takviye eden akünün voltajı takviye 
edilenden fazla olmalıdır                            
 C)  Takviye eden akünün voltajı takviye 
edilenle aynı olmalıdır 
 D)  Fark etmez 
 
 
 
         146 )  En etkin yavaşlama nasıl yapılır? 
 
 A)  Sadece frene basarak 
 B)  Önce frene sonra debriyaja basarak 
 C)  Önce debriyaja sonra frene basarak 
 D)  Fren ile debriyaja aynı anda basarak 
 
 
           147) Hangi cins motorlu araçlarda ilk yardım çantası 
bulundurulması zorunlu değildir? 
 
 A) Özel otomobiller 
 B)  Motorlu bisiklet ,motosiklet ve 
makinelerinde  Traktörler 
 C)  Ticari araçlarda 
 D)  Şehir içi taşımalarda kullanılan araçlarda 
 
 



 
              148 )Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken 
hangi ışıkları yakmak gerekir? 
 
 A)  Sis ışıklarını  
 B)  Park ışıklarını 
 C)  Yakını gösteren ışıklar 
 D)  Uzağı gösteren ışıklar 
 
   
 
 
         149) Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir? 
 
 A)  Kişinin kendisini en çok öfkelendiren 
durumlardan kaçınması 
 B)  Öfke anında haklılığını kanıtlamak için 
çalışması 
 C)  Öfkeye yol açan olumsuz düşünceleri 
anlamaya çalışmak 
 D)  Olumlu duygulara odaklanmak olayı akışına 
bırakmak 
 
 
 
 
 150 ) Aşağıdaki bakanlıklardan hangisini ulaşımla 
ilgili sevk ve idare görevi yoktur? 
 
 A)  Turizm Bakanlığı 
 B)  İçişleri Bakanlığı 
 C)  Adalet Bakanlığı 
 D)  Milli Eğitim Bakanlığı 
 
 
 
 
 
          151 ) Yağmurlu bir güde araç sürerken 
kaldırımdaki yayalara su sıçratmaya özen gösterilmesi 
durumu, trafikte hangi temel değere sahip olduğunu 
gösterir? 
 
 A)  İnatlaşma 
 B)  Yardımlaşmaya 
 C)  Nezaket ve Saygı 
 D)  Konuşma üslubuna 
 
 
 
 
 

       152 ) Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki 
zararlardan hangisine neden olur? 
 
 A)  Lastik yan duvarları aşırı esner 
 B)  lastikler orta kısmından aşınır 
 C)  Direksiyonda sarsıntı meydana gelir 
 D)  Ön düzen ayarları bozulur 
 
 
 
        153) Kaçakçılık Mücadele Kanunu’na göre “genel 
düzenleyici idari işlemlerle ithalatı yasaklanan eşyayı ithal 
eden” kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A)  Eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari 
para cezası 
 B)  Eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı 
kadar idari para cezası 
 C)  Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı 
kadar idari para cezası 
 D)  Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı 
kadar idari para cezası 
 
 
 
 154 ) Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların 
niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki 
belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen 
belgeye ne ad verilir? 
 
 A)  Yetki belgesi 
 B)  Tescil belgesi 
 C)  Taşıt belgesi 
 D)  Trafik belgesi 
 
 
           155 ) Motorlara en çok zarar veren şey 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A)  Yüksek hız 
 B)  Yüksek ısı 
 C)  Düşük hız 
 D)  Düşük ısı 
 
          156) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler 
hangi belgeyi almak zorundadır? 
 
 A)  Aracın Sınıfına uygun ehliyet 
 B)  Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) 
 C)  Psiko-Teknik Raporu 
 D)  Hepsi 
 
 



        157 ) Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir 
riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence 
veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere 
ne denilmektedir? 
 
 A)  Sigorta 
 B)  Sigortacı 
 C)  Sigortalı 
 D)  Sigortalanabilir çıkar/menfaat 
 
 
 
             158 )  Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı 
keserek, vites değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma 
organı hangisidir? 
 
 A)  Debriyaj 
 B)  Vites Kutusu 
 C)  Şaft 
 D)  Diferansiyel 
 
 
 
           159 ) Aşağıdakilerden hangisi araç takip 
sisteminin faydalarındandır. 
 
 A)  Anlık konum bilgisi işleme 
 B)  Yer ve rota tespitinin yapılması 
 C) Önceden  tanımlanmış coğrafi koordinatlara 
girildiğinde konum bilgisi gönderme  
 D)  Mesafe aralıklarına göre konum bilgisi 
gönderme 
 
 
        160 )   Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay 
yüzde kaç oranında faiz uygulanır. 
 
 A)  % 3 
 B)  % 5   
 C)  % 7 
 D)  % 9 
 
 
          161) Çalınmış olan bulunması için ilgili 
makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç 
vermediği takdirde sigortalı, ilgili makama başvurduğunda 
belgelemek sureti ile durumu sigortacıya bildirir ve aracın 
çalınma gününden değeri ödenir? 
 
 A)  5 gün 
 B)  10 gün 
 C)  15 gün 
 D)  30 gün 

 162 ) İki veya daha fazla yolun kesişmesi veya 
birleşmesi ile oluşan alan aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A)  Banket 
 B)  Şerit  
 C)  Kavşak 
 D)  Demir yolu geçidi 
 
 
 
         163 ) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç 
içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir. 
 
 A)  heimlich manevrası 
 B)  sok pozisyonu 
 C)  rentek manevrası 
 D)  koma pozisyonu 
 
 
 
 164 ) Uyduda yapılacak araç içi takip sistemleri ile 
aşağıdakilerden hangisi izlenmez. 
 
 A) Araçtaki yükün ağırlığı 
 B) Aracın nerede olduğu 
 C) Aracın takribi hızı 
 D) Durma-dinlenme süresi 
  
 
 165  ) Solunum zorluğu olan kazazedeye 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır. 
 
 A)  Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse 
yaklaşacak baş yükseltilir. 
 B)  Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına 
yastık konulur. 
 C)  Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve 
baş geriye bükülür. 
 D)  Kazazedeye müdahale edilmeden 
hastaneye sevk edilir 
 
   166 )     Büyük viteslerde motor gücü ve hızı 
nasıldır. 
 
 A)  Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır 
ancak motor gücü azdır. 
 B)  büyük viteslerde fazla hız sağlanır. Motor 
gücü fazladır. 
 C)  Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak 
motor gücü fazladır. 
 D)  Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor 
gücü azdır. 
 



       167 )  Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin ceza 
puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden 
öğrenmek zorundadır. 
 
 A)   2 
 B)   3 
 C)   4 
 D)   5  
 
 
 168 ) Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile 
doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir? 
 
 A)  Ölçek 
 B)  Rakım 
 C)  Gerçek uzunluk 
 D)  Kroki 
 
 
      169 ) Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt 
kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan 
sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir? 
 
 A)  20 
 B)  34 
 C)  40 
 D)  42 
 
 
          170 ) “Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile 
ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 
aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü 
belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik 
Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz. 
 
 A)  5 - 1 
 B)  5 - 5 
 C)  4 - 6 
 D) 10 – 5 
 
        171 ) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken 
ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla 
kaç metreyi geçemez? 
 
 A)  2 
 B)  5 
 C)  10 
 D)  12 
 
 
 
 

       172 ) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 
düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı 
yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç 
kullanabilirler? 
 
 A)  3 
 B)  8 
 C) 12 
 D)  20 
 
 
  
          173) “Karayolunda durumlarına göre bozulan 
araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı 
ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer 
araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça 
görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre 
mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları 
Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları 
doldurunuz. 
 
 A) 50-30 
 B) 50-40 
 C) 60-50 
 D) 150-30 
 
 
 
             174)  Aşağıdakilerden hangisi kesik       
yaralanmalarında ilkyardım önlemidir? 
 
 A) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak 
 B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak 
 C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını 
sağlamak 
 D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek 
 
 
 175 ) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme 
sisteminin özelliklerinden değildir? 
 
 A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) 
takip edilebilir. 
 B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu 
hassas bir şekilde belirlenir. 
 C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde 
raporlanması sağlanır. 
 D) Gidilecek güzergahı belirler 
 
 
 
 



 176 ) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 
saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından 
sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan 
kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 
 
 A)  8 
 B)  11 
 C)  12 
 D)  13 
 
 
 177) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre patlayıcı 
ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması 
sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içerisinde 
sigara, çakmak, kibrit ve benzeri maddeler kullanılamaz? 
 
 A) 30 
 B) 40 
 C) 45 
 D) 50 
 
     178 ) Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde 
yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 
 A) Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir 
 B) Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle 
dili dışarı çekilir 
 C) Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir 
 D) Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir 
 
 
 179 )  1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre 
transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin 
bulundurulması zorunlu değildir? 
 
 A) Transfer yapılan yolcuların listesi 
 B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi 
 C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise 
kira sözleşmesi sureti 
 D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri 
 
 
 
 180)  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli 
olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak 
ilk mola süresi en az kaç dakikadır? 
 
 A)  10 
 B)  15 
 C)  20 
 D)  30 
 

 181 ) Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne 
ad verilir? 
 A) Fren mesafesi 
 B) Duruş mesafesi 
 C) Reaksiyon mesafesi 
 D) İntibak mesafesi 
 
 182 ) Merdivenden inerken veya çıkarken 
sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır? 
 
 A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda 
 B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda 
 C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda 
 D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda 
 
 
 183 ) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç 
önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini 
yapmak doğrudur? 
 
 A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde 
çevirmek. 
 B) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde 
çevirmek. 
 C) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine 
çevirmek 
 D) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün 
tersine çevirmek. 
 
 184 ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli 
yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman 
tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya 
sonrasına ek sefer konulabilir? 
 
 A) 5 dakika 
 B) 10 dakika 
 C) 25 dakika 
 D) 40 dakika 
 
 
 185 ) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
 A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz 
 B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, 
ticari eşya ve kargo taşınamaz 
 C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri 
dışında eşya taşınamaz 
 D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde 
canlı hayvan taşınabilir 
 
 



 186 ) Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları 
arasındaki fark nedir? 
 
 A) Artı kutup, eksiye göre daha kalındır 
 B) Eksi kutup, artı kutba göre daha kalındır 
 C) Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur 
 D) Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur 
 
 
 
 187 ) Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi 
sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi 
uygulanır? 
 
 A) Taşıma ücreti tamamen düşer 
 B) Taşıma ücreti yarı oranında düşer 
 C) Taşıma ücreti 1/3 oranında düşer 
 D) Taşıma ücreti 1/4 oranında düşer 
 
 
 188) Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir? 
 
 A) Güney 
 B) Doğu 
 C) Kuzey 
 D) Batı 
 
 
 
 
 189 ) Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine 
etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir? 
 
 A) Hızını arttırmalıdır 
 B) Kesinlikle fren yapmamalıdır 
 C) Hızını azaltmalıdır 
 D) Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket 
etmelidir 
 
  
 
 
 190 ) Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” 
sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 
 
 A) Aracın ne kadar mola verdiği 
 B) Hız ihlali yapıp yapmadığı 
 C) Aracın yaptığı ortalama hız 
 D) Gerçek zamanlı araç takip 
 
  
 
 

 191 ) Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen, 
küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyalara ne ad 
verilir? 
 
 A) Eşya  
 B) Kutu  
 C) Paket  
 D) Kargo 
 
 
 
 192 ) İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Esnafın, Tüccarın ve işçilerin can ve mal 
güvenliğini korumak ve kullanmak. 
 B) işçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak. 
 C) İş veren can ve mal güvenliğini korumak ve 
kollamak. 
 D) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek 
 
 
 
 
 193 ) Aşağıdakilerden hangisi hızlı araç kullanmanın 
sonuçlarından değildir? 
 
 A) Fren mesafesinin kısalması 
 B) Hız körlüğü 
 C) Risklerin artması 
 D) Çevreden bilgi toplama süresinde azalma 
 
 
 
 194) Aşağıdakilerden hangisi karlı ve buzlu yollarda 
sürücünün yapması gereken işlemdir? 
 
 A) Kaymayı önlemek için sürekli ani ve sert frenler 
yapmak. 
 B) Tutunmayı artırmak için lastik hava basınçlarını 
düşürmek 
 C) Ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmak 
 D) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı 
kullanmak 
 
 
 
 
 
 
 



 195 ) Aşağıdakilerden hangisi lastiğin patlama 
riskini artırır. 
 
 A) Lastiklerin olması gerektiği basınçta şişirilmesi 
 B) Araca uygun ölçü ebatlarda lastiklerin kullanılması 
 C) Araca uygun yakıtın kullanılmaması 
 D) Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla 
şişirilmesi 
 
 
 
 196 ) Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurt 
içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara “ verilen  yetki 
belgesidir 
 
 A) A2           B) D2           C) C2              D) D1 
 
 
 
 197 ) Yolcu taşımalarında A1 ve A2 yetki belgesi eki 
taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari 
otomobiller kaydedilir 
 
 A) 3 yaşından büyük olmayan ticari otomobil 
 B) 5 yaşından büyük olmayan ticari otomobil  
 C) 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobil  
 D) 10 yaşından büyük olmayan ticari otomobil 
 
 
 
 198 ) Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik 
değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte 
kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan 
veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten 
kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyet aşağıdakilerden 
hangisidir ? 
 
 A) Dış Turizm 
 B) Turizm 
 C) Tur 
 D) İç Turizm 
 
 199 ) Aynı taşıtla bütün güzerğah boyunca aynı 
yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri 
getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu , 
dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Arızi 
 B) Düzenli 
 C) Mekik 
 D) Servis 
 

 200 )  Turist taşıma aracında, aşağıdaki 
niteliklerden hangisi aranmaz? 
 
 A) Ses tesisatı olması 
 B) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı 
bulunması 
 C) Araçların sıfır olması 
 D) Temiz ve özenle döşenmiş olması 
 
 
 201 ) Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile 
ilgili olarak hangisi doğrudur 
 
 A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir 
 B) Belli bir ücret tarifesi yoktur 
 C) Belli bir zaman tarifesi yoktur 
 D) Hepsi 
 
 
 
 202 ) Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik 
usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını yüzde otuzdan 
fazla aşan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi 
uygulanır? 
 
 A) Para cezası 
 B) Hafif hapis cezası 
 C) Para ve hafif hapis cezası 
 D) Sürücü belgesinin altı ay süre ile geri alınması 
 
 
 203 ) Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı 
ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana 
gelen kara yoluna ne denir? 
 
 A) İki yönlü kara yolu 
 B) Tek yönlü kara yolu 
 C) Bölünmüş kara yolu 
 D) Erişme kontrollü kara yolu 
 
 
 204) Aşağıdakilerden hangisi, sola dönüşlerde 
sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden 
biridir? 
 
 A) Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk 
geçiş hakkını vermek 
 B) Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmek 
 C) Ada etrafında dönerken gereksiz şerit 
değiştirmemek 
 D) Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile 
birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak 
 



 205 ) Aşağıdakilerden hangisi, dışsal stres 
nedenlerinden biri değildir? 
 
 A) Gürültü 
 B) Sıcak 
 C) Işık 
 D) Olumsuz Düşünce 
 
 
 
 206 ) Araç takip sistemleri, aşağıdakilerden 
hangisinde kullanılır? 
 
 A) Polis Denetimi 
 B) Güvenlik 
 C) Posta Hizmetleri 
 D) Erken Uyarı Firmaları 
 
 
 
 207 ) Trafik sigortası ile Kasko sigortası arasındaki 
farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? 
 
 A) Kasko sigortası isteğe bağlıdır, Trafik sigortası 
zorunludur 
 B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, Kasko 
sigortası mal sigortasıdır 
 C) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, Trafik 
sigortası isteğe bağlıdır 
 D) Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara 
verdiği zararı, Kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar 
 
 
 
 208 ) Araçta kısa devreden doğacak yangın 
durumunda nasıl davranılır? 
 
 A) Distribütörün kablosu çıkartılır 
 B) Marş motorunun kablosu çıkarılır 
 C) Akünün kutup başları çıkarılır 
 D) Alternatörün kablosu çıkarılır 
 
 
 
 
 209 ) Uyluk kemiği kırığı tespit (sabitleme) edilirken 
vücudun hangi bölümleri arasına tespit malzemesi 
yerleştirilir? 
 
 A) Kalça ile diz kapağı arasına 
 B) Kalça ile topuk arasına 
 C) Koltuk altı ile topuk arasına 
 D) Koltuk altı ile diz arasına 

 210 ) Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay 
solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak 
ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının 
sağlanmasına ne denir? 
 
 A) İlk Yardım 
 B) Temel Yaşam Desteği 
 C) Acil Yardım 
 D) Koma 
 
 
 211 ) Aşağıdakilerden hangisi, Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder 
 
 A) Göçmen taşınması 
 B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli 
olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması 
suretiyle ülkeye sokulması 
 C) İnsan ticareti yapmak 
 D) Hepsi 
 
 
 212 ) Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten 
parça, aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 A) Yağ çubuğu 
 B) Yağ filtresi 
 C) Yağ müşürü 
 D) Yağ deposu 
 
 
 213 ) Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile 
ilgili olarak hangisi doğrudur? 
 
 A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir 
 B) Belli bir ücret tarifesi yoktur 
 C) Belli bir zaman tarifesi yoktur 
 D) Hepsi 
 
 
 214 ) Başa alınan darbe sonucu kulak veya 
burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
 
 A) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır 
 B) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır 
 C) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak 
şekildi yan yatırılır ve kanama engellenmez 
 D) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak 
şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir. 
 
 
 



 215 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı 
değildir? 
 
 A) Tedavi etmek 
 B) Solunum ve kalp atışlarını normale döndürmek 
 C) Kanamayı durdurmak 
 D) Şoku durdurmak 
 
 
 
 216 ) İlk yardımın ABC’ sinde B neyi ifade eder 
 
 A) Bilinç kontrolü 
 B) Hava yolu açıklığı değerlendirmesi 
 C) Solunumun değerlendirilmesi 
 D) Kan dolaşımı değerlendirilmesi 
 
 217 ) Araç kızaklama halindeyken sürücünün 
aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 
 
 A) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar 
temasın sağlanması beklenir 
 B) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok 
etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır 
 C) Daha iyi çekiş sağlamak için aracın agresif şekilde 
tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir 
 D) Vites küçültülür 
 
  
 
 218 ) Alternatörün ürettiği elektriğin voltajını ve 
akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir? 
 
 A ) Şarj dinamosu  
 B ) Konjektör – Regülatör 
 C ) Distribütör 
 D ) Ateşleme Bobini 
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 219 ) Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı 
yazıda altı çizili olan ibare, lastiğin hangi kısmının 
ölçüsüdür 
 
 A ) Yanağının 
 B ) Yanak yüksekliğinin 
 C ) Jant Çapını 
 D ) Taban Genişliğini 
 
 
 

 220 ) Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara 
göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
 
  A ) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez 
  B ) Daha kısa mesafede durur 
  C ) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur 
  D ) Daha uzun mesafede durur 
 
 
 221 ) Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, 
Çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü 
bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini 
azaltmaktadır 
 
 A ) Kriko 
 B ) Reflektör 
 C ) Emniyet kemeri 
 D ) Çekme Halatı 
 
 
 222 ) Kara yolu taşıma yönetmeliği’ ne göre, 
verilmiş idari para cezası ne kadar süre içerisinde ödenirse 
indirimden faydalanılır? 
 
 A ) 30 gün 
 B ) 15 gün 
 C ) 10 gün 
 D ) 5 gün 
 
 
 223 ) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 
aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur? 
 
 A ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarında 
görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene 
memurları ile bunların amirleri 
 B ) Terminallerde görevli belediye zabıtası 
 C ) Sahil güvenlik personeli 
 D ) Trafik polisi ve zabıtası 
 
 
 224 ) Düzenlenen poliçeye, Geçerlilik süresi 
içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge 
düzenlenir? 
 
 A ) Yeni poliçe 
 B ) Aşkın poliçesi 
 C ) Zeyilname 
 D ) tecditname 
 
 
 



 225 ) Hava sıcaklığından dolayı lastik hava 
basınçları artmış ise ne yapılmalıdır? 
 
 A ) Lastik basıncı azaltılır 
 B ) Olduğu değerde bırakılır 
 C ) Havanın soğuması beklenir 
 D ) Lastik hava basıncı arttırılır 
 
 226 ) Yolculuğa çıkmadan önce güzergah bilgisi 
hangisinden edinilir? 
 
 A ) Gazetelerden 
 B ) İnternetteki arkadaşlardan 
 C ) Karayolları genel müdürlüğü sayfalarından 
 D ) benzin istasyonlarından 
 
 227 ) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle  
birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin 
yapılması yasaktır? 
 
 A) Yolcuların kasa için de yolcu için ayrılmış bir yere 
oturtulması 
 B ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması 
 C ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması 
 D ) Yüklerin bağlanması   
 
 227 ) Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel 
taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre 
ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama 
vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen 
taşıma türüne ne ad verilir ?  
 
 A ) Kombine taşımacılık 
 B ) Denizyolu taşımacılığı 
 C ) Havayolu taşımacılığı 
 D ) Karayolu taşımacılığı 
 
 228 ) Taşıyanın taşıma akdinden doğan 
sorumluluğu ne zaman başlar? 
 
 A ) Yükleme ile başlar 
 B ) Gümrüğe teslimle başlar 
 C ) Zilyetliğine geçmesi ile başlar 
 D ) İstifleme ile başlar 
 
 229 ) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi doğrudur ? 
 
 A ) Fren mesafesini kısaltır 
 B ) Savrulmadan yavaşlamayı veya durmayı sağlar 
 C ) Fren mesafesini uzatır 
 D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalama 
yapılmalıdır 

 230 ) Ticari amaçla yurtiçi veya uluslararası eşya 
taşımacılığı alanında acentelik gerçek ve tüzel kişilerin 
hangi yetki belgesine sahip olmaları zorunludur? 
 
  A ) G1 yetki belgesi 
 B ) G2 yetki belgesi 
 C )  F1 yetki belgesi 
 D )  F2 yetki belgesi 
 
 231 ) Araçlarda çalışır vaziyette hangi ışıkların 
bulundurulması zorunlu değildir? 
 
 A ) Uzun ve kısa farlar 
 B ) Kuyruk plaka lambaları 
 C ) Sinyal lambaları 
 D ) Sis lambaları 
 
 231 ) Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan 
uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur? 
 
 A ) Radyo dinlemek 
 B ) Kafein alımı 
 C ) Araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak 
 D ) Uygun bir yerde park edip, yeterli uyku alıncaya 
kadar uyumak 
 
 232 ) Otoyoldan ÇIKARKEN hangi şeridin 
kullanılması zorunlu dur? 
 
 A ) Orta şeridin 
 B ) Hızlanma şeridinin 
 C ) Tırmanma şeridini 
 D ) Yavaşlama ( ayrılma ) şeridinin 
 
 233 ) Otoyola GİRİLDİĞİNDE hangi şeridin 
kullanılması zorunlu dur? 
 
 A ) Orta şeridin 
 B ) Hızlanma şeridinin 
 C ) Tırmanma şeridini  
 D ) Yavaşlama ( ayrılma ) şeridinin 
 
 234 ) “ Yetki belgesi sahipleri, taşıma başladıktan 
sonra gerçekleşen …………….. Yapacakları taşımacılık 
faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt 
belgelerinde kayıtlı öz mal taşıtları geçici olmak kaydıyla 
kullanabilirler.” İfadesindeki boşluk Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden ile tamamlanmalıdır? 
 
 A ) Müteselsilen sorumlu olmak şartı ile 
 B ) Müştereken sorumlu olmak şartı ile 
 C ) Arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde 
 D ) Yoğun talep durumunda 



 235 ) Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla gelip 
karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalara ne ad 
verilir? 
 
 A ) Uluslar arası taşıma  
 B ) Düzenli sefer 
 C ) Şehirler arası taşıma 
 D ) Taşıma işleri 
 
 236 ) Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, 
boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin 
dışındaki ülkeler arasında yapıldığı taşımalara ne ad verilir? 
 
 A ) Üçüncü ülke taşımacılığı 
 B ) Şehirlerarası taşıma 
 C ) Transit taşıma 
 D ) Düzenli sefer 
 
 237 ) Seyahat Acenteleri Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar 
düzenleme yetkisi vardır? 
 
 A ) A grubu acentesi 
 B ) B grubu acentesi 
 C ) C grubu acentesi  
 D ) D grubu acentesi 
 
 238 ) Karayolu taşıma yönetmeliği’ ne göre, 
yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç 
hareket etmeden ne kadar zaman öncesi müracaat etmesi 
gerekir?  
 
 A ) 24 saat 
 B ) 36 saat 
 C ) 38 saat 
 D ) 12 saat 
 
 239 ) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için 
yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi 
yolcular bilet almadan yolculuk edebilir? 
 
 A ) 0-6 yaş çocuklar 
 B ) %30 engelli vatandaşlar 
 C ) 12-15 yaş çocuklar 
 D ) 55 üstü kişiler 
 
 240 ) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne 
göre; hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz? 
 
 A ) Kargo taşımacılığında 
 B ) Eşya taşımacılığında 
 C ) Yolcu taşımacılığında 
 D ) Evden eve nakliye işlerinde 

 241 ) Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı 
kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış 
yolcuların taşınmasına ne ad verilir? 
 
 A ) Taşıma seferi 
 B ) Düzenli sefer 
 C ) Arızi sefer 
 D ) Mekik sefer 
 
 242 ) Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak 
için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve 
becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir? 
 
 A ) Üniversite öğrencisi 
 B ) Mesleki Gelişim 
 C ) Açık öğretim 
 D ) Kültür 
 
 243 ) Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden 
biri değildir? 
 
 A ) İmalat rejimi 
 B ) Geçici ithalat rejimi 
 C ) Gümrük antrepo rejimi 
 D ) Hariçte işlem rejimi 
 
 244 ) Aşağıdakilerden hangi yolla gümrük beyanı 
verilmez? 
 
 A ) Yazılı olarak 
 B ) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla 
 C ) Sözlü olarak 
 D ) Telefon yoluyla 
 
 245 ) Gümrük kanunu hükümlerine uygun olarak 
alınan para cezalarından muayene ve tahlilden önce cezayı 
gerektiren durumun meydana çıkartılmasına hizmet veren 
muhbirlere % kaç oranında dağıtım yapılır? 
 
    A ) % 50             B ) % 30              C ) % 15            D ) % 80 
 
 246 ) Gümrük Kanunu’na göre “ Gümrük gözetimi 
altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden 
istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük 
kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, 
havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri 
işlemler” ne anlama gelir? 
 
 A ) Elleçleme 
 B ) Gümrükleme 
 C ) İhracat rejimi 
 D ) Beyan verme 
 



 247 ) Gümrük Kanunu’na göre transit rejimde hak 
sahibine ne ad verilir? 
 
 A ) Mal sahibi 
 B ) Asıl sorumlu 
 C ) Alıcı 
 D ) Taşıyan 
 
 248 ) Gümrük mevzuatına göre eşyanın bir gümrük 
rejimine tabi tutulması talebinde bulunmasına ne ad 
verilir? 
 
 A ) Mal işlemi 
 B ) Ambar işlemi 
 C ) Gümrük beyanı 
 D ) Eşyanın elleçlenmesi 
 
 
 249 ) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın gümrük 
mührü altında taşınması için karayolu taşıt onay belgesini 
hangi kurum verir? 
 
 A ) Ticaret Bakanlığı 
 B ) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 
 C ) TOOB 
 D ) Yetkilendirilen Gümrük Müdürlükleri 
 
 
 250 ) Gümrük mevzuatına göre, Türkiye Gümrük 
bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin 
verilen azami yakıt miktarı ne kadardır? 
 
  A ) 250 litre        B ) 700 litre       C ) 900 litre    D ) 1200 litre 
 
 
 251 ) Gümrük mevzuatına göre, Türkiye sınır 
gümrükleri ile iç gümrükler arasında izlenmesi zorunlu olan 
yollara ne ad verilir? 
 
 A ) Karayolu 
 B ) Otoyolu 
 C ) Gümrük yolu 
 D ) Devlet yolu 
 
 
 252 ) İthalat veya ihracatta eşyaya uygulanan 
ithalat veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü 
aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 
 
 A ) Çevre temizlik vergisi 
 B ) Damga vergisi 
 C ) Servet vergisi 
 D ) Gümrük vergisi 

 253 ) Karayoluyla gelen ve gümrüğe sunulan eşyaya 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ne kadar 
sürede tabi tutulur? 
 
A ) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
B ) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde 
C ) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
D ) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün içinde 
 
 254 ) Yetkili gümrük müdürlükleri tarafından 
düzenlenen “Karayolu Taşıt Onay Belgesi” kaç yıl 
geçerlidir? 
 
      A ) 1 yıl         B ) 2 yıl         C ) 3 yıl            D ) 4 yıl 
 
 255) Karayolu Taşıt Onay belgesi hangi dillerde 
basılır? 
 
 A ) Belgeyi veren ülkenin dilinde 
 B ) Sadece İngilizce 
 C ) İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Çince 
 D ) Belgeyi veren ülkenin dilinde, Fransızca ve 
İngilizce 
 
 256 ) Uluslararası taşımalarda malın vergilerinin 
garanti altına alındığı sisteme ne ad verilir? 
 
 A ) Dahilde işleme 
 B ) TIR sistemi 
 C ) Uluslararası taşımacılık 
 D ) Hiç biri 
 
 
 257 ) 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanununa 
göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara 
taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne 
kadardır?  
 
 A ) Taşıtı kasko değeri kadar 
 B ) İkinci el piyasa değeri kadar 
 C ) Navlun değeri kadar 
 D ) FOB değeri kadar 
 
 
 258 ) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, 
izleme ve araştırma konusunda yetkili kolluk 
kuvvetlerinden biri değildir? 
 
 A ) Polis                               B ) Jandarma    
 C ) Sahil Güvenlik              D ) Özel Güvenlik 
 
 
 



 259 ) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın 
kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım 
edenlere nasıl ceza verilir? 
 
 A ) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez 
 B ) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir 
 C ) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir 
 D ) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir 
 
 260 ) Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya 
daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne 
denir? 
 
 A ) Örgüt     B ) Teşekkül    C) Hücre evi    D ) Mafya 
 
 261 ) Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre gümrük 
salonları ve gümrük kapılarında yapılan arama sonucunda 
tespit edilen kaçak eşyaya aşağıdaki işlemlerden hangisi 
uygulanır? 
 
 A ) El koyma    
 B ) Alıkoyma  
 C ) Müsadere    
 D ) Mülkiyetinin kamuya geçilmesi 
 
 262 ) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre 
kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların 
yapılmasına rağmen failin (suçlunun ) kendi isteği dışında 
alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana 
gelmemesi durumuna ne denir?   
 
  A ) Teşebbüs   
  B ) Teşekkül  
  C ) Toplama    
  D ) Toplu kaçakçılık 
 
 263 ) Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı 
için düzenlenen mukavele sözleşmesine ne ad verilir?  
 
 A ) Hayat sigortası 
 B ) Kasko sigortası 
 C ) CMR sigortası 
 D ) Kaza sigortası 
 
 264 ) Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli 
talimatlarda eksik ve hatalı bilgiden sorumlu kimdir? 
 
 A ) Acente sorumludur 
 B ) Gönderici sorumludur 
 C ) Alıcı sorumludur 
 D ) Gümrük komisyoncusu sorumludur 
 
 

 265 ) Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi 
prensip çerçevesinde yer alır. 
 
 A ) Tazminat prensibi 
 B) Hasara katılım prensibi 
 C ) Sigorta edilebilir menfaat prensibi 
 D ) İyi niyet prensibi 
 
 266 ) Karayolu Taşıma Kanunu’ na göre Zorunlu 
Karayolu Taşımacılık Sigortasına ilişkin sigorta genel 
şartları aşağıdakilerden hangi bakanlık tarafından 
onaylanır? 
 
 A ) Kültür  ve Turizm Bakanlığı 
 B ) Milli Eğitim Bakanlığı 
 C ) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 D ) İç İşleri Bakanlığı 
 
 267 ) Sigorta poliçesindeki KLOZ ne demektir? 
 
 A) Sigorta tutarını belirler 
 B ) Sigortanın genel ve özel şartlarındandır 
 C ) Sigortanın başlangıç tarihidir 
 D )Sigorta primlerini belirler 
 
 268 ) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler 
ne kadar sürede zaman aşımına uğrar? 
 
 A ) Bir yıl       B ) İki yıl        C ) Beş yıl        D ) On yıl 
 
 269 ) Yeşil kart sigortasının tanımı aşağıdaki 
maddelerden hangisidir? 
 
 A ) Kasko sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli 
olan şeklidir 
 B ) Zorunlu mali sorumluluk (Trafik)  sigortasının 
yurt dışında geçerli olan şeklidir 
 C ) Yangın sigortasının yurt dışında geçerli olan 
şeklidir 
 D ) Taşıyıcı mali sorumluluk sigortasının yurt dışında 
geçerli olan şeklidir 
 
 270 ) Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz 
kalan hastaya uygulanan ilk yardım önlemlerindendir? 
 
 A ) Tuzlu ayran içirmek 
 B ) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak 
 C ) Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapmak 
 D ) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak 
 
 
 
 



 271 ) Göğüste açık yara aşağıdakilerden hangisi ile 
kapatılır 
 
 A ) Pamuk 
 B )  Islak temiz bezle 
 C ) Tentürdiyotlu pamukla 
 D ) Oksijenli pamuk 
 
 272 ) Heimlich manevrasının doğru tanımı 
hangisidir 
 
 A ) Bir turnike yöntemidir 
 B ) Tam hava yolu tıkanıklığında karına bası 
uygulaması işlemidir 
 C ) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniğidir 
 D ) Kırıklarda atelleme yöntemidir 
 
 273 ) Karayollarında meydana gelen trafik kazaları 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki 
sorumluluklarında biri değildir? 
 
 A ) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri 
almak 
 B ) Olayı en yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna 
bildirmek 
 C ) Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık 
kuruluşuna götürmek 
 D ) Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye 
etmek 
 
 274 ) Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici 
tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? 
 
 A ) Amortisör          B ) Direksiyon 
 C ) Diferansiyel        D ) Kilometre sayacı 
 
 275 ) Şaft vasıtasıyla kendisine gelen hareketi 90 
derece kırarak akslar vasıtasıyla tekerleklere ileten aynı 
zamanda dönüş esnasında iç tekeri az, dış tekeri fazla 
döndürerek yol tutuşa katkı sağlayan güç aktarma organı 
hangisidir? 
 
 A ) Şaft     B ) Vites kutusu     C ) Aks    D ) Diferansiyel 
 
 276 ) Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele 
aktaran güç aktarma organı hangisidir? 
 
 A ) Aks      B ) Debriyaj    C ) Şaft     D ) Şanzıman 
 
 
 
 
 

 277 ) Ticari amaçla otobüs ile uluslar arası yolcu 
taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesini alması 
gerekir? 
 
 A ) A türü yetki belgesi 
 B ) B türü yetki belgesi 
 C ) C türü yetki belgesi 
 D ) D türü yetki belgesi 
 
 278 )  Bir meslekte o mesleğin gereklerini yapmak 
için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve 
becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir? 
 
 A ) Üniversite öğrenciliği 
 B ) Mesleki gelişim 
 C ) Açık öğretim 
 D ) Kültür 
 
 279 ) İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan 
yollarda sağdaki araçların yolun sağına soldakilerin ise 
yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine 
yol vermesi şeklinde uygulanan yol açma tekniğine ne ad 
verilmektedir? 
 
 A ) Şerit oluşturma tekniği 
 B ) Fermuar tekniği  
 C ) Sola açma tekniği 
 D ) Sağa açma tekniği 
 


