Eşya–Kargo Taşıma Mevzuatı
1-2918 Sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi
aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A)Minibüs
B)Tramvay
C)Kamyonet
D)Arazi taşıtı
2-Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresünce karayolu taşımacılık
faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları
gerekmektedir.
Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?
A)Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına
B)Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine
C)Şoförlerin mesai saatleri dışındaki yaşam tarzı
D)Araçların ağırlık ve boyutlarına
3-4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve
şartlardan hangisi yanlıştır?
A)İlgili mevuzatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
B)Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
C)Büyük otobüs kullananların 22 yaşından gün almış olmaları yaşından gün almamış olmaları
D)Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza almamış olmaları

4-4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve
şartlardan hangisi yanlıştır?
A)62 yaşından gün almamış olmaları
B)Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
C)Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları yaşından gün almamış olmaları
D)Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza almamış olmaları

5-Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek;
taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı
içerisindedir?
A)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D)Milli Eğitim Bakanlığı

6-Yetki belgesi sahipleri, en az kaç ceza puanı alan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç
denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?
A)10
B)30
C)40
D)50

7-4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil
edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan
sürücüyü ifade eder?
A)Vatman
B)Şoför
C)İşleten
D)Araç sahibi

8-4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yağısı itibariyle
insan taşımak için imal edilmiş ve şoöfrü sahil 9 adet oturma yeri olan aracı ifade eder?
A)Otomobil
B)Küçük otobüs
C)Büyük otobüs
D)Kamyon

9-4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi izin verilen
azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı
ifade eder?
A)Kamyonet
B)Kamyon
C)Otobüs
D)Otomobil

10-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

11-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik
süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?
A)3
B)6
C)12
D)18

12-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik
süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?
A)1 ay
B)3 ay
C)6 ay
D)1 yıl

13-Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğine göre; ticari
alanda ve meşleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı aşağıdakilerden
hangisi ifade eder?
A)Mesleki saygınlık
B)Mesleki yeterlilik
C)Mali saygınlık
D)Mali yeterlilik

14-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir
süre belirtilmedikçe yurtiçinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?
A)2 gün
B)3 gün
C)4 gün
D)15 gün

15-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir
süre belirtilmedikçe yurtdışına kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?
A)2 gün
B)3 gün
C)4 gün
D)15 gün

16-Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi
alınması gerekir?
A)A Türü Yetki belgesi
B)B Türü yetki belgesi
C)C Türü yetki belgesi
D)D Türü yetki belgesi

17-Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen, hüçük boyutku koli, sandık, paket, gibi parça
eşyaya ne ad verilir?
A)Eşya
B)Kutu
C)Paket
D)Kargo

18-Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliini 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

19-Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtarının 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

B)60

C)90

D)120

20-Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma
süresi kaç saati geçemez?
A)45
B)56
C)90
D)100
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