
SORU 1 

HUSUSİ araç sürücüleri için alkol alarak araç kullanmalarının 

yasal sınırı 50 promildir. 

TİCARİ araç sürücüleri için alkol alarak araç kullanmalarının 

yasal sınırı 20 promildir. 

1. Ülkemizde HUSUSİ araç sürücüleri için alkol alarak 

araç kullanmalarının yasal sınırı kaç promildir? 

A) 0 Promil 

B) 20 Promil 

C) 50 Promil 

D) 70 Promil 

 

SORU 2 

HUSUSİ araç sürücüleri için alkol alarak araç kullanmalarının 

yasal sınırı 50 promildir. 

TİCARİ araç sürücüleri için alkol alarak araç kullanmalarının 

yasal sınırı 20 promildir. 

2. Ülkemizde TİCARİ araç sürücüleri için alkol alarak 

araç kullanmalarının yasal sınırı kaç promildir? 

A) 0 Promil 

B) 20 Promil 

C) 50 Promil 

D) 70 Promil 

 

SORU 3 

3. Kuru havada takip mesafesi …………. kat edilecek yol 

mesafesi, karlı ve yağmurlu…………. kadar olmalıdır? 

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. 

A) Kuru havada takip mesafesi 2 saniye, karlı ve yağmurlu 

havada 1-2 saniye 

B) Kuru havada takip mesafesi 2 saniye, karlı ve yağmurlu 

havada 3-4 saniye 

C) Kuru havada takip mesafesi 2 saniye, karlı ve yağmurlu 

havada 4-5 saniye 

D) Kuru havada takip mesafesi 2 saniye, karlı ve yağmurlu 

havada 5-6 saniye 

 

SORU 4 

Açıklama: 
TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELER KARA SINIR 

KAPILARI 
1- BULGARİSTAN • Hamzabeyli Sınır kapısı (Edirne) • 

Dereköy sınır kapısı (Kırklareli) • Kapıkule Sınır 

kapısı(Edirne) 

2) YUNANİSTAN • İpsala sınır kapısı (Edirne) 

3) SURİYE • Cilvegözü Sınır kapısı (Hatay ili Reyhanlı 

ilçesinde) • Yayladağı Sınır kapısı (Hatay ili Yayladağı 

ilçesinde) • Öncüpınar (Kilis) • Ceylanpınar (Şanlıurfa) 

4) IRAK • Habur Sınır kapısı (Şırnak ili Silopi ilçesinde) 

5) İRAN • Gürbulak Sınır kapısı (Ağrı ili Doğubayazıt 

ilçesinde) 

6) GÜRCİSTAN • Türkgözü Sınır kapısı (Ardahan Posof 
ilçesinde ) • Sarp Sınır kapısı (Artvin Hopa ilçesinde) 

4. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kapıkule-Edirne 

B) Gürbulak-Ağrı 

C) Sarp-Artvin 

D) Öncüpınar-Gaziantep 

 

SORU 5 

Açıklama: 
 

• PAKETLEME GRUBU (bir) I- Yüksek Tehlikeli !!! 

• PAKETLEME GRUBU (iki) II- Orta Tehlikeli/ Tehlikeli!! 

• PAKETLEME GRUBU (üç) III- Az tehlikeli ! 

5. Tehlikeli madde paketi üzerinde \"Paketleme Grubu III 

” ifadesi ne anlama gelir? 

A) Az tehlikeli 

B) Orta tehlikeli 

C) Yüksek tehlikeli 

D) Tehlikesiz 

 

SORU 6 

Açıklama: 
GÜMRÜKTE HATLAR 

KIRMIZI HAT; eşyanın ? ziki muayenesi ile birlikte belge 

kontrolünün de yapıldığı hattır. 
SARI HAT; fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait 

beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle 

uygunluğunun kontrol edildiği hattır. 

MAVİ HAT; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili 

belgelerin sonradan kontrol edildiği hattır. 

YEŞİL HAT; eşyanın belge kontrolüne veya ? ziki muayeneye 

tabi tutulmadığı hattır. (Yolcu salonları) 

6. Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki 

muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır? 

A) Kırmızı hat 

B) Sarı hat 

C) Yeşil hat 

D) Mavi hat 

 

SORU 7 

Açıklama: 
 

1. YAZILI (Resmi) NORMLAR 
•Kanun, 

•Yasa, 

•Tüzükler, 

•Yönetmelikler. 

NOT: Yazılı kurallara uymayanlar maddi ve bedeni cezaya 

çarptırılır. 

 

2. YAZISIZ (Resmi Olmayan) NORMLAR 

•Töre, 

•Adet, 

•Gelenek, 
•Görenekler, 

•Din kuralları, 

•Görgü kuralları. 



NOT: Yazısız kurallara uymayanlara yapılacak yaptırmalar 

mesnevidir. 

7. Aşağıdakilerden hangisinde YAZISIZ NORMLAR 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Yasa, töre, yönetmelik, kanun 

B) Töre, gelenek, görenek, örf 

C) Gelenek, yasa, yönetmelik, yasa 

D) Yönetmelik, yasa, gelenek, töre 

 

SORU 8 

Açıklama: 
 

1. YAZILI (Resmi) NORMLAR 
•Kanun, 

•Yasa, 

•Tüzükler, 

•Yönetmelikler. 

NOT: Yazılı kurallara uymayanlar maddi ve bedeni cezaya 

çarptırılır. 

 

2. YAZISIZ (Resmi Olmayan) NORMLAR 

•Töre, 

•Adet, 

•Gelenek, 

•Görenekler, 
•Din kuralları, 

•Görgü kuralları. 

NOT: Yazısız kurallara uymayanlara yapılacak yaptırmalar 

mesnevidir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi YAZILI OLAN normlardan 

biri değildir? 

A) Yasa 

B) Tüzük 

C) Töre 

D) Yönetmelik 

 

SORU 9 

Açıklama: 
 

LASTİK İŞARETLERİ 

•P215 GENİŞLİK: Bu lastik 215 mm genişliğe sahiptir. 

•65 EN-BOY ORANI: Bu numara yan yüzeyin en-boy oranını 
gösterir. Bu lastiğin yanak yüksekliği, sırt genişliğinin 

%65’idir. 

•R CİNSİ: ‘R’ harfi radyal anlamına gelmektedir. 

•15 JANT ÇAPI: Bu lastik, 15 inç’lik janta uyumludur. 

9. Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı 

bilgisindeki “15” neyi ifade eder? A) Lastiğin tipini B) 

Jant çapını C) Lastiğin genişliğini D) Kesit genişlik oranı 

A) Lastiğin tipini 

B) Jant çapını 

C) Lastiğin genişliğini 

D) Kesit genişlik oranı 

 

SORU 10 

10. İnsanı çevresini tanıma isteğine iten, ihtiyaçlarını 

karşılama ve merak duygusunun sonucu olarak yaptığı 

çalışmaların neticesinde elde ettiği nedir? 

A) Bilgi 

B) Ulaştırma 

C) Azim 

D) Ücretler 

 

SORU 11 

11. Problemi tanımlamak ve probleme çözüm bulmak için 

izlenen planlı ve sistemli çalışma sürecine ne denir? 

A) Çalışma 

B) Bilgi 

C) Araştırma 

D) Biriktirme 

 

SORU 12 

12. Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir 

anormallik görüldüğünde ne yapılır? 

A) Motor devri yükseltilir 

B) Motor devri düşürülür. 

C) Motor rölantide çalıştırılır. 

D) Motor hemen durdurulur 

 

SORU 13 

13. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi 

yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? 

A) Rot ayarı 

B) Far ayarı 

C) Supap ayarı 

D) Rölanti ayarı 

 

SORU 14 

14. Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı 

lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa arıza aşağıdakiler den 

hangisindedir? 

A) Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur. 

B) Fren lâmbalarından biri yanmıyordur. 

C) Far lâmbalarından biri yanmıyordur. 

D) Akü arızalıdır 

 

SORU 15 

15. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Diferansiyel 

arızalıdır. B) Fren sisteminde hidrolik kalmamıştır. C) 

Akslar arızalıdır. D) Kavrama kaçırıyordur. 

A) Diferansiyel arızalıdır. 



B) Fren sisteminde hidrolik kalmamıştır. 

C) Akslar arızalıdır. 

D) Kavrama kaçırıyordur. 

 

SORU 16 

16. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış 

gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? 

A) Emme susturucusu 

B) Egzoz susturucusu 

C) Emme manifoldu 

D) Egzoz supabı 

 

SORU 17 

17. Manuel vites araçlarda aracı ilk harekete geçirmek için 

hangisi yapılır? 

A) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaza basılır. 

B) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaza basılır. 

C) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken frene basılır. 

D) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaja basılır 

 

SORU 18 

18. Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir? 

A) Sedyeye yüz üstü yatırılarak 

B) Sedyeye sırt üstü yatırılarak 

C) Sedyeye yan yatırılarak 

D) Sedyeye oturtularak 

 

SORU 19 

19. Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vücut sıcaklığının yükselmesi 

B) Göz bebeklerini küçülmesi 

C) Solunum sayısının artması 

D) Nabzın hissedilmemesi 

 

SORU 20 

20. Koma nedir? 

A) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan 

uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya 

çıkan uzun süreli bilinç kaybı 

B) Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır 

C) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır 

D) Herhangi bir nedenle vücuttaki glikoz eksildiği zaman 

ortaya çıkan belirtilerdir 

 

SORU 21 

21. Aşağıdakilerden hangisi genel sigorta türlerinden 

değildir? 

A) Can sigortaları 

B) Mal sigortaları 

C) Sorumluluk sigortaları 

D) Zeyilname 

 

SORU 22 

22. Sigortalının teklifi, sigortacının kabulü, sigorta 

priminin ödenmesi ile geçerli olan ve sigorta hukukuna 

göre hazırlanan sözleşmeyi gösteren belgeye ne denir? 

A) Poliçe 

B) Sigorta teklifi 

C) Ödeme belgesi 

D) Sigorta kabulü 

 

SORU 23 

23. Poliçede belirtilen motorlu taşıtta sadece seyahat eden 

yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış 

noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde 

meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması 

durumu hangi sigortaca teminat altına alınır? 

A) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza 

Sigortası 

B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 

C) Yolcu sigortası 

D) Seyahat sigortası 

 

SORU 24 

24. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik 

eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak 

üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan 

ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi 

gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır? 

A) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat 

olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir, 

B) Eşya imha edilir 

C) Eşyanın geri iadesi yapılır 

D) Pişmanlık yasasından faydalanır 

 

SORU 25 

25. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder. 

B) Araçlarda oluşabilecek olağandışı durumları anında kontrol 

merkezine bildirir. 

C) Araçların arıza yapmalarını engeller. 

D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır. 



 

SORU 26 

• SİYAH RENK: Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım 
noktaları, sırt, tepeleri göstermek için kullanılır. 

• MAVİ RENK: Su ile ilgili tüm detayları göstermek için 

kullanılır. 

• YEŞİL RENK: Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, 

çalılık, meyvelik) göstermek için kullanılır. 

• KIRMIZI RENK: Yol dolguları, meskun yerler, deniz feneri, 

hava alanı işareti gibi detayları göstermek için kullanılır. 

26. Haritalarda yol çizgileri, demiryolları hangi renkle 

gösterilir? 

A) Gri 

B) Turuncu 

C) Siyah 

D) Kırmızı 

 

SORU 27 

27. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde 

yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? 

A) İletişim becerilerinin geliştirilmesi 

B) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması 

C) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması 

D) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması 

 

SORU 28 

28. Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu 

gidermenin en etkili yoludur? 

A) Radyo dinlemek 

B) Kafein alımı 

C) Araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak 

D) Uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu alıncaya kadar 
uyumak 

 

SORU 29 

29. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden 

biri değildir? 

A) Sakin bir biçimde konuşma 

B) Yüksek sesle konuşma 

C) Dinamik 

D) Gergin 

 

SORU 30 

30. Sürücü belgesi olmayanların araç kulla¬narak trafiğe 

çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi 

uygulanır? 

A) İdari para cezası 

B) Ağır hapis cezası 

C) Aracı en sağ şeritten sürme cezası 

D) Sürücü belgesi almaktan men cezası 

 

SORU 31 

Açıklama: 

GEÇİŞ KOLAYLIĞI 
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs, Kamyon, Arazi taşıtı, 

Lastik tekerlekli traktör, iş makinesini sürenler, YAZILIŞ 

SIRASINA GÖRE KENDİSİNDEN ÖNCEKİLERE geçiş 

hakkı verirler. 

Minibüs, Kamyonet, Otobüs, Kamyon, Arazi taşıtı, Lastik 

tekerlekli traktör, iş makinesi: OTOMOBİLE YOL 

VERİRLER. 
Kamyonet, Otobüs, Kamyon, Arazi taşıtı, Lastik tekerlekli 

traktör, iş makinesi: MİNİBÜSE YOL VERİRLER. 

Kamyon, Arazi taşıtı, Lastik tekerlekli traktör, iş 

makinesi: KAMYONETE YOL VERİRLER. 

Kamyon, Arazi taşıtı, Lastik tekerlekli traktör, iş makinesi 

:OTOBÜSE YOL VERİRLER. 

31. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir 

işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı 

sağlamalıdır? 

A) Otobüse 

B) Otomobile 

C) İş makinesine 

D) Lastik tekerlekli traktöre 

 

SORU 32 

32. Erişme kontrollü (otoyollar) karayolunda 

aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 

A) Park etme 

B) Duraklama 

C) Geri gitme 

D) Şerit değiştirme 

 

SORU 33 

33. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle 

yapamayan otobüs veya kamyon sürücüsü ne yapmalıdır? 

A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir. 

B) Akan trafiği durdurmalıdır. 

C) Bir gözcü bulundurmalıdır. 

D) Geri manevradan vazgeçmelidir. 

 

SORU 34 

34. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Trafik 

Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve 

Yetkileri arasında yer almaz? 

A) Fahri trafik müfettişi adaylarını Karayolu Güvenliği 

Yüksek Kuruluna önermek 

B) Karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için plan hazırlamak, 

C) Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde 

bulunmak, 



D) Silinen yol çizgilerini yenilemek 

 

SORU 35 

Açıklama: 
 

•İliçi taşıma : Bir ilin sınırları içinde bulunan alanı, 

• Şehirlerarası taşıma : Herhangi bir ilin herhangi bir 

noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin 

herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten 

taşımaları, 

•Uluslararası taşıma : Türkiye\'den veya Türkiye\'ye 
karayoluyla;Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye\'ye 

denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan 

üçüncü ülkelere yapılan taşımaları, 

•Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir 

ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede 

sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler 

üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını, 

•Üçüncü ülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, 

yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin 

dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları, 

35. Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya 

yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir 

noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımalara ne ad 

verilir? 

A) Uluslararası taşıma 

B) Düzenli sefer 

C) Şehirlerarası taşıma 

D) Transit taşıma 

 

SORU 36 

Açıklama: 
 

• BİRİNCİ DERECE GÜVENLİK (AKTİF GÜVENLİK) 

TERTİBATLARI 
a. Fren sistemleri (ABS, ASR, ESP) 

 

b. Silecekler 

 
c. Korna 

 

d. Farlar 

 

e. Isıtılabilen arka camlar 

 

f. Üçüncü stop lambası 

 

g. Geniş ön camlar 

 

h. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar vb 

. 

• İKİNCİ DERECE GÜVENLİK (PASİF GÜVENLİK) 

TERTİBATLARI 
a. Emniyet camı (Lamelli cam) 

 

b. Emniyet kemerleri 

 

c. Hava yastığı (Airbag) 

 

d. Emniyet direksiyonu 

 

e. Planlı deformasyon noktaları 

 

f. Baş arkalıkları 

 

g. Kapı içi barları 

36. Hangisi araçlarda aktif güvenlik donanımıdır? 

A) Fren 

B) Emniyet kemeri 

C) Hava yastıkları 

D) Kafalıklar 

 

SORU 37 

37. İş organizasyonu(iş öncesi hazırlık) ta hangisi gerekli 

değildir? 

A) İrtibat bürosu ile bilgi alış verişi 

B) İş programı yapmak, 

C) Bakım kayıtlarını tutmak 

D) Yol güzergahını takip etmemek 

 

SORU 38 

38. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna 

yol açabilir? A) Aşırı yağışlar B) Buzulların erimesi C) 

Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler D) Gürültü kirliliği 

A) Aşırı yağışlar 

B) Buzulların erimesi 

C) Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler 

D) Gürültü kirliliği 

 

SORU 39 

39. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir? 

A) Yalnızca işçiler. 

B) Yalnızca işverenler. 

C) Devlet, İşçiler ve İşverenler. 

D) Yalnızca devlet 

 

SORU 40 

40. C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında 

aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır? 

A) Kamyonet 

B) Kamyon 

C) Tek başına çekici 

D) Tek başına yarı römork 

 


