2) Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

A) 8

Doğru Cevap: B

B) 10

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek

C) 12

B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele
iletmek

D) 15

C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek

6) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11
saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada
kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç
saate indirilebilir?

3) "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri
haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam
45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya
sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka
bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate
indirilebilir?

Doğru Cevap: C

. Doğru Cevap: A

C) 3 defa, 9 saat

A) 24

D) 2 defa, 10 saat

B) 30

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C) 36

Doğru Cevap: B

A) 3 defa, 10 saat
B) 2 defa, 9 ssat

D) 40
4) AETR'ye göre şoförlerin her 24 saat
içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi
bölünmüş ise ne yapılır?

A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla
daha iyi baş edebilir

Doğru Cevap: B

B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve
kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir
yaşamı beraberinde getirir

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
5) AETR'ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma
süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?
Doğru Cevap: D

C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi
mutlu eder
D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi
kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye
çalışarak daha mutlu olur

8) Duyu organlarımıza gelen çok sayıda
uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu
aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

Doğru Cevap: A

Doğru Cevap: C

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe
azalır

A) Motivasyon

B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe
artar

B) Refleks

C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır

C) Algıda seçicilik

D) Lastik basıncı ile kat edilem mesafe arasında
bir bağlantı yoktur

D) İletişim
9) Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter
nedir?
Doğru Cevap: B

12) Virajlara girildiğinde hangi yöndeki
tekerleklerin ağırlıkları azlarak diğerlerine geçer?
Doğru Cevap: B
A) Ön tekerleklerin

A) Motivasyon
B) Oto-kontrol
C) Sinirlere hakimiyet
D) Sakin davranmak

B) Dönülen yerdeki tekerleklerin
C) Arka tekerleklerin
D) Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin
13) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi doğrudur?

10) El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon
ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi
ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: C

Doğru Cevap: B

B) Fren mesafesini uzatır

A) Beceri testleri

C) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı
sağlar

B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
11) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki
bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Fren mesafesini kısaltır

D) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak
yapılmalıdır

14) Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve
hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: B
A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller
dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün
yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı
gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller
dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla
birlikte
15) Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az
ne kadar olmalıdır?

Doğru Cevap: B
A) Transit taşımalar
B) Üçüncü ülke taşımasıdır
C) İkili taşımadır
D) Kombine taşımadır
18) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan
ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: D
A) Yayladağı-Hatay-Suriyr
B) Gürbulak-Ağrı-İran
C) Hamzabeyli-Edirne-Bulgaristan

Doğru Cevap: B

D) Türkgözü-Artvin-Gürcistan

A) 1.4 mm

19) Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli
haritadır?

B) 1.6 mm
C) 2.6 mm

Doğru Cevap: A
A) Ankara haritası
D) 3 mm
B) Türkiye haritası
16) Güzergah kat etme süresi kış döneminde en
fazla kaç saattir?

C) Avrupa haritası

Doğru Cevap: D

D) Dünya haritası

A) 144

20) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) 154
C) 168
D) 192
17) "Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı
yükü Danimarka'ya taşımaktadır." Taşıma
noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık
aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: A
A) Önce enlemi sonra boylamı okunur
B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
C) Önce derinliğ sonra yüksekliği okunur
D) Önce boylamı sonra enlemi okunur

21) Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın
kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile
birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat
aşağıdakilerden hangisidir?

veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin
gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: B

A) Transit rejimi

A) Mavi hat

B) Özet beyan

B) Kırmızı hat

C) Elleçleme

C) Sarı hat

D) Eşyanın gümrüğe sunulması

D) Yeşil hat

25) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için
alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde
öngörülen teminat bedeli nedir?

22) Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye
gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan
eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç
gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme
tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

Doğru Cevap: D

Doğru Cevap: A
A) Taşıtın kasko değeri

Doğru Cevap: B

B) Taşıtın kasko değerinin yarısı

A) 10 gün

C) Gümrüklenmiş değeri

B) 20 gün

D) FOB değeri

C) 30 gün

26) Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme
Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

D) 45 gün
23) TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında
süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl
işlem görür?
Doğru Cevap: A
A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak
kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilmez
24) Türkiye Gümrük Bölgesine eşyanın gümrük
idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği

Doğru Cevap: A
A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı

27) Küresel yer belirleme (GPS) aşağıdakilerden
hangisinde uygulanır?
Doğru Cevap: C
A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Navigasyon amaçlı dijital haritaların
oluşturulmasında
C) Filoların merkezi bir sistem halinde
görüntülenmesinde

30) Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde
yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: A
A) Kazazede yan yatırılarak boğulması
engellenir
B) Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir
bezle dili dışarı çekilir

D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde

C) Kazazede sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe
kaldırılır

28) Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede
olay yerinde en yakın sağlık merkezine nasıl sevk
edilir?

D) Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yana
çevrilir

Doğru Cevap: A

31) ADR'ye göre, Paketleme grubu III
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Yaralı oturur durumda sevk edilir
B) Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir
C) Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir
D) Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk
edilir

Doğru Cevap: C
A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz

29) Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda
yapılması gereken "tespit uygulaması" tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

32) İkaz levhası üst yarısındaki rakamların
önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

Doğru Cevap: D

Doğru Cevap: A

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin
belirlenmesidir

A) Bu madde su ile reaksiyona girer
B) Tanker boş ancak temizlenmemiştir

B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkenlerden
korunmasıdır

C) Bu tehlikeli madde radyoaktiftir

C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır

D) Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir

D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin
hareketsizliğinin sağlanmasıdır

33) Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia
sigortasında teminat kapsamı dışında kalan
hallerden değildir?

C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla
ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve
belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlüdür

Doğru Cevap: B

D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta
sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden
doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması
veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran
haller hak sahiplerine karşı ile

A) Sigortanın kasıtlı zararı
B) Nükleer ve ataomik rizikolar
C) Gecikme hasarları
D) Deprem ve volkanik rizikolar
34) Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma
ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı
taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya
çarpışması sonucunda taşınan malda meydana
gelen hasar ve masrafları karşılar?
Doğru Cevap: A

36) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda
belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun
kapsamı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: C
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla
yapılan taşımalar
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar
ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

A) Kamyon klozu
B) Zayi tutarı
C) Emtia bedeli
D) Teminat
35) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: C
A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta
sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun
hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya
azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya
rücu edebilir
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında
öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya
sigortacıya karşı talepte bulunabilirler

C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla
ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen
römorklarla yapılan taşımalar
37) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç
tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle
taşıt belgesinden re'sen düşümü yapılan
araçların nitelikleri iigili mevzuat hükümlerine
uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt
belgesine ne zaman kaydedilebilir?
Doğru Cevap: D
A) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden
itibaren 15 gün içinde
B) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden
itibaren 30 gün içinde
C) Tadilatın re'sen düşüm tarihinden itibaren 60
gün içinde

D) Taşıtın re'sen düşüm tarihinden itibaren 60
gün sonra
38) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre,
aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde
istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları
arasında değildir?
Doğru Cevap: B

40) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: D

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet
akdine tabidir

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata
uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması
zorunludur

B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam
edilebilir

B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve
yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz

C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının
ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını
zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar

C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı
römorklarda sadece soğutma tertibatının
çalıştırılması için gereken yakıt deposu
bulundurulabilir

D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve
iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve
eylemlerde bulunamazlar

D) Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın
toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından
sınırlama getirilebilir

39) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,
uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari
kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük
olamazlar?

41) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2
türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç
adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

Doğru Cevap: C

Doğru Cevap: B

A) 14

A) Özmal taşıt sayısı kadar

B) 19

B) Özmal araç sayısının yarısı kadar

C) 20

C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar

D) 22

D) Kiralık araç çalıştıramazlar

42) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M ve
P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları
eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi
taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu
süreler içinde teslimat şekline uygun olarak
alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür?

Doğru Cevap: A

Doğru Cevap: A

C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır

A) 2

D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır

B) 3

46) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yüklü
ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve
yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen
ölçüye ne ad verilir?

C) 5
D) 7
43) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yurt
içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen;
eşyanın içeriğini, ağırlığını hacmini gösteren
gönderenin beyanına dayanan belge
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: B
A) Taşıma senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) taşıma Sözleşmesi

A) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler
geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar
kavisle yapılır

Doğru Cevap: B
A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
47) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar
yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın
karşılaşmaları halinde, hangisi diğerine yol
vermelidir?
Doğru Cevap: D

44) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında
asli kusur sayılır?

A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta

Doğru Cevap: D

B) Şeridi daralmış olan, diğerine

A) Alkollü araç kullanmak

C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt
diğerine

B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C) Hız sınırlamalarına uymamak
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
45) Sağa ve sola dönüş manevralarında
aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta

48) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt
yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret
yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: D
A) Otomobil kamyonete
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon lastik tekerlekli traktöre
D) Kamyonet minibüse
49) "Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç
veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı
veya kırmızı renkteki yansıtıcınınaracın ön ve
arkasında en az.........metre mesafede olacak ve
diğer araç sürücüleri tarafından en
az.........metreden açıkça görülebilecek şekilde
yerleştirlmesi gerekir." Karayolları Trafik
Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukl
Doğru Cevap: B
A) 50 m / 150 m
B) 30 m / 150 m
C) 30 m / 100 m
D) 50 m / 100 m
50) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken
ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu
en fazla kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: D
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

