
Trafik Kuralları ve Cezaları Soruları  

 

1-Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

görevi değildir? 

A)Sürücü kurslarını denetlemek 

B)Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek 

C)Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak 

D)Duran ve akan trafiği düzenlemek 

  

2-Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? 

A)Trafiği düzenlemek 

B)Kaza tespit tutanağı düzenlemek 

C)Sürücüleri denetlemek 

D)Trafik levhalarının yerlerini belirlemek 

  

3-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 

  



4-Aşağıdakş araçların hangilerinde “takoğraf cihazı” bulundurmak ve kullanmak zorunlu 

değildir? 

A)Kamyonlarda 

B)Otobüslerde 

C)İş makinelerinde 

D)Çekicilerde 

  

5-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 

  

6-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir? 

A)Aracın bakımlarının zamanında yapılması 

B)Trafik işaretlerinin yetersizliği 

C)Trafik işaretlerine zarar verilmesi 

D)Yol yapım kusurları 

  

7-Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? 

A)Yavaş ve dikkatli geçilir 



B)Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir 

C)Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için dikkatli geçilir 

D)Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir 

  

8-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 

  

9-Trafik işaretlerine uymada ; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak 

verilmiştir? 

A)Trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, trafik polisi 

B)Trafik polisi, trafik şıkları, trafik işaret levhaları 

C)Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları 

D)Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi 

  

10-Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken 

birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını 

hangi sıraya göre kullanırlar? 

A)İtfaiye-cankurtaran-zabıta aracı-trafik polisi- sivil savunma aracı 

B)Cankurtaran-itfaiye-trafik polisi-zabıta aracı-sivil savunma aracı 



C)Zabıta aracı-itfaiye-cankurtaran-trafik-sivil savunma aracı 

D)İtfaiye-trafik polisi-cankurtaran-sivil savunma aracı-zabıta aracı 

  

11-Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır 

A)Aniden yola çıkan aracı geç fark etmek 

B)Tabelaları geç okumak 

C)Heyelan bölgesinden geçerken yuvarlanacak taşları geç fark etmek 

D)Hepsi 

  

12-Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir? 

A)Minibüsler 

B)Toplu taşıma araçları 

C)Tarım araçları 

D)Cankurtaran 

  

13-Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı 

renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek 

şekilde yerleştirilmesi gerekir? 

A)50 metre 

B)100 metre 

C)150 metre 

D)200 metre 



  

14-Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? 

A)Yerleşim birimi içinde 30 m. Yerleşim birimi dışında 100 m. 

B)Yerleşim biriminde 30 m. Yerleşim birimi dışında 150 m. 

C)Yerleşim biriminde 50 m. Yerleşim birimi dışında 100 m. 

D)Yerleşim biriminde 50 m. Yerleşim birimi dışında 150 m. 

  

15-Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren ve src belgesi ve 

Psikoteknik belgesi almış kişiye ne denir? 

A)Muavin 

B)Yolcu 

C)Şoför 

D)Sürücü 

  

16-Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

A)Hızını artırarak uzaklaşmalıdır 

B)Dikkatli ve yavaş geçmelidir 

C)Okul taşıtını geçmemelidir 

D)Diğer sürücüleri uyarmalıdır 

  

17-Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur? 



A)Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak 

B)Araçta hava yastığı bulundurmak 

C)Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak 

D)Sisli havalarda takip mesafesini artırmak 

  

18-İniş eğimli yolda syreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?  

A)Çıkışta kullandığı vitesi kullanması 

B)Hız azaltmak için frene basması 

C)Vitesi boşa alması 

D)Düşük hızla seyretmesi 

  

19-Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  

A)Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamalıdır  

B)Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir 

C)Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir  

D)Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır  

  

20-Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A)Sağa dönüş lambası yakılır 

B)Sağ şeride geçilir 

C)Dar kavisle dönülür 



D)Hepsi 
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