
İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma 

Deneme Soruları 

1-Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’nin “Filo Yönetiminde” sağladığı 

avantajlardan değildir? 

A)Kontrol etme 

B)Yönlendirme 

C)Tamir etme 

D)Sorun giderme 

  

2-Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’nin sağladığı avantajlardan değildir? 

A)Bilgilere her an her yerden 

B)Hızlı erişim 

C)Verimlilik ve kararlılık 

D)Esneklik ve Karmaşıklık 

  

3-Hangisi araç takip sistemi değildir? 

A)GSM tabanlı sistemler 

B)Uygu tabanlı sistemler 

C)Dolaşım sistemleri 

D)Kara kutu sistemler 

  



4-GPRS teknolojisi ne işe yarar? 

A)Takip mesafesi kontrolü sağlar 

B)Kesintisiz internet bağlantısı sağlar 

C)Yer bulma sistemidir 

D)Kısa mesaj göndermeyi sağlar 

  

5-Navigation nedir? 

A)Bilgisayarlı yol kılavuzlarıdır 

B)Araca monte edilen iletişim cihazıdır 

C)Filo yönetim sistemi kılavuzudur 

D)Şirket merkezinde kullanılan iletişim cihazıdır  

  

6-Araç takip sistemleri hangi faydayı sağlamaz? 

A)İş hacmini ve kalitesini yükseltir 

B)Yöneticilerin yeteneklerinin artmasını sağlar 

C)Grafik ve metinsel olarak raporlama olanağı sağlar 

D)Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar 

  

7-Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin kullanım alanlarındandır? 

A)Okul servisleri 

B)Dorse takibi 



C)Ambulans 

D)Hepsi 

  

8-Araç takip sistemleri ile aracınıza hangi işlevi yaptıramazsınız? 

A)Kilit sistemini devreye sokmak 

B)Camları kapatmak 

C)Aracı hareket ettirmek 

D)Farları açmak 

  

9-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 

  

10-Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?  

A)Kameralar 

B)GSM tabanlı sistemler 

C)Uygu tabanlı sistemler 

D)Kara kutu sistemler 

  



11-Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?  

A)Çok şeritli yol 

B)Otoyol 

C)Tali yol 

D)Bölünmüş yol 

  

12-Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi ifade eder? 

A)Akarsuları 

B)Ovaları 

C)Gölleri 

D)Dağları 

  

13-Haritaların alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir? 

A)Doğu 

B)Batı 

C)Kuzey 

D)Güney 

  

14-Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir? 

A)Kahverengi                         B)Mavi                 C)Yeşil                 D)Sarı 

  



15-Bir yerin haritadaki uzunluğu ile arazide ölçülen gerçek uzunluğu oranına ne denir?  

A)Ölçek                     B)Harita                              C)Kroki                D)Gerçek uzunluk 

  

16-Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? 

A)Gösterilen gerçek alan azdır 

B)Ayrıntı azdır 

C)Küçültme oranı küçüktür 

D)Ölçek paydası büyüktür 

  

17-Aşağıdakilerden hangisi taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?  

A)Reflektör 

B)Yangın tüpü 

C)Harita ve kroki 

D)Yolcu ve yük 

  

18-Aşağıdaki haritalardan hangisi Büyük ölçekli haritadır? 

A)1/1.000.000 ölçekli Dünya haritası 

B)1/500.000 ölçekli Avrupa haritası 

C)1/300.000 ölçekli Türkiye haritası 

D)1/100.000 ölçekli Ankara Haritası 

  



19-Haritalarda yol çizgileri, demiryolları hangi renkle gösterilir? 

A)Gri 

B)Turuncu 

C)Siyah 

D)Kırmızı 

  

20-Rakım ne demektir? 

A)Sıcaklık 

B)Yükseklik 

C)Basınç 

D)Yağış 
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