
1. Araçlardaki egzoz susturucusu için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. 
B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 
C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. 
D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

2.  Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal 

olarak araçta bulundurması gereken resmi 

evraklar bulundurmak ve bu evrakların her iş 

öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol 

etmek zorundadır. 

Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan 

evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Mesleki Yeterlilik Belgesi (Src belgesi) ve Sürücü 

Belgesi 

B) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer 

nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

C)  Kasko poliçesi

D) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)

3. Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?
A-Kesit genişliği, B-Topuk, C-Yanak,

D-Omuz

4. Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi 

gereken hususlardan biri değildir?

A- Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır

B- Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir

C- Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır

D- Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa 

dağılmasını ve saçılmasını önlenir

5. Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik 
ekipmanıdır?
A-Lastikler,    B-İlk yardım çantası,      C- Boyun 
Korsesi,       D-Yangın söndürme cihazı,

6. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik 
ekipmanıdır? 
   A- Cam silecekleri,       B-  Aynalar ,               C-
Koltuk başlıkları,      D-Lastikler,

7.Araçlarda lastik kontrolü ne zaman yapılmalıdır? 
   A-Ayda bir,             B-Araca her binişte,    C-Her 
akşam,                 D- Her hafta

8. Araçta hız arttıkça aşağıdaki durumlardan 
hangisinin olması beklenir? 
A-Direksiyon hakimiyeti zayıflar
 B- Uzak mesafeyi gösteren uzun farlar çalışma
C-Vites geçişleri zorlaşır             
D-Yakın mesafeyi gösteren kısa farlar çalışmaz

9. Araçların güvenli sürüş ve konforunu sağlayan 
araç parçaları nelerdir? 
A-Amortisör ve yaylar,     B-Kriko,    
  C-Aynalar,      D-Farlar

10. Yurtiçinde eşya-kargo taşımak için aşağıdaki 
mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip 
olunması gerekir?
A- SRC-1  ve SRC 2
B- Sadece SRC1
C- Sadece SRC2
D- SRC4                 

11. Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için 
aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A) Düşünce üretim rahatlığı
B) Tartışma
C) Benzetme
D) Alternatifleri azaltma

12. Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya 
parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin 
gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, 
depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim 
gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden 
hangisidir
A) Kargo
B) Acente
C) Nakliyat ambarı
D) Terminal

13. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği'nin kapsamına girer? 
   A-Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla 
yapılan taşımalar.
B- Ticari amaçla yapılan her türlü taşımalar.
   C-Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların 
römorklarıyla yapılan taşımalar 
   D-Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

14. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan 
yolcu ve eşya taşımaları.
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların 
römorklarıyla yapılan taşımalar.
C) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü 
taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.



15. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari 
olmayan taşımalar

16. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği kapsamına girer?
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla 
yapılan taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların 
römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü 
taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?
A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve 
eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyoncuları 
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü 
taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.

18. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki 
faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç 
yaşından gün almamış olmaları şarttır?
A) 45
B) 56
C) 66
D) 70

19. Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta 
ne yapmalıdır? 
A) Aracını durdurmalıdır. 
B) Durmadan geçmelidir. 
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir. 
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.           

20. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
söylenir?

A) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini 
güçlendirdiği 
B) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak 
arttığı 
C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği 
D) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu   

21.Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması doğrudur? 
A) Şerit değiştirilmesi 
B) Öndeki aracın geçilmesi 
C) Aracın hızının artırılması 
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması     

22. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına 
karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini 
yapması yasaktır?
A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi 
B) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı 
tarafa vermesi
C) Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi
D) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar 
koyması   

23. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin 
konusu değildir?
A- Defansif  Sürücülük davranışı                       
B-Yaya davranışı
C-Yol, araç, sürücü etkileşimi                          
D-Zihinsel bozukluklar

24. Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?
A- Gürültü                 B- Sıcak                     
C- Işık           D- Olumsuz düşünce

25. Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri 
arasında yer almaz?
A- Empati kurmak    
B- Dinlemek         
C- Eleştirmek          
D- Saygılı olmak

26.Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte 
trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar 
ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu 
yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
a) Korkutmak veya şaşırtmak
b) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
c) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal 
vermek
d) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola 
atıp dökmek

27. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna 
kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer 
sürücülere göre daha fazladır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III



28. Haritalarda SARI- KIRMIZI renklerle 
gösterilen yollar hangileridir?
A-Otoyollardır   B-Uluslar arası yollardır   
   C-Devlet karayollarıdır       D-Turistik yollardır

29. Haritaların üst kenar çizgisi hangi yönü 
gösterir?
   A-Doğu      B-Batı      C-Kuzey     D-Güney

30. TIR mevzuatımıza göre, bir TIR taşınmasında 
hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla 
kaç olabilir?
   A-2                  B-3     C-4                D-5

31. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan 
suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 
   A-Hafif para cezası                     
B-Hafif hapis cezası 
   C-Ağır para cezası                               
D- Verilecek ceza iki kat artırılır

32. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden 
ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta 
şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye 
ne denir? 
A-Taşıma Sözleşmesi                                         
B-Kira Sözleşmesi  
C-Sigorta                                          
D-Korunma Sözleşmesi

33. Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan 
maddelerden hangisidir? 
   A-Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli 
olan şeklidir.
   B-Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının 
yurtdışında geçerli olan şeklidir.
   C-Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan 
şeklidir. 
   D-Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında 
geçerli olan şeklidir.

34. Kalp masajını suni solunumla birlikte 
uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A-1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp 
masajı uygulanır,
   B-2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp 
masajı uygulanır 
   C-1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp 
masajı uygulanır,
   D-30  kalp masajı yaptıktan sonra 2 suni solunum 
yapılır

35. Karayollarında  meydana gelen trafik kazaları 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin 
hukuki sorumluluklarından biri değildir?
   A-Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri 
almak
   B-Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna 
bildirmek 
   C-Yetkililerin isteği halinde yaralıların en yakın 
sağlık kuruluşuna götürmek 
   D-Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek

36. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç 
içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih 
edilir?
   A-Koma pozisyonu                        B-Rentek 
manevrası
   C-Heimlich manevrası                   D-Şok pozisyonu

37. Yağ lambası yanan bir araçta nasıl 
davranılmalıdır?
A- Zaman geçirmeden servis bakım istasyonuna 
gitmelidir
B- Dikkatli bir şekilde aracını kullanmaya devam 
etmelidir  
C- Aracı yolun sağına çekip motoru rölantide 
çalıştırmalıdır
D- Aracı yolun sağına çekip motoru durdurmalıdır.   

38. Yağmurlu hava şartları için hangisi söylenir?
 A- Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur,         B- Yollar 
kayganlaşır
 C- Lastiklerin tutunma özelliği azalır,            D- Hepsi

39. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik 
enerjiye çeviren makinelere ne denir?
   A- Motor         B- Akümülatör        C- Distribütör               
D- Şanzıman

40. Yoldan dolayı meydana gelen titreşimleri/ 
darbeleri aza indirmek için araç üzerinde bulunan 
sisteme ne ad verilir?
A- Fren sistemi 
B- Süspansiyon sistemi
C- Şasi sistemi   
D- Direksiyon sistemi


