
1-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?
A.  Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal 
güvenliğini korumak ve kollamaktır.
B.  İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.
C.  İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve 
kollamak.
D.  İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek.

2-) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu' na 

göre ticari belge niteliğinde değildir?

A) Sevk irsaliyesi

B) İrsaliyeli fatura

C) Taşıma irsaliyesi

D) Hisse senedi

3-Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
kontrol edilir?
A-Lastikler
B-Hava filtresinin temizliğine, 
C- Polen filtresinin temizliğine,
D- Yağ filtresinin temizliğine

4-Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa 
yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? 
A) Birkaç defa selektör yaparak 
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak 
C) Birkaç defa korna çalarak 
D) Dönüş ışıklarını yakarak

5. Host/Hostes temizlik kontrollerini kiminle 
yapar?
A) Kendi başına yapar
B) Şoförle yapar
C) Otobüsün sahibi ile yapar
D) Yolculardan birisi ile yapar
6-Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden 
hangisini yapması doğrudur? 

A) Hızını azaltması 
B) Hız sınırını aşması 
C) Önündeki aracı geçmesi 
D) Takip mesafesini azaltması
7-ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi doğrudur?

A- Fren mesafesini kısaltır,       
B- B- Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı 

sağlar.
C- Fren mesafesini uzatır
D- ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak 

yapılmalıdır 

8-Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni 
hangi durumlarda kullanılır?  
A- Aracı park etmek için                      
B- B- Aracı yavaşlatmak için
C- Motor hararetini düşürmek için       
D-  Lastik basınç ayarı için

9-Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal 
edilemez? 

A) 1               B) 2              C) 3             D) 1 ve 3
10-Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
  A-2        B-3           C-4        D-5

11-İstanbul'dan Almanya'ya yük-eşya taşımacılığı 
yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC 
hangisi olmalıdır?
   A-SRC-4        B-SRC-2        C-SRC-1D-SRC-3

12-Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu 
bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen 
hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?
A-0-6 yaş çocuklar 
   B-%30 engelli vatandaşlar
   C-12-15 yaş çocuklar  
 D-55 yaş üstü kişiler

13-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu 
taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç 
adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
   A-Araçta bulunan her koltuk için bir adet 
   B-Her 8 koltuk için en az 1 adet 
C-Her 14 koltuk için en az 1 adet 
   D-Her 20 koltuk için en az 1 adet 

14-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; 
taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı 
bulundurulmalıdır?
A-Taşıt Kartı                                                    
B-Taşıma yetki belgesi
C-Taşıt Onay Belgesi                                                         
D-Yetki Belgesi

15-Hangi taşıma, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 
kapsamı dışındadır?

A- Yolcu taşımaları
   B-Her türlü ticari taşımalar
   C-Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

D-Eşya taşımaları



16-Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama 
yanlıştır?
   A-Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz 
taşınır 
   B-Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri 
dışında eşya taşınamaz 
   C-Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo 
taşınamaz 
   D-Özel kafeslerindeki evcil hayvanlar bilet alınarak 
yolcu bölümünde taşınabilir

17-Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama 
doğrudur?
   A-Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz 
taşınır 
   B-Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri 
dışında eşya taşınamaz 
   C-Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo 
taşınamaz 
   D-Hepsi

18-Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş 
üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2                              
B) 2 - 3 - 4 - 1 
C) 3 - 1 - 4 - 2
D) 4 - 1 - 2 – 3

19-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar 
yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, 
hangisi diğerine yol vermelidir? 
A) Kamyon, otomobile 
B) Otomobil, kamyona 
C) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine 
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

20- Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip 
olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk 
taşır?
   A-başkalarının haklarına saygılı                   
   B-kolay sakinleşebilen
   C-sabırsız ve hırslı          
D-çabuk öfkelenmeyen

21-Şekle göre ışıksız bir kavşakta karşılaşan 
araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? 

A) 1 nolu araç 
B) 2 nolu araç 
C) Hızı az olan araç 
D) Hızı fazla olan araç

22-Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç 
kullanmaktan men edilir? 
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası 
yaptırılmamışsa 
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa 
C) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse 
D) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa       

23- Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine  
yol açan faktörlerden biri olabilir.
   A-yapmayı planladığı işleri tamamlamak 
   B-çevresinde olumlu ilişkiler kurmak 
   C-dinlenmiş olarak yola çıkmak 
   D-yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını 
kaçırmak

24-Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter 
nedir?
A-Motivasyon      
B-Oto-kontrol       
C-Sempati duymak        
D-Bağırıp Çağırmak

25-Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi 
davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve 
saygısız davranışlar kapsamında yasaktır?

I- Korkutmak veya şaşırtmak 
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak 
veya dökmek 
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya 
veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek 

A) I - II                              B) I - III 
C) II - III                            D) I - II – III



26-Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı 
kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik 
içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren 
davranışları oluşturma ve bu davranışları 
alışkanlık haline getirmedir?
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden 
hangisidir?

a)Mizaç
b)Beden dili
c)Trafik adabı
d)Konuşma üslubu

27.  Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı 
çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?
  A-Çok şeritli yol         B- Otoyol
  C-Tali yol                 D-Bölünmüş yol

28.  Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler 
aşağıdakilerden hangileri için kullanılır?
    A- Yolları gösterir                   
  B-Şehir merkezlerini gösterir 
    C-Su ile ilgili detayları gösterir
  D-Turistik yerleri gösterir

29. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak 
eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza 
Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem 
uygulanır?
   A-El konulur               B-Alıkonulur
   C-Tasfiye edilir           D-İmha edilir

30. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir? 
   A-Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, 
üç veya daha fazla kişi 
tarafından birlikte işlenmesi.
   B-Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, 
meslek ve sanatın sağladığı
kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
   C-Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, 
belgede sahtecilik yapılarak  
işlenmesi.
D-Hepsi

31-Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli 
talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim 
olacaktır?
A-Acente sorumludur                                
B-Gönderici sorumludur 
C-Alıcı sorumludur                                   
D-Gümrük Komisyoncusu sorumludur

32-Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına 
kalır?
   A-Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda 
   B-Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda 
C-Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen 
kazalarda 
   D-Otoyollarda meydana gelen kazalarda

33. Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına 
nerede başlanır?
   A-Kaza yerinde             B-Sağlık ocağında     
C-Hastanede         D-Ambulansta

34. Bacakta  turnike  uygulama  bölgesi  neresidir?
A-Diz ile kalça arası B-Diz ile ayak arası 
   C-Diz kapağının olduğu bölge   D-Ayak bileği 

35. Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika 
içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?
A-5           B-10            C-20                   D-30

36-Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları 
arasındaki fark nedir?
A-Artı kutup ince, eksi kutup daha kalındır. 
C-Artı kutup kalın, eksi kutup daha incedir.
B-Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur 
D-Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur

37-Akünün araca takılması sırasında önce hangi 
kabloyu takmak gerekir?
A-Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu        
B-Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu       
C-Marş kablosunu                                  
D-Şarj kablosunu

38-Yangın söndürme cihazı aracın neresinde 
bulunmalıdır? 
A) Sürücünün hemen yanında 
B) Arka camın önünde 
C) Torpido gözünde 
D) Arka bagajda

39-Alternatörün  ürettiğielektiriğin volt ve akımını 
ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir?
A-Şarj dinamosu    
B-Konjektör-Regülatör  
C-Distribütör      
D-Ateşleme bobini

40-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük 
motivasyon ifadesidir?

A) olumlu bakış açısı 
B) sorumluluk alma ve paylaşma isteği 
C) katılım ve işbirliği 
D) birbirini engelleme


