
1-)İzlediğiniz videoda bulunduğunuz yola 
ne ad verilir? 
 
 
A ) Ana yol 
 
 
B ) Tali Yol 
 
 
C ) Geçiş Yolu 



2-Hangisi izlemiş olduğunuz 
görüntüdeki gürültünün insanlar 
üzerindeki olumsuz etkilerinden 
biri değildir? 
 

A)İşitme sistemine  
etkisi 

 

B)Stres 
  

C)Konsantrasyon 
artması 



3-)Sürücülerin birbirlerini ileride 
Trafik polisi olduğuna dair uyarmaları 
doğru bir davranış mıdır? 
 
 

A) Evet 
 
B) Hayır 



4-)Görüntüdeki taşıtın aniden 
manevra yapmasına rağmen 
dengesini korumasını sağlayan 
sistemin adı nedir? 
 
A – APS Sistemi 
 
B - ESP Sistemi 
 
C - ASD Sistemi 



5-)Görüntüdeki trafik kontrolünde 
araçta zorunlu mali sorumluluk 
sigortası olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu durumda hangi ceza uygulanır? 
 

A - Araç trafikten  
men edilir. 
 

B - Araç sahibine  
sigorta poliçesini  
yaptırması için  
süre verilir. 
 

C - Aracın ruhsatı iptal edilir. 



6-)Görüntüdeki gibi trafik 
kontrolünde araçta hangi 
eksikliğin olması durumunda araç 
trafikten men edilir? 
 

A)Araçta yangın  
tüpünün olmaması  
durumunda 
 

B)Kasko poliçesinin  
olmaması durumunda 
 

C)Aracın zorunlu mali  
sorumluluk sigortası  
olmaması durumunda 



7-)Araç kullanırken uykunuz 
geldiğinde ne yaparsınız? 
 

A) Radyo Dinlerim 
 
 

B) Yüzümü Yıkarım 
 
C) Kafeinli  
İçecekler İçerim 
 

D) Uygun Bir Yere  
Park Edip, Yeterince Uyurum 



8-)Görseldeki aracı yerleşim yeri 
içinde kullanırken en fazla kaç km 
hızla gidersiniz? 
 
A ) 30 
 
B ) 50 
 
C ) 70 
 
D ) 80 



9-)Görseldeki sağa dönüş sırasında 
aşağıdakilerden hangisini yapmanız 
yanlıştır? 

 
A) Dönülen kara yolunun  

gidiş şeridine girilmesi 
 

B) Karşıya geçen  
yayalara yol verilmesi 
 

C) Dar kavisle dönülmesi  
 

D) Geniş kavisle dönülmesi 



10-)Aracınızla seyir halindeyken 
görseldeki göstergelere ne zaman 
bakarsınız? 
 

A) Virajlardan  
geçerken 
 

B) Rahat ve düzlük  
yol kesimlerinde 

 

C) Yerleşim bölgesi  
olan yerlerden  
geçerken 

 

D) Herhangi bir zamanda 



 11-)Görseldeki kamyon 
sürücüsü siz olsaydınız ne 
yapardınız? 

 

A) U dönüşü  
yapardım 

 

B) 1 numaralı  
araca yol verirdim 

 

C) İlk geçiş hakkını  
kendim kullanırdım 

 

D) numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip   
durdururdum 



12-)Görseldeki yangın söndürme 
cihazını aracınızın neresinde 
bulundurursunuz 
 
A) Sürücünün hemen  

yanında 
 

B) Arka camın önünde 
 
C) Torpido gözünde 

 
D) Arka bagajda 



13-)Görseldeki yolda, aracınızın kaymasını 
önlemek amacıyla öncelikle motordan güç 
alan tekerleklerinize hangisini takarsınız? 
 
A ) Çekme halatı 
 
B ) Patinaj zinciri 
 
C ) Hız sınırlayıcı  
cihaz 
 
D ) Lastik basınç  
sensörü 



14-)Görüntüde olduğu gibi sisli bir yol 
bölümüne yaklaşıyorsunuz. Hangi 
farlarınızla gitmeniz uygun ve güvenli olur? 
 
A ) Park  
lambalarıyla 
 
B ) Uzun  
farlarla 
 
C ) Kısa  
farlarla 



15-)Görseldeki gibi buzlanmanın 
olduğu bir yolda ne yapmanız 
doğrudur? 
 

A) Takip mesafesini  
artırmalıyım 
 

B) Takip mesafesini  
azaltmalıyım 
 

C) Takip mesafesine  
uymalıyım 
 

D) Ani fren yaparak  
durmaya çalışmalıyım. 



16-)Resimdeki Hız sınırlayıcı cihaz” hangi 
araçlarda zorunlu olarak bulunmalıdır?  
 
A) Otomobillerde 
 
B) Sadece  
kamyonlarda 
 
C) Sadece  

çekicilerde 
 
D) Kamyon, çekici ve otobüslerde 

 



17-)Görüntüdeki aracı kullanan şoför 
nasıl bir davranış sergilemektedir? 
 

A ) Öz güveni  
yüksek bir  
davranış 
 
B ) Trafikte  
tehlike  
oluşturacak  
davranış 
 
C ) Güvenli  
sürücü davranışı 



18-)Seyir halinde ilerlerken 
görüntüdeki trafik işaretini 
gördüğünüzde nasıl 
davranırsınız? 
  

A ) Takip  
mesafesini azaltırım 
 

B ) Takip mesafesini  
arttırırım 
 

C ) Hızımı arttırırım 



19-)Görseldeki gösterge panelinde 
bulunan devir saati sürücüye 
aşağıdakilerden hangisini bildirir? 
 

A ) km/saat  
cinsinden aracın  
hızını 

 

B ) Aracın kat  
ettiği toplam km’yi 

 
 

C ) Devir/dakika  
cinsinden motorun devrini 
 
 

D ) Yağ pompasının basıncını 



20-)Görseldeki kara, hava, deniz veya 
demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en 
az ikisini kullanarak birbirine entegre bir 
şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne 
ad verilir? 
 

A ) Kombine  
taşımacılık 
 

B ) Denizyolu  
taşımacılığı 
 

C ) Havayolu  
taşımacılığı 
 

D ) Karayolu  
taşımacılığı 



21-)İş kazası ve meslek 
hastalıklarının tanımı hangi 
kanunda yapılmıştır? 
 

A ) Ticaret  
Kanunu 
 

B ) Medeni  
Kanun 
 

C ) İş Kanunu 



22-)Aracınızla seyir halindeyken 
görseldeki trafik işaretini gördüğünüzde 
ne yaparsınız? 
 

A)Hızımı  
artırırım 

 

B)Geriye  
Dönerim 
 

C)Hızımı  
Azaltırım 
 

D)Yolun  
kayganlığını  
kontrol ederim. 



23-)Görüntüdeki gösterge 
ve kumanda kolunun işlevi 
nedir? 
 
 

A)Aracın yönünü  
gösterir 
 
B)Aracı istenilen  

hızda sabitler 
 
C)Aracı hareketsiz  

hale getirir 



24-)Lastiklerin görüntüdeki gibi orta 
kısmından aşınmasının sebebi 
hangisidir? 
 
A ) Hava basıncının  
normalden az olması 
 
B ) Hava basıncının  
normalden fazla olması 
 
C ) Hava basıncının  
normal olması 
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