
1-)Lastiklerin görüntüdeki gibi 
kenarlarından aşınmasının sebebi 
hangisidir? 
 

A)Hava basıncının  
normalden az  
olması 
 
B)Hava basıncının  
normalden fazla  
olması 
  
C)Hava basıncının  
normal olması 



2-)Hangisi seyir halindeki sürücüler 
için kurallara uygun davranışlardandır? 
 
A ) Cep telefonu  
ile konuşmak 
 
B ) Araç  
televizyonunu  
seyretmek 
 
C ) Yemek yemek 
 
D ) Hiçbiri 



3-)Görüntüdeki kaçış rampası hangi 
durumda kullanılır? 
 

A)Polisten  
kaçmak için 

 
B)Mola vermek  
için 

 
C)Frenler  
tutmadığında aracı  
durdurabilmek için 



4-)Görüntüde pistte yarışta kaza 
olması halinde hangi belge 
geçersizdir?   

A)Karayolu  
zorunlu mali  
sorumluluk  
sigortası 
 

B)Ferdi kaza  
sigortası 
 
C)Hiçbiri 



5-) Görseldeki kazada öndeki aracın 
sürücüsünün yasal alkol sınırını aştığı 
tespit edilmiştir. Bu durumda sigorta 
öndeki aracın hasarını karşılar mı? 
 

A ) Kesinlikle  
ödemez. 
 

B ) Teminat 
 miktarının  
yarısını öder. 
 
C ) Teminat miktarı kadar öder. 



6-)Resimdeki işaret normal 
hava şartlarında en az kaç 
metre mesafeden görülebilecek 
şekilde yerleştirilmelidir? 
 
A ) 150 metre 
 
B ) 30 metre 
 
C ) 100 metre 



7-)Görseldeki varilin yolcu ile 
birlikte taşınmasına ilişkin ne 
söylenebilir? 
 

A)Sadece bagajda  
taşınabilir. 
 

B)Araç içerisindeki  
özel bölümlerde  
taşınabilir. 
 

C)Bagaj bölümü de  
dâhil olmak üzere yolcu  
ile yanıcı madde taşınamaz 



8-)Görseldeki kazada hangi 
kural ihlal edilmiştir? 
 
A)Geçiş  
üstünlüğü  
kuralına  
uyulmamıştır. 
 
B)Geçiş  
hakkı kuralına  
uyulmamıştır. 



9-)Görseldeki tehlikeli madde yüklü bir 
araca en az kaç metre mesafede park 
edersiniz? 
 
A)8 metre  
mesafede  
park ederim 

 
B)15 metre  
mesafede park  
ederim 

 
C)20 metre mesafede park ederim 



10-)Görseldeki yolcu bagajının 
taşınması ile ilgili hangisi 
doğrudur? 
 

A)Bu bagaj  
ücretsiz taşınabilir 
 

B)Ücretsiz taşınma  
sınırının üstündedir 
 

C)Görseldeki bagajın  
iki katına kadar ücretsiz taşınabilir 



11-)İzlediğiniz görüntüde 
ilk yardımcı hangi işlemi 
yapmaktadır? 
 

A)Bez ile kanayan  
yeri temizlemektedir 
 

B ) Kanayan yere  
tampon yapmaktadır. 
 

C ) Kazazedenin  
nabzını kontrol  
etmektedir. 



12-)Görüntülerde izlediğiniz 
doğru davranış hangisidir? 
 

A)Trafikte  
karşılıklı saygılı  
davranmak 
 

B)Yapılan hatayı  
Kabullenmemek 
 
C)Tedbirsiz araç  
kullanmak 



13-)İzlediğiniz görüntüye göre geçiş 
hakkı sırasıyla nasıl olmalıdır? 
 

A ) 1-2-3  
şeklinde  
olmalıdır. 
 

B ) 2-1-3  
şeklinde  
olmalıdır. 
 

C ) 3-2-1  
şeklinde  
olmalıdır. 



14-) Görüntüdeki iki 
otomobil arasındaki takip 
mesafesi kaç metre 
olmalıdır? 
 

A ) 65 
 

B ) 55 
 

C ) 45 



15-)Görüntüye göre geçiş 
hakkı hangi araca aittir? 
 

A)2 numaralı  
araca aittir 
 

B)Araçlar  
birbirini  
kontrol ederek  
geçiş  
sağlamalıdır 
 

C ) 1 numaralı araca aittir. 



16-)İzlediğiniz görüntüye göre 
geçiş hakkı sırasıyla nasıl 
olmalıdır? 
 

A ) 3-2-1  
şeklinde  
olmalıdır. 
 

B ) 1-2-3  
şeklinde  
olmalıdır. 
 

C ) 2-1-3 şeklinde olmalıdır. 



17-)Görseldeki trafik akışında ihlal edilen 
kural hangisidir? 
 
A ) Hatalı  
Sollama 
 
B ) Emniyet  
şeridi İhlali 
 
C ) Hız Limiti  
İhlali 



18-)İzlediğiniz görüntüye göre 
üstünlüğü hakkı hangi araca aittir? 
 

A)Geçiş  
üstünlüğü  
1 numaralı  
araca aittir 
 

B)Geçiş  
üstünlüğü 
2 numaralı  
araca aittir 
 

C)Kavşağa girmesi muhtemel 3 numaralı  
araca aittir. 



19-)Görüntüdeki iki araç 
arasında san okla gösterilen 
mesafenin adı nedir? 
 

A ) Takip  
mesafesi 
 
B ) Reaksiyon  
mesafesi 
 
C ) Fren  
mesafesi 



20-)Görüntüdeki hareket iletim 
elemanıma adı nedir? 
 
A ) V kayışı 
 
B ) Kösele  

kayışı 
 
C ) Triger  

kayışı 



21-)Görüntüdeki araç tekerleklerinin sağa 
sola manevrasını sağlayan sistemin adı 
nedir? 
 
A)Süspansiyon  

sistemi 
 
B)Direksiyon  

sistemi 
 
C)Fren sistemi 



22-)Görüntüde izlediğiniz 
yerlerin haritalarda 
belirtildiği renk hangisidir? 
 
A ) Mavi 
 
B ) Yeşil 
 
C ) Sarı 



23-İzlediğiniz görüntüdeki hareket iletim 
elemanın görevi nedir? 
 
A)Motora ilk  
hareketi verir. 
 

 
B)Diferansiyele  
hareketi verir. 
 

 
C)Tekerleklere  
ilk hareketi iletir. 



24-)İzlediğiniz görüntüdeki 
durumun sebebi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 

A)Akümülatör  
kutup başları  
gevşektir. 
 

B)Debriyajda  
arıza vardır. 
 

C)Yakıt sistemi  
tıkalıdır. 
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