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BELGESİ DENEME TEST SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?
A) Çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak
C) Daha fazla ticari kazanç elde etmek

B) Çalışma koşullarını daima iyileştirmek
D) Çalışma verimini arttırmak

2- Ticari arac şoför'ü, aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarında” hangisini
yapmak zorunda değildir?
A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa
aksaklıkları giderir.
B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar.
C) Klometre sayacı kontrol edilir.
D) Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kontrol eder, yeterli değilse hava basıncının
yeterli seviyeye çıkmasını sağlar.
3- Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi gerekenler
arasında değildir?
A) Lastik kontrollerinin yapılması
B) Aracın motor suyu ve yağ kontrolünün yapılması
C) Aracın far ve sinyal kontrolünün yapılması D) Aracın bagaj kontrolü yapılması, temizlenmesi
4- Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?
A) 25 cm.
B) 50 cm.
C) 75 cm.
D) 1 Metre
5- Araç yükü aracın önünden kaç metre çıkıntılı taşınabilir?
A) 1 metre

B) 2 metre

C) 3 metre

D) 4 metre

6- Fren hidrolik yağı, motor soğutma suyu, akü elektrolit seviyesi gibi aracın sıvı kontrolleri hangi
periyotta kontrol edilir?
A) Her gün
B) Haftada bir
C) Altı aylık bakımda
D) Yıllık bakımlarda
7- “Güvenli hız” sürücü için neyi ifade eder?
A) 70 km/h hızla gitmek
C) Yavaş araç kullanmak

B) Hızlı araç kullanmak
D) Araç hakimiyetine sahip olunan hız

8- Tek şoför 24 saatlik bir sürede kesintisiz olarak kaç saat dinlenmelidir?
A) 8 saat

B) 9 saat

C) 10 saat

D) 11 saat

9- Viraj alımında genelde yapılan en önemli hata nedir?
A) Yolu iyi gözlememek
B) Hatalı sollama yapmak
C) Viraja yüksek hızla girip fren kullanma mecburiyetinde kalmak
D) Öndeki aracı yakından takip etmek
10- Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayıl KTK'nun kapsamı dışındadır?
A) Naklen yayın aracı B) Kargo işletmeciliği C)Nakliyat Ambarı işl. D)Taşıma işler organizasyonu

11- Karayolu taşıma yönetmeliğine göre verilmiş idari para cezası ne kadar süre içerisinde ödenirse
indirimden faydalanır?
A) 7 gün
B) 15 gün
C) 1 ay
2) 2 ay
12- Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) B türü yetki belgesi B) F türü yetki belgesi
C) K türü yetki belgesi D) T türü yetki belgesi
13- Yetki belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
A) 2 yıl

B) 3 yıl

C) 5 ay

D) 5 yıl

14- Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?
A) Hız

B) Yanlış uyarı levhası

C) Geç algılama

D) Hatalı sollama

15- Asli kusurlu olarak ölümlü trafik kazasına karışan sürücülere hangi ceza verilir?
A) Sürücü belgesine süresiz el konulur.
B) Sürücü belgesine mahkame kararı ile 1 yıl süre ile el konulabilir.
C) Sadece para cezası verilir.
D) Sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konulur.
16- Oto yollarda motorlu araçların, asgari hız limiti kaç kaç km/h dir?
A) 20 km/h

B) 30 km/h

C) 40 km/h

D) 50 km/h

17- Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış oldukları tespit edilen sürücüler hakkında hangi
işlem yapılır?
A) Tekrar sürücü eğitimine alınırlar.
B) En az 6 ay hapis cezası verili
C) 3 ay hafif hapis cezası verilir.
D) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle alınır.
18- Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?
A) Pasif

B) Öğrenci

C) Sakin

D) Dışadönük

19- Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
A) Karşıdaki insanları hep sabırla dinlemek.
B) İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.
C)Gösteri meraklısı değildirler ve sorulmadıkca başarılarını ve yaptıklarını tartışma ihtiyacı duymaz
D) Kendilerine aşırı bir güvenleri vardır ve ben merkezcidirler.
20- Hangisi hız artışına bağlı olarak sürücülerdeki değişime örnektir?
A) Görüş açısının azalması
C) Görüş açısının artması

B) Aracın lastiklerinin fazla ısınmas
D) Aracın yapısının değişmesi

21- Vucut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel
faliyetlerle desdeklenen sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?
A) Duygudaşlık (empati)

B) Beden dili

C) Diğergamlık

D) Öfke yönetimi

22- Yayaları düşünerek kaldırımlara ve yaya yollarına araç park etmemeye özen gösteren sürücünün
trafikte hangi temel değere sahip olduğu söylenir?
A) Bencil

B) Görgüsüz

C) Hoşgörüsüz

D) Empati düzeyi yüksek

23- Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?
A) Acil yardım araçları

B) Şahsi araçlar

C) Yük- yolcu taşıma araçları

D) Zırhlı araçlar

B) Yükseklik

C) Basınç

D) Yağış

24- Rakım ne demektir?
A) Sıcaklık

25- Gümrük mevzuatına göre, Türkiye sınır gümrükleri ile iç gümrükleri arasında izlenmesi zorunlu
olan yollara ne ad verilir?
A) Karayolu
B) Otoyol
C) Gümrük yolu
D) Devlet yolu
26- Suriye ile ilgili bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapıkule

B) Hamzabeyli

C) İpsala

D) Cilvegözü

27- Etkin pişmanlık kapsamında haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve
yardım eden kişiye ne kadar cezai indirim yapılır?
A) 30 gün

B) 1 yıl

C) Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

D) Hiç ceza verilmez

28- Aşağıdaki kavramlardan hangisi sigortanın temel ilkeleri arasında yer almaz?
A) Hasar katılım

B) Azami iyi niyet

C) Tazminat

D) Derhal ödeme

29- Sigorta poliçesinde Kloz ne demektir?
A) Sigorta tutarını belirtir B)Sigortanın özel şartıdır C)Sigortanın süresi D)Sigortanın primleridir.
30- Şok belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deri sıcak ve kurudur

B) Hasta huzurludur

C) Hastanın benzi soluk,kül gibidir.

D) Hiçbiri

31- Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
A) Kasıktan

B) Boyundan

C) Bilekten

D) Sırtdan

32- Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Artı (+)

B) Eksi (-)

C) Marş kablosu

D) Şarz kablosu

33- Aracın hızını ve gücünü ayarlayan ve araca ileri geri hareketi verdiren güç aktarma organı nedir.
A) Debriyaj

B) Vites kutusu

C) Şaft

D) Aks
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34- Gösterge panelinde uzun ve kısa farları hangi hangi renkte gözükür?
A) Sarı-mavi

B) Yeşil-turuncu

C) Yeşil-mavi

D) Mavi- yeşil

35- Motorun soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve yağ soğutmalı

B) Su ve hava

C) Yağ ve motorin

D) Yağ ve benzin

36- Omurga yaralanması olan kazazede, uygun şekilde taşınmaz ise hangisi meydana gelir?
A) Vucut sıcaklığı artar

B) Bulantı ve kusma olur

C) Felç olur

D) Sırtı ve beli ağrır

37- Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Tekerlek

B) Motor

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

38- Meslek tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir işte çalışıyor olmak.
B) Belirli eğitim düzeyine sahip olmak.
C) İnsanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek, para kazanmak için, kuralları olan işe sahip olmak
D) İş arıyor olmak.
39- Trafik yönetmeliğine göre takoğrafta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır.
A) Şoförde 2 ay, firmada 4 yıl B) Firmada 2 yıl

C) Taşıtta 1 ay, Firmada 5 yıl D) Şoförde 2 yıl

40- Taşıt Kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
A) 1 yıl

B) 2 yıl

C C D C AA D D C A
BCD BBCD BDA
BDBBCDCDBC
DBBD BCBCCD

C) 4 yıl

D) Yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.
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