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BELGESİ DENEME TEST SORULARI

1- Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür
yetki belgesi verilir?
A) M3

B) M1

C) M4

D) M2

2- Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücüleri'nin can ve mal
güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir
A) Geçiş hakkı

B) Geçiş üstünlüğü

C) Geçiş kolaylığı

D) Geçiş önceliği

3- Aşağıdakilerden hangisi “ kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri ” değildir?
A) Karamsar

B) Soğukkanlı

C) Kendine güvenmeyen

D) Kendine güvenen

4- Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı
yüksektir?
A) Dış denetim algısı

B) Şans algısı

C) Öz yetkinlik algısı

D) İç denetim algısı

5- Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre şoförler, 11saat'lik dinlenme sürelerini, biri en az 8 saat
kesintisiz olmak üzere, iki veya üç ayrı süre halinde kullanabilirler. Bu durumda günlük dinlenme
süresine kaç saat daha eklenerek, kaç saate çıkartılır?
A) 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır

B) 2 saat eklenerek 12 saate çıkartılır

C) 4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır

D) 2 saat eklenerek 14 saate çıkartılır

6- Taşıma sözleşmelerinin asli tarafları kimlerdir?
A) Yükleten-Gönderilen B) Taşıyan-Gönderilen C) Taşıtan-Gönderilen

D) Taşıyan-Taşıtan

7- Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl
içinde ikinci defa, 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır

B) Sürücü belgesi 4 ay süre ile geri alınır

C)Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır

D) Hiçbir işlem yapılmaz

8- Aşağıdakilerden hangisi kaçakcılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
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A) Örgütlenerek kaçakcılık yapma

B) Belgede sahtecilik yapma

C) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakcılık yapma

D)Başka birinden destek alma

9- Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
A) Sakin davranmak

B) Motivasyon

C) Sinirlere hakimiyet

D) Oto-kontrol

10- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
A) Sağlıklı ve kontrollü araç kullanmak

B) Sinirli ve sabırsız araç kullanmak

C) Diğer sürücülerle kırıcı ilişkilere girmemek

D) Çıkış ve varış zamanını iyi ayarlamak

11- Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri, sigortacıya ilettiği tarihten itibaren,
sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı, hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek
zorundadır?
A) 8 iş günü

B) 15 iş günü

C) 30 iş günü

D) 45 iş günü

12- Bir şoför birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresi kullanmayan şoför
ikinci hafta en az kaç saat taşıt kullanabilir?
A) 20 saat

B) 34 saat

C) 42 saat

D) 40 saat

13- Aşağıdakilerden hangisi kazaları önlemede etkisi yoktur?
A) Sisli havalarda takip mesafesini arttırmamak
bulundurmak
C) Karlı buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak

B) Araçta hava yastığı
D) Park edilen araçta takoz kullanmak

14- Kaçakcılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara
taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
A) Kasko değerinin 5'te biri B) Gümrüklenmiş değeri C) Taşıt'ın kasko değeri

D) Fob değeri

15- Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında “ asli kusur “ sebebi sayılmaz?
A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak.
B) Trafiğe uygun olmayan araçlarkla karayoluna çıkmak.
C) Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak.
D) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak.
16- Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilir?
A) Motorsuz taşıtların
araçların

B) Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğü olan

C) Lastik tekerlekli traktörlerin

D) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçları

17- Harita'nın üst sınır çizgisi hangi yönü gösterir?
A) Batı

B) Kuzey

C) Doğu

D) Güney

18- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine
sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) B1
B) D4
C) B2
19- Aşağıdakilerden hangisi mobil sistemin faydalarından değildir?

D) D2

A) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar.
B) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlamak.
C) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek.
D) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
20- İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
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A) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine
basıncını azaltma yöntemi.
B) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulaması.
C) Kanama yerinin alt kısmına basınç uygulayarak, kanama durdurma yöntemidir.
D) Kanayan yer ile, kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı ile kanı durdurma yöntemi.

21- Aşağıdakilerden hangisi, “taşımacılık faliyetlerinde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak
nitelik ve şartlardan” biri değildir?
A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları.
B) 66 yaşından gün almamış olmaları.
C) Büyük araç kullananların en az 18 yaşını doldurmuş olmaları.
D) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları.
22- Merdivenden inerken veye çıkarken, sedyedeki kazazedenin taşıma yönü nasıl olmalıdır?
A) İnerken başı aşağıya, çıkarken başı yukarıda
C) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda

B) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

23- Aracın yan aynalarından en iyi şekilde yararlanmak için, şoför aynaları kaç derece ayarlamalıdır
A) 45

B) 60

C) 90

D) 120

24- Resmi ve ticari plakalı araçlar kaç yılda bir periyodik muayenesi yaptırılmak zorunda?
A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

25- Aşağıdakilerden hangisi sürücü kusurudur?
A) Erken algılama
eksikliği

B) Geç algılama

C) Yol bozukluğu

D) Kaplama çizgileri

26- Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vantilatör kayışı gevşektir

B) Termostat arızalıdır

C) Vantilatör kayışı sıkıdır

D) Hararet (Isı) müşirü arızalıdır

27- Turbo şarzlı motor, aşırı yük altında çalışmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor hemen stop edilir.

B) Turbonun zarar görmemesi için gaz verilip stop edilir.

C) Molalardan sonra soğuk motora tam gaz verilmemelidir.

D) Hepsi doğrudur.
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28- Şiddetli ve devamlı gürültünün, şoförlerde meydana getirdiği rahatsızlık nelerdir?
A) Cilt'te yanma

B) Konuşulanı anlamama

C) İşitme kaybı

D) Geniz tıkanıklığı

29- Biçim yönünden planlara göre; akılda tutulamayacak kadar uzun süreyi kapsayan ve genel ve
politikaları kapsayan planlar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varsayım planları

B) Zorlayıcı planlar

C) Yazılı planlar

D) Değişken planlar

30- Aşağıdakilerden hangisi şoförlük mesleği ile ilgili değildir?
A) AETR Konvansiyonu

B) 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

C)854 Sayılı Deniz İş Kanunu

D) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

31- Duruş mesafesini artıran etkenler hangisidir?
A) Dik yokuş

B) Boş araç

C) Buzlu zemin yüzeyi

D) Yavaş hız

C) 3-4 Saniye

D) 1 Saniye

32- Karda takip mesafesi kaç saniye olmalıdır?
A) 2 Saniye

B) En Az 6 Saniye

33- Eşyanın taşımacıya teslim edildiği yere ne ad verilir?
A) Kalkış noktası

B) Şehirlerarası taşıma

C) Gönderen

D) Varış noktası

34- Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi
esas iştikal konusu ile eşya taşımacılığı yapması halinde, hangi yetki belgesini alması gerekir?
A) K1

B) K3

C) K2

D) K4

35- Taşıtlar, kaç adet yetki belgesi eki, taşıt belgesine kaydedilebilir?
A) 2

B) 4

C) 5

D) 1

36- Aksine bir işaret bulunmadıkca otoyolda; minibüs,kamyonet ve kamyonlar için azami hız nedir?
A) 60

B) 70

C) 80

D) 90

37- 0.20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen şoförlerin, sürücü
belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?
A) 6 ay

B) 1 yıl

C) 2 yıl

D) 5 yıl

38- Aşağıdakilerden hangisi trafikte empati ve iletişimle ilgilidir?
A) Sabır

B) Birey hakkı

C) Yardımlaşma

D) Konuşma uslubu

39- Aşağıdakilerden hangisi bir motorlu araç tarafında çekilen, motorsuz yük taşıma aracıdır?
A) N1 sınıfı

B) O2 sınıfı

C) M2 sınıfı

D) HT sınıfı

40- Mesleki Yeterlilik Eğitimini, aşağıdakilerden hangi kurum vermektedir?
A) Ulaştırma Bakanlığı
DBBDADBDDB
ABDCBBBBCD
CDCAB DCCCC
CBACDDCDBC
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B) İl Emniyet Müdürlüğü

C) MEB

D) TOBB
Hulusi TOK
UZMAN/EĞİTMEN

