
99/1 MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ( S R C ) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TEST  SORULARI

1-Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan, taşıt kullanıcılarına ve işletmecilerine verilecek ceza nedir?

A-İdari para cezası B-İdari para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hapis cezası

C-Ağır para cezası D-Para cezası ve aracın Trafikten men cezası

2-Dönel kavşağa yaklaşan Araç Sürücü’sü, Aracını nasıl kullanmalıdır?

A-Hızını yavaşlatarak, dönel kavşaktaki araca yol vermeden geçmelidir.

B-Selektör veya korna yaparak, yoluna devam etmelidir.

C-Dönel kavşaktaki   aracın geçmesi için aniden durmalı, eliyle işaret yaparak geçmesini sağlamalıdır.

D-Dönel kavşağa yaklaşırken, hızını yavaşlatmalı; Dönel kavşaktaki araca yol vermelidir.

3-Ülkemizde, hususi araç sürücüleri ve Ticari araç Şoförleri için, alkol alarak araç kullanmanın yasal

sınırı kaç PROMİL dir?

A-0.0 - 0.50 Promil           B- 0.20 - 0.30 Prmil C- 0.50 - 0.20 Promil              D- 0.50 – 0.30 promil

4-Aşağıdakilerden hangisi Belge ve Eşya kontrolünün faydalarından değildir?

A-Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.

B-Kaza oranını arttırır.

C-İşin yapılması sırasında eksikliklerin tespiti kolaylaşır.

D-Tasarruf sağlar   zaman, para ve emek savurganlığını önlenir.

5-Lastik üzerinde yazan 295/80R/17 ifadelerinden 295 rakamı neyi ifade etmektedir?

A-Lastik kesit genişliği B-Jant çapı                     C-Hız sen bolü D-Kesit oranı

6-Yol güvenliği açısından; aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-Sürüş sırasında cep telefonu yada telsiz kullanılmamalıdır.

B-24 saat de, toplam 9 saat den fazla araç kullanılmamalıdır.

C-Mola verilmeden, en fazla 4,5 saat süreyle araç kullanılabilir.

D-Direksiyon tutma pozisyonu, 10:15 olmalıdır.

7-Yağmurlu havalarda, ıslak yollarda; Takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

A-2 saniye                             B-3-4 saniye C-5 saniye D-100 m

8-Aşağıdakilerden hangisi BİRİNCİ DERECE GÜVENLİK ekipmanlarıdır?

A-Emniyet kemeri            B-Yangın söndürme tüpü C-Kalorifer                 D-İlk yardım çantası

9-Bir aracı iyi kontrol etmenin ve güvenli bir şekilde kullanmanın en önemli noktası nedir?

A-Tecrübe                 B-Özgüven C-Doğru sürüş pozisyonu              D-Yolu ve çevreyi iyi izleme



10-Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerinde kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri yasaktır?

A-30 metre                             B-150 metre C-50 metre D-100 metre

11-Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A-Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri, en az takip mesafesi kadar.

B-Araç uzunluğunun üç katı kadar.

C-Aracın cinsim ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar.

D-Trafik ve yol durumuna göre istediği kadar.

12-Kontrolsüz kavşaklarda, geçiş üstünlüğü önceliği hangi aracındır?

A-Sağdan yaklaşan                         B-Soldan yaklaşan                    C-Motorsuz aracın D-Hiçbiri

13-Dönüş yapan sürücü; geçiş hakkını kime vermek zorundadır?

A-Soldaki yoldan gelen araçlara B-Arkadan gelen ve sola dönecek araçlara

C-Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara D-Motorsuz araçlar ve iş makinalarına

14-Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerin bize sağladığı avantajlardan biri değildir?

A-Maliyet avantajı B-İş sürekliliği

C-Kalifiye elaman olma D-Bilgilere her an ve her yerde, hızlı şekilde erişim

15-Trafik Adabında aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden sayılmaz?

A-Diğergamlık              B-Kamu hakkı         C-Trafik kültüründe bir birini uyarma          D-Nezaket ve saygı

16-Aşağıdakilerden hangisi Trafikte, empati ve iletişimle ilgilidir?

A-Sabır                             B-Birey hakkı C-Yardımlaşma                               D-Konuşma uslubu

17-Aşağıdakilerden hangisi en az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçtır?

A-O1                                 B-O2 C-M1 D-N1

18-Aşağıdaki belgelerden hangisi taşıtta bulunması zorunludur?

A-Taşıt belgesi              B-Yetki belgesi C-Taşıt kartının aslı                D-Ticari taşıt kullanma

belgesi

19-Karayolları Trafik yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi, haftada kaç

defadan fazla olmamak üzere, en az kaç saate indirilebilir?

A-2 Defa-9 saat’e                 B- 3 Defa-9 saat’e C- 2 Defa-10 saat’e              D- 3 Defa-10 saat’e

20-Aşağıdakilerde hangisi kaçakcılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

A-Teşekkül halinde kaçakcılık B-Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakcılık

C-Ceza ehliyeti olmayanı kullanma D-Kaçakcılığa müsamaha ve yardım

21-Sigortalı emtia taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması, bir kaza geçirmesi

neticesinde, taşınan malda meydana gelen zayi, hasar, vs karşılayan aşağıdakilerden hangisidir?



A-Kamyon Klozu                              B-Zayi Tutarı                           C-Emtia bedeli                            D-Teminat

22-Sürücünün araç kullanmak için, fiziksel ve psikolojik yatkınlıkları ne olarak tanımlanmaktadır?

A-Sürücü nitelikleri         B-Sürücü kapasitesi C-Sürüş uygunluğu               D-Motor becerileri

23-Aşağıdakilerden hangisi sürücülükte Profesyonelliği sağlayan ilke ve özelliklerden değildir?

A-Trafik levhalarını önemseme B-Yayalara saygılı olma.

C-Hız limitini önemsememe D-Araç bakımına özen gösterme

24-Komada, yaralıya hangi pozisyon verilir?

A-Yan yatış                                  B-Sırt üstü yatış                          C-Yüz üstü yatış
D-Oturuş

25-Turnike (Sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla   gevşetilir?

A-5 B-10 C-15-20                                        D-60

26-Ülkemizde kış lastiği takma mecburiyeti, hangi tarihler arasında uygulanmaktadır?

A-01 OCAK/01 MART       B-01 ARALIK/01 NİSAN C-01 EYLÜL/01 HAZİRAN       D-01 KASIM/28

ŞUBAT

27-Aşağıdakilerden hangisi şoförün, tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süredir?

A-Reaksiyon süresi                 B- Dikkat süresi C- Frenleme süresi D- Takip süresi

28-Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl

haber verirsiniz?

A-Birkaç defa selektör yaparak B-Birkaç defa korna çalarak

C-Acil uyarı ışıkları yakılarak D-Dönüş ışıkları yakılarak

29-Virajlarla ilgili olarak ne zaman fren kullanılmalıdır?

A-Viraj içinde yavaşlamak için B-Viraja gelmeden önce, yavaşlamak için

C-Viraja geldiğimizde D-İhtiyaç duyulan bir zamanda fren kullanabiliriz

30-Kontrolsüz kavşakta, geçiş önceliği hangi aracındır?

A-Sağdan yaklaşan                    B-Soldan yaklaşan C-Öndeki aracın                D- Arkadaki aracın

31-Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin, sürücü

belgelerine ilişkin alacağı ceza hangisidir?

A-Sürücü belgelerine 6 ay el konulur B- Sürücü belgelerine 1 yıl süre ile geri alınır

C-Sürücü belgelerine 2 yıl el konulur D-Sürücü belgeleri süresiz geri alınır

32-Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A-Gidişe ayrılan sağdaki şeritten seyretmek B-Yaya ve okul geçitlerinde aracı

yavaşlatmak

C-Öndeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemek D-Seyir halindeyken telefonla konuşmak

33-Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olarak karayolunda araç kullanan hakkında, nasıl bir



yasal işlem yapılır?

A-1 yıl süre ile hapis cezası verilir+ B- Sürücü belgesi süresiz men edilir+

C-Sürücü belgesi beş yıl süre ile geri alınır+ D-Sürücü belgesi 2 yıl süre ile geri

alınır+

34-Mobil veri iletişim sistemlerinin, filo yönetim sistemleri uygulaması aşağıdakilerden hangisini

sağlanamaz?

A-Öğrenci takibi sağlanabilir B- Araçların kaza yapmaları engellenir

C- Acil çağrı yapılabilir D-Araç hızları kontrol edilebilir

35-Araç üzerindeki Akünün çıkarılması ne şekilde yapılır.

A-(+)ve(-) kabloları aynı anda    B-İlk önce (+) kablosu C-İlk önce (-) kablosu    D-İlk önce şarz kablosu

36-Mavi zemin üzerinde beyaz yazı ile yazılmış D-817 yazılı haritada neyi belirtir?

A-O yolun rakımını      B- 817 km olduğunu     C-Devlet karayolu olduğunu     D-Radar kontrolü olduğu

37-Ücreti karşılığında kendi namına veya müvekkil hesabına eşya taşımayı meslek edinmiş kişi
kimdir?

A-Kargo                         B-Nakliyat ambarı C-Taşıma işleri komisyoncusu              D-Gönderen

38-AETRye göre; aracı en az iki şoförle kullanılması halinde, her 30 saatlik sürede her bir şoför en az
kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

A-8 saat                                  B-9 saat C-11 saat D-12 saat

39-Bireyin istekleri, gereksinimleri, dürtüleri ile ilgili genel kavrama ne ad verilir?

A-Kişilik                                  B-Algı C-Motivasyon                                 D-Zeka

40-Omurga zedelenmesinin ve kemiğinin kırıklarının en tehlikeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kırık bölgeden aşağısının felç olması B-Solunumunun zor olması

B-İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenmemesi D-Ayakların şişmesi

HULUSİ TOK

UZMAN/EĞİTMEN

A D C B  A D B C C A

A A C C A D D C B C

A C C A C B A A B A

B D C B C C C A C A




