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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya 

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik iletişim araçlarını 
yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl 
süreyle sınava alınmayacaksınız.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka kursiyerin sınav evrakını 
kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 
kalemle yazarak imzalayınız.

2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 
almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.

10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde 
dışarı çıkarmayınız.

11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 
teslim ediniz.

Adı ve Soyadı  : .....................................................
T.C. Kimlik No : .....................................................
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A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.  Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle
hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye
B) Ambulans
C) Polis imdat
D) Jandarma imdat

2.  Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan

"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer
alır?

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

3.  Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası gü-
venli bir ortamın oluşturulması için yapıl-
ması gereken uygulamalardandır?

A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay
yerinden uzaklaştırılması

B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından
görünmesinin engellenmesi

C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün
vanasının kapatılmaması

D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık
bırakılması

4. Resimde görülen manevra, hangi amaçla
uygulanır?

A) Kanamanın durdurulması için
B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum

yolunu açmak için

5.  Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel ya-
şam desteği uygulamasında, göğüs kemiği
kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı
uygulanır?

Yetişkin Bebek
A) 2 1
B) 3 2
C) 5 4
D) 7 6

6.  İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza
yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile
ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan
geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangi-
sinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek B) Akciğer
C) Bağırsak D) Karaciğer

7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara
uygun oranda kanlanma yapamaması nede-
niyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile
seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliği-
ne - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) Şok B) Havale
C) Epilepsi D) Bayılma

8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha
sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakiler-
den hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün-

de tutulur.

9. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli
olarak bilinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma
hâli belirtilerindendir?

A) Öksürmek
B) Yutkunmak
C) İdrar kaçırmak
D) Sesli dürtülere tepki vermek
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A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye,
aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A)

B) 

C) 

D) 

11. I. Damar ve sinir sıkışmasına
 II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde

tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce 
eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, 
yukarıda verilenlerden hangilerine neden 
olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

12.  Sürükleme yöntemleri;

 I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin 
taşınmasında,

 II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş
güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında 
kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

13.   

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Tali yol B) Geçiş yolu
C) Bağlantı yolu D) Bölünmüş yol

14.  Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşma-
yan otobüslere ne ad verilir?

A) Minibüs B) Tramvay
C) Kamyonet D) Arazi taşıtı

15.  Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin
"dönüş" işaretidir?

A)  B)

C) D) 

16. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile bir-
likte sarı ışığın yanması, beklemekte olan
sürücüye neyi bildirir?

A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
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A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

17.  Taşıt yolu üzerine çizilen
şekildeki yatay işaretleme,
sürücülere aşağıdakiler-
den hangisini bildirir?

A) Kavşağa 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla

yaklaşılmamasını

18.  Şekildeki trafik işareti
aşağıdakilerden hangisini
bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

19. Kara yolunun sağ ve
soluna konan şekildeki
trafik işaretleri, sürücülere
aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa B) Köprüye
C) Tali yola D) Demir yoluna

20.  Şekildeki trafik işareti
aşağıdakilerden hangisini
bildirir?

A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini

21.  Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-
den hangisiyle aynı anlamı taşır?

A)  B)

C) D) 

22.  Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yol-
larda yapılması yasaktır?

A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle
inilmesi

B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi

23.  Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın
yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç
kilometredir?

A) 50 B) 70 C) 80 D) 90

24.  Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dö-
nemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

25.  Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70
kilometredir.

1

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı 
kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı 
araç ile önündeki araç arasında en az kaç 
metre olmalıdır?

A) 35 B) 50 C) 70 D) 140

50
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

26.   

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 
sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma-
lıdır?

 I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

27.  Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş
hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otomobil B) Kamyonet
C) Motosiklet D) At arabası

28.   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili
memurun dur işaretinde geçme" trafik ka-
zalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

29. Kara yollarında seyreden araçların yüklen-
mesine ilişkin usullere göre, aşağıdakiler-
den hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu

bindirilmesi

30. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriy-
le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasaktır?

A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa
bile bir kişiden fazlasının taşınması

B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından
seyredilmesi

C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

31.  Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini
yaptırması zorunludur?

A) Kasko sigortası
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) Zorunlu deprem sigortası
D) Hırsızlık sigortası

32. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde du-
man ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?

A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten

men edilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

33. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 III. Taşıt sürerken sürücünün yanında

bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak 
yukarıda verilenlerden hangileri zorunlu-
dur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

34. Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur-
masına kadar geçen sürede kat edilen yola

"fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren 
mesafesini etkileyen faktörlerden biri değil-
dir?

A) Aracın hızı
B) Yolun eğimi
C) Lastiklerin durumu
D) Yolun genişliği

35. Haritalarda gösterilen
şekildeki işaret, aşağıdaki-
lerden hangisine verilen
yol numarasıdır?

A) Otoyol B) Demir yolu
C) Devlet yolu D) Uluslararası yol

36.  Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınç-
lı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı
sesi azaltır?

A) Emme susturucusu
B) Egzoz susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz supabı

37. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça
marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin
ömrünü kısaltır?

A) Fren pedalının
B) Far ampulünün
C) Marş motorunun
D) Silecek motorunun

38.  Aracın gösterge panelinde
şekildeki uyarı lambasının
yanıyor olması neyi
bildirir?

A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük
şarj olduğunu

B) Arka cam rezistansının çalışmakta
olduğunu

C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D) Motor kaputunun tam kapanmadığını

39. Motorda çalışan parçaların temizliğini han-
gi sistem sağlar?

A) Yağlama sistemi B) Şarj sistemi
C) Ateşleme sistemi D) Soğutma sistemi

40. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne
yapılır?

A) Bantlanır. B) Yapıştırılır.
C) Değiştirilir. D) İple sarılır.

41.  Araçta elektrik devresini yüksek akıma kar-
şı koruyan devre elemanı hangisidir?

A) Buji B) Soket
C) Ampul D) Sigorta

42. Motor soğutma suyuna kışın donmaması
için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktar-
da karıştırılır?

A) Saf su B) Antifriz
C) Motor yağı D) Fren hidroliği

43.  Aracın gösterge panelinde
bulunan şekildeki ikaz ışığı,
aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

44.  Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araç-
ta yakıt tasarrufu sağlar?

A) Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan

kaçınılması
C) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların

ihmal edilmesi
D) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç

lastiği kullanılması

D100
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

45. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı
kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan,
trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati
gerektiren davranışları oluşturma ve bu
davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mizaç B) Beden dili
C) Trafik adabı D) Konuşma üslubu

46.  Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi
davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağıl-
masına ya da paniğe kapılmalarına sebep
olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek
hareket etmesi

B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilin-
cinde olması

C) Başkalarının canına ya da malına zarar
verme sorumluluğunu üstlenerek araç
kullanması

D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak)
araç kullanması

47. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri
olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayaca-
ğını bile bile sürekli korna çalarak, çevre-
de bulunanların gürültü kirliliğine maruz
bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere
sahip olunmadığını gösterir?

A) Öfke B) Sabır
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

48.  Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle
birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile
iletişimi başlar ve aracını park edinceye
kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte
olumlu yönde iletişim kurma becerisine
örnektir?

A) Korkutmak veya şaşırtmak
B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce

sinyal vermek
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şey-

leri yola atıp dökmek

49. I. Dikkatin dağılması
 II. Kural ihlallerinin artması
 III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün

azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke 
duygusuna kapılan sürücülerde görülme 
olasılığı diğer sürücülere göre daha fazla-
dır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

50. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar 
miktarı

 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların teda-
vi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, 
aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde 
etkiler?

A) Ülke ekonomisini
B) Kasko sigortasının önemini
C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



13.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ 
SINAVI 2. GRUP K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

1. B
2. D
3.  A
4. D
5.  C
6. B
7.  A
8. D
9.  C

10. D
11. D
12.  C
13. D
14.  A
15. D
16.  C
17.  C
18.  A
19. B
20.  C
21. B
22. D
23.  A
24. B
25.  A
26. B
27.  A
28.  A
29. D
30.  A
31. B
32.  C
33. D
34. D
35.  C
36. B
37.  C
38. B
39.  A
40.  C
41. D
42. B
43.  A
44. B
45.  C
46. D
47. B
48.  C
49. B
50.  A
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K
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya 

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik iletişim araçlarını 
yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl 
süreyle sınava alınmayacaksınız.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka kursiyerin sınav evrakını 
kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 
kalemle yazarak imzalayınız.

2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 
almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.

10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde 
dışarı çıkarmayınız.

11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 
teslim ediniz.

Adı ve Soyadı  : .....................................................
T.C. Kimlik No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

14/05/2016      Saat: 11.00
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K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.   Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek 
mesaj nasıl olmalıdır?

A) Gizli
B) Şifreli
C) Ayrıntılı ve uzun
D) Kısa, öz ve anlaşılır

2.   Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin 
ikinci değerlendirilme aşamalarından olan 

"Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer 
alır?

A) Solunum sayısının değerlendirilmesi
B) Hoşgörülü ve nazik davranılması
C) Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D) Cilt renginin değerlendirilmesi

3.   "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak 
olan kazazedede boyun travması yoksa ve-
rilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük 
olması

B) Başının altına yastık konularak sırtüstü 
yatırılması

C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geri-
ye doğru olması

D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin 
göğsüne değecek şekilde olması

4.   Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durum-
ların hangisinde sonlandırılır?

A) Kalp çalıştığında
B) 112´ye haber verildiğinde
C) Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D) Kazazedenin cildinde kızarıklıklar 

gözlemlendiğinde

5.   Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kana-
masının özelliğidir?

A) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B) Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C) Yüksek basınçla akması ve zor 

durdurulabilmesi
D) Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekil-

de fışkırarak akması

6.    I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda 

yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve 

deri bütünlüğü bozulmamış olan yere 
uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulama-
sında dikkat edilecek hususlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

7.   Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu 
vermek sakıncalıdır?

A) Bacağında kanama olanlarda
B) El bileğinde açık kırık olanlarda
C) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D) Burnundan ve kulağından kanama 

olanlarda

8.   Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda 
uygulanan genel ilk yardım kurallarından 
biri değildir?

A) Kanamanın durdurulması
B) Yara yerinin değerlendirilmesi
C) Yara üzerinin pamukla kapatılması
D) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

9.   Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı 
felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Omuriliğin baskı altında olması ya da 
zedelenmesi

B) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde 
ekseninin korunması

C) Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda 
yatırılması

D) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi

10.   Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke-
sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin 
bilinç kaybına ne denir?

A) Hâlsizlik B) Şok
C) Kansızlık D) Koma

10



K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

11.   III

  I

II

 I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak 

ayrılmasıdır.
 III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlü-

ğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şe-
kilde tamamlandığında, III numaralı alana 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kırık B) Çıkık
C) Yanık D) Donuk

12.   Resimde uygulaması gösterilen ve kazaze-
denin omuriliğine zarar verilmeden araçtan 
çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad 
verilir?

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Rentek manevrası
C) Sürükleme yöntemi
D) Heimlich manevrası

13.   Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı 
gelişen trafik kazası nedenlerinden biri 
değildir?

A) Alkol ve madde bağımlılığı
B) Uzun yolculuklar ve yorgunluk
C) Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
D) Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk 

olması

14.   Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede 
kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere 
ne ad verilir?

A) Okul geçidi B) Yaya geçidi
C) Hemzemin geçit D) Rampalı geçit

15.   Şekildeki trafik görevlisinin 
duruş pozisyonuna göre, 
aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Görevlinin ön ve arka cephesinde 
kalan yollar trafiğe açıktır.

B) Görevlinin sağ ve sol kol istikame-
tinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe 
kapalıdır.

D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

16.   Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi 
ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidi-
lecek yolun açık olduğu görüldükten sonra 
yeniden hareket edilmesini bildirir?

A) Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B) Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C) Yaya figürlü yeşil ışık
D) Kırmızı oklu ışık

17.   Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Yaya giremez.
B) Bisiklet giremez.
C) At arabası giremez.
D) Motorlu taşıt giremez.

18.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi 
genişlik anlamında gabari sınırlamasının 
olduğunu bildirir?

A)  B) 

C)  D) 
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K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

19.   Şekildeki trafik işaretini 
gören sürücü ne 
yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) Geriye dönmeli
C) Hızını azaltmalı
D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli

20.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) Sağdan ana yola girişi
B) Soldan ana yola girişi
C) Sağa tehlikeli virajı
D) Açılan köprüyü

21.   

IIIIII

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay 
işaretlemelerden hangileri yaya geçidini 
gösterir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

22.   Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üze-
rinde olan hususi otomobil sürücülerinin 
kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A) 0,20 B) 0,30 C) 0,40 D) 0,50

23.   Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlar-
dan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara 
yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre 
daha fazladır?

A) Otomobil B) Otobüs
C) Motosiklet D) Kamyon

24.   Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne 
yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) U dönüşü yapmalı
C) 1 numaralı araca yol vermeli
D) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

25.   

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana 
çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürü-
cülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C) Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit 

değiştirebileceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit 

değiştirebileceğini

26.   Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu 
yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren 
bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden han-
gisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş 
kolaylığı sağlamak zorundadır?

A) Otomobili süren otobüse
B) Motorsuz aracı süren motorlu araca
C) Motorlu aracı süren motorsuz araca
D) Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

2 1

12



K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

27.   Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhaları-
na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede 
duraklamak yasaktır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

28.   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 
2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak 
istemektedir.

1

2

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangileri doğrudur?
 I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar 

kavisle dönmelidir.
 III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş 

kavisle dönmelidir.

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III

29.   Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numa-
ralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

30.    I. İtfaiye araçları
 II. Organ ve doku nakil araçları
 III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil 

durum hizmetlerinde görevli bulunan 
araçlar

 IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel 
güvenlik ve asayiş için olay yerine giden 
zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda 
birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstün-
lüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sırala-
ması nasıl olmalıdır?

A) I - II - III - IV B) I - II - IV - III
C) II - I - IV - III D) II - III - I - IV

31.   Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında 
geceleri seyrederken aşağıdaki durumların 
hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakıl-
ması mecburidir?

A) Karşılaşmalarda
B) Öndeki araç yakından izlenirken
C) Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
D) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken

32.   2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana 
gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tablo-
da verilmiştir.

Yıllar
Sürücü

% % % %
Yaya Yolcu Araç

2013
2014

88,97 8,91 0,43 0,92
89,12 9,21 0,48 0,62

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik 
kazalarına en fazla neden olmuştur?

A) Sürücü B) Yolcu
C) Yaya D) Araç

33.    I. Araç lastiği seçimi
 II. Çevre ve iklim koşulları
 III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini 
etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

2

1
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K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

34. • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi 
daha fazla yol açar?

A) Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe 
çıkılması

B) Özel araçların zaruri olmayan durumlarda 
kullanılması

C) Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşte-
rek kullanılması

D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının 
tercih edilmesi

35.   Haritalarda gösterilen 
şekildeki işaret, aşağıdaki-
lerden hangisine verilen 
yol numarasıdır?

A) Uluslararası yol B) Devlet yolu
C) Demir yolu D) Otoyol

36.   Çarpışma durumunda otomatik olarak şişe-
rek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralan-
malarını azaltan pasif güvenlik sisteminin 
adı nedir?

A) ABS B) Start-Stop
C) Hava yastığı D) Hafızalı koltuk

37.   Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A) Günde bir
B) Haftada bir
C) Altı ayda bir
D) Araca binileceği zaman

38.   Seyir hâlindeyken, aracın gösterge pane-
linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin 
yanması, fren sisteminde hidrolik seviye 
düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

39.   Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış-
ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması 
uygun değildir?

A) Ani olarak gaz verilmesi
B) Yan aynaların kontrol edilmesi
C) Sol sinyal lambalarının yakılması
D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

40.   Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutu-
su arasındaki irtibatı keserek, vites değiştir-
me imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

A) Amortisör
B) Helezon yay
C) Fren balatası
D) Kavrama (Debriyaj)

41.   Radyatör kapağının arızalı olması aşağıda-
kilerden hangisine neden olabilir?

A) Motorun soğuk çalışmasına
B) Motorun hararet yapmasına
C) Fren hidroliğinin azalmasına
D) Bijon somunlarının gevşemesine

42.   Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz 
sistemlerinin hangisi çalışır durumda 
olmalıdır?

A) Korna B) Yağ lambası
C) Şarj lambası D) Park lambası

43.   Motor çalışır durumda iken aracın gösterge 
panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa 
aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Motor devri düşürülür.
B) Motor devri yükseltilir.
C) Motor hemen durdurulur.
D) Motor rölantide çalıştırılır.

44.   Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı-
dakilerden hangisi yapılır?

A) Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B) Lastiklerin hava basıncının normal değerde 

olmasına dikkat edilir.
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D) Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

E90
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A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

45.   Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ih-
lalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını 
tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması 
gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç 
kullanılması

B) Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından 
beklenmesi

C) Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi 
ceza olduğunun düşünülmesi

D) Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik 
gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

46.   Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldı-
rımdaki yayalara su sıçratmamaya özen 
gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel 
değere sahip olunduğuna örnektir?

A) İnatlaşmaya
B) Yardımlaşmaya
C) Nezaket ve saygıya
D) Konuşma üslubuna

47.   Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve en-
gellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi 
tamamlayamadığından dolayı korna çalma 
ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye 
zorlama hâli, trafikte hangi temel değere 
sahip olunmadığını gösterir?

A) Sabır B) Öfke
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

48.   Trafikte hangi temel değere sahip olan 
sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol 
kullanıcıları açısından görme-görülme ya 
da manevra engeli oluşturup oluşturmadı-
ğına dikkat eder?

A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek

49.   Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir 
şekilde yönetmek için önerilen davranışlar-
dan biri değildir?

A) İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

50.   Trafik kazası geçiren kişiler;

 I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik 
olarak zarar görürler.

 II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve 
topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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14.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   D
2.   B
3.   C
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5.   B
6.   C
7.   D
8.   C
9.   A

10.   D
11.   A
12.   B
13.   D
14.   C
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16.   A
17.   D
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22.   D
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25.   C
26.   B
27.   A
28.   C
29.   B
30.   C
31.   D
32.   A
33.   D
34.   B
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39.   A
40.   D
41.   B
42.   D
43.   C
44.   B
45.   D
46.   C
47.   A
48.   D
49.   B
50.   A
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K
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya 

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik iletişim araçlarını 
yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl 
süreyle sınava alınmayacaksınız.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka kursiyerin sınav evrakını 
kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 
kalemle yazarak imzalayınız.

2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 
almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.

10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde 
dışarı çıkarmayınız.

11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 
teslim ediniz.

Adı ve Soyadı  : .....................................................
T.C. Kimlik No : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

27/08/2016      Saat: 11.00
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K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.   Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerin-
deki kazazedeye, tıbbi araç gereç aran-
maksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız 
uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne 
ad verilir?

A) Sürücü B) Girişimci
C) Trafik polisi D) İlk yardımcı

2.   Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde 
yer alır?

A) Sinir sisteminde
B) Hareket sisteminde
C) Solunum sisteminde
D) Boşaltım sisteminde

3.   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne 
bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü 
kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile so-
lunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle 
değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) bak-dinle-hisset yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) turnike uygulaması
D) şok pozisyonu

4.   Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği 
uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa-
ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 11

5.   Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık 
yaşayan ve karından baskı uygulanama-
yan çok küçük bebeklerde, hava yolunun 
açılması için yapılması gereken uygulama-
lardan biri değildir?

A) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, 
kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması

B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla 
bebeğin çenesinin kavranması

C) Bebeğin başının gergin ve gövdesinden 
yukarıda olacak şekilde tutulması

D) Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters 
olarak yatırılması

6.   Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda 
yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Uzuv kopması durumunda turnike uygula-
maktan kaçınılması

B) Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak 
basıncın arttırılması

C) Kanayan yere en uzak basınç noktasına 
baskı uygulanması

D) Kanayan bölgenin kalp hizasının altına 
indirilmesi

7.   Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok 
pozisyonu verilirken izlenmesi gereken 
işlem basamaklarındandır?

A) Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, 
kıvrılmış giysi vb. destek konulması

B) Yaşam bulgularından, sadece nabzının 
değerlendirilmesi

C) Vücuduna soğuk uygulama yapılması
D) Düz olarak yüzüstü yatırılması

8.    I. Spor ve iş kazaları
 II. Yüksek bir yerden düşme
 III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga 
yaralanmalarının nedenlerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

9.   Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yara-
lanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım 
uygulamasıdır?

A) Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesi-
nin sıcak sabunlu su ile yıkanması

B) Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, 
üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi

C) Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü 
pozisyonda yatırılması

D) Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içe-
cekler verilmesi

10.   Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın 
tanımıdır?

A) Eklem çevresinin şişmesi
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
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K2. GRUP

A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

11. • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonu-
cu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı 
hâli hangisidir?

A) Bayılma B) Şok
C) Kansızlık D) Koma

12.   "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve 
tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında 
kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç 
kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu 
kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerin-
den hangisine aittir?

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Sürükleme yöntemi

13.   Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı geli-
şen trafik kazası nedenlerindendir?

A) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracın arıza yapması

14.   Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yol-
larının birbirine bağlanmasını sağlayan, 
kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü 
trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne 
ad verilir?

A) Banket B) Ana yol
C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu

15. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre 
yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üze-
re olduğunu gösterir.

 • Bu ışık yandığında, emniyetle durula-
mayacak kadar yaklaşılmış ise normal 
geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal 
edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret ciha-
zında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A) Sarı B) Yeşil
C) Kırmızı D) Kırmızı oklu

16.   Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler 
için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

A)  B) 

C)  D) 

17.   Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Gevşek şev
B) Dönel kavşak
C) Yandan rüzgâr
D) Gizli buzlanma

18.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisine 
yaklaşıldığını bildirir?

A) Ana yol-tali yol kavşağına
B) Işıklı işaret cihazına
C) Açılan köprüye
D) Havalimanına

19.   Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol 
işaret levhasıdır?

A)  B) 

C)  D) 
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A

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

20.   Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla 
olan taşıt giremez.

B) Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt 
giremez.

C) 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan 
taşıt giremez.

D) 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde 
taşıyan taşıt giremez.

21.   Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı 
neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla 

yaklaşılmamasını

22.   Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve aza-
mi ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri 
ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan 
ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi 
geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik 
herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç 
saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5 D) 4,5

23.    I. Kesik yol çizgisi
 II. Devamlı yol çizgisi
 III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgi-
lerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla 
araçlar tarafından geçilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

24.   Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, 
hangi numaralı araçların ok yönündeki 
hareketi kesinlikle yasaktır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2
C) Yalnız 3 D) 1, 2 ve 3

25.   Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim 
yeri içindeki kara yollarında, lastik teker-
lekli traktörler için azami hız saatte kaç 
kilometredir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

26.   Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilo-
metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki 
araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

27.   Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak 
doğrultu değiştirecek olan araç sürücüle-
rinin aşağıdakilerden hangisini yapması 
zorunludur?

A) Hızını artırması
B) Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun 

olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını 
vermesi

28.   Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıda-
kilerden hangisinin kullanılması, olası bir 
kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını 
ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

A) Kask B) Eldiven
C) Yansıtıcı giysi D) Dayanıklı bot

1

2

3
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

29.   

DUR

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden 
hangisine uyulmaması sonucu meydana 
gelmiş olabilir?

A) Takip mesafesine
B) Kavşaklarda geçiş hakkına
C) Öndeki aracı geçme kuralına
D) Farların kullanılacağı yer ve hâllere

30.   Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne 
sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslar-
dan biri değildir?

A) Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B) Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada 

verilmesi
C) Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık 

sağlanması
D) Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde 

iken kullanılması

31.   Belirlenmiş yangın musluklarına her iki 
yönden kaç metre mesafe içinde park et-
mek yasaktır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

32.    I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden 
olması

 II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun 
kornaya basılması

 III. Araçların egzoz borusu ve susturucula-
rında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üze-
rindeki olumsuz etkilerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

33.   Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda 
bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

34.   Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini 
olumsuz yönde etkiler?

A) Hızı viraja girmeden önce artırmak
B) Aracı kullanırken sadece yola konsantre 

olmak
C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan 

kaçınmak
D) Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafe-

si olduğunu hesaplamayı öğrenmek

35.   İnsanların işitme sağlığını ve algılaması-
nı olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve 
psikolojik dengeleri bozabilen, iş perfor-
mansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve 
sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren 
çevre kirliliği türüne ne denir?

A) Ses B) Duyuru
C) Konuşma D) Gürültü

36.   Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve 
diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere 
ileten güç aktarma organının adı nedir?

A) Volan B) Aks 
C) Kavrama D) Vites kutusu 

37.   Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz 
ışıklarından hangisinin yanıyor olması, em-
niyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

D�ferans�yel

?
Şaft
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

38.    I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt sevi-
yesinin kontrol edilmesi

 II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün 
çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 III. Ön koltuklar, kafalıkları ve ayna-
nın beden ölçülerine uygun olarak 
ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya 
başlamadan önce yapılması gereken hazır-
lıklardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III

39.   Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini 
kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi 
bulunan parçaya ne ad verilir?

A) Yağdanlık B) Yağ filtresi
C) Yağ çubuğu D) Yağ pompası

40.   Motorun soğutma sisteminde kullanılan 
- - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma 
sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, pas-
lanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-
rek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asit B) antifriz
C) saf su D) elektrolit

41.   Lastik hava basınçlarının çok düşük veya 
çok yüksek olması aşağıdakilerden hangi-
sine neden olur?

A) El freninin arızalanmasına
B) Sürüş güvenliğinin artmasına
C) Bijon somunlarının gevşemesine
D) Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına

42.   Aracın elektrik sisteminde sigortalardan 
biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi 
yapılır?

A) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B) Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
C) Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D) Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.

43.   Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti dev-
rinin yüksek olmasına bağlı olarak meyda-
na gelir?

A) Yakıt tüketiminin artması
B) Yakıt tüketiminin düşmesi
C) Motorun sarsıntılı çalışması
D) Motorda yağlamanın olmaması

44.   Aracın gösterge panelinde 
bulunan şekildeki ikaz 
ışığının, motor çalışmaya 
başladığında ya da seyir 
sırasında yanıyor olması 
sürücüye neyi bildirir?

A) Motor kaputunun açık kaldığını
B) Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C) Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza 

olduğunu
D) Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü 

veya bir arıza olduğunu

45.   Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun 
trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer 
sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da 
sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek

46.   Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi ol-
mayan sürücülerin özelliklerindendir?

A) Öfkeli olmak
B) Sabırlı olmak
C) Başarılı iletişim kurmak
D) Bencillikten uzak durmak

47.   Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen 
sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya 
geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir 
yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, 
bu sürücünün hangi davranış özelliğine 
sahip olduğunu gösterir?

A) Öfke B) Bencillik
C) Diğergamlık D) Sabırsızlık
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48.   Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken 
öfke duygusuna kapılan bir sürücünün 
kendisini sakinleştirmek için uygulaması 
gereken yöntemlerden biri değildir?

A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabile-
ceğini kabul etmesi

B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler 
üretmesi

C) Radyo veya müzik açması
D) Derin nefes alması

49. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek 
doğru davranış göstermek

 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yön-
temlerle çözmek

 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluş-
masına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama-
cını oluşturur?

A) Mizacın
B) Beden dilinin
C) Trafik adabının
D) Konuşma üslubunun

50.   Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda 
meydana gelen trafik kazalarının çevreye 
verdiği zararlardan biri değildir?

A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde 
iş yükünün artması

B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen 
ağaçların zarar görmesi

C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kaza-
larda ulaşımın aksaması

D) Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durum-
larda kesintiler yaşanması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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27.08.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   D
2.   C
3.   A
4.   B
5.   C
6.   B
7.   A
8.   D
9.   B

10.   C
11.   A
12.   D
13.   B
14.   D
15.   A
16.   C
17.   D
18.   A
19.   C
20.   B
21.   C
22.   D
23.   A
24.   C
25.   B
26.   D
27.   D
28.   A
29.   B
30.   C
31.   A
32.   B
33.   C
34.   A
35.   D
36.   B
37.   C
38.   D
39.   C
40.   B
41.   D
42.   A
43.   A
44.   B
45.   D
46.   A
47.   C
48.   B
49.   C
50.   A
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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya 

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik iletişim araçlarını 
yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl 
süreyle sınava alınmayacaksınız.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka kursiyerin sınav evrakını 
kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 
kalemle yazarak imzalayınız.

2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 
almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.

10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde 
dışarı çıkarmayınız.

11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 
teslim ediniz.

Adı ve Soyadı  : .....................................................
T.C. Kimlik No : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

08/10/2016      Saat: 11.00
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1.   Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması 
sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar-
dan biri değildir?

A) Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten 
kaçınılması

B) Kimin, hangi numaradan aradığının 
bildirilmesi

C) 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net 
bir şekilde cevap verilmesi

D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıy-
sa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi

2.   Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta 
tutulması, zararlı olanların atılması gibi gö-
revleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan 
sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinir sistemi B) Hareket sistemi
C) Boşaltım sistemi D) Dolaşım sistemi

3.   Kazazedenin durumu değerlendirilirken 
yaşam bulgularının var veya yok olması ya-
pılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazaze-
denin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

A) Yaşı B) Boyu
C) Cinsiyeti D) Vücut ısısı

4.   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek 
için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. 
En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek 
tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre 
oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamala-
rından hangisiyle ilgilidir?

A) Bildirme B) Koruma
C) Kurtarma D) Tedavi etme

5. • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralan-
malarında daha çok görülür?

A) Baş B) Karın
C) Göğüs D) Omurga

6.   Atardamar kanamalarında, kısa zamanda 
çok kan kaybetmemek için kanayan yer 
üzerine veya kanayan yere yakın bir üst 
atardamar bölgesine basınç uygulanır.

Buna göre,

 I. Boyun
 II. Koltuk altı
 III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç 
için belirlenmiş basınç uygulama noktala-
rındandır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

7.   Aşağıdakilerden hangisi şok 
belirtilerindendir?

A) Zihinsel aktivitenin artması
B) Cildin soğuk ve nemli olması
C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

8.   Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uy-
gulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi 
doğrudur?

A) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit 
edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağı-
nın dik olarak yerleştirilmesi

B) Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye 
uzak mesafede durulması

C) Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldır-
manın ritmik olarak yapılması

D) Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası 
uygulanması

9.   

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki du-
rumların hangisinde uygulanır?

A) Kalp durması
B) Bacak kemiği kırılması
C) Solunum yolu tıkanması
D) Delici göğüs yaralanması
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10.   Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan 
ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Kazazedenin hareket ettirilmesi
B) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve 

nabzın kontrol edilmesi
D) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

11.   Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en 
ileri durumudur?

A) Şok B) Koma
C) Üşüme D) Bayılma

12.   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişi-
ler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından 
uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta 
olacağından merdiven ya da bir yerden 
rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden 
hangisiyle ilgilidir?

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Rentek manevrası
C) Sürükleme yöntemi
D) Heimlich manevrası

13.   Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında 
riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A) Aşırı hız yapmak
B) Alkollü olarak araç kullanmak
C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak

14.   Şekildeki ışıklı trafik işaret 
cihazında, kırmızı ışık ve 
yeşil oklu ışık birlikte 
yanmaktadır.

Bu durum sürücülere 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu

15.   Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp 
aracın belirli bir yere çekilerek trafikten 
alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru D) Trafikten men

16.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisine 
yaklaşıldığını bildirir?

A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere

17.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi 
yükseklik anlamında gabari sınırlamasının 
olduğunu bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

18.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) 70 metreden sonra yolun 
daralacağını

B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D) Takip mesafesinin 70 metreden az 

olmayacağını

19.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
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20.   Taşıt yolu veya park 
alanında, kaplama üzerine 
çizilen şekildeki sembolün 
anlamı nedir?

A) Özürlü sürücüler için park 
yeri

B) Özürlü sürücüler çıkabilir
C) Özürlü taşıtı giremez
D) Özürlü sürücü yolu

21.   Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı-
cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye 
aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak 

geri alınır.
D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sür-

mesine izin verilir.

22.   

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana 
çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürü-
cülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş 

yola gireceğini
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit 

değiştiremeyeceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit 

değiştiremeyeceğini

23.   Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksi-
ne bir işaret yoksa motorlu bisikletler için 
azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45

24.   Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla 
seyrederken önündeki araca en fazla kaç 
metre yaklaşabilir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

25.   Kara yollarında araç kullanan bir sürücü-
nün, aşağıdakilerden hangisini yapması 
yasaktır?

A) İki şeridi birden kullanması
B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağın-

dan sürmesi
C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini 

sürekli işgal etmekten kaçınması
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şerit-

te sürülen araçların güvenle geçişlerini 
beklemesi

26.   Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne 
yapmalıdır?

A) 1 numaralı araca yol vermeli
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

1

1

2
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27.    I. Şerit değiştirmelerde
 II. Sağa ve sola dönüşlerde
 III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları-
nın kullanılması zorunludur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

28.   Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip 
araçların, görev hâlinde karşılaşmala-
rı durumunda ilk geçiş hakkını hangisi 
kullanmalıdır?

A) İş makinesi B) Polis aracı
C) Ambulans D) İtfaiye aracı

29.   Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma-
ya örnektir?

A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yolcu indirmek ve bindirmek
D) Yük boşaltmak için beklemek

30. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış 
yapmak

 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli 
mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol 
oynayan faktörlerin hangisinin içinde de-
ğerlendirilir?

A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları

31.   Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi-
sinin yapılması yasaktır?

A) Gabarinin aşılması
B) Araç dengesinin korunması
C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

32.   Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin 
yapılması yasaktır?

A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından 
seyredilmesi

B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde 
yan yana sürülmesi

C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

33.   Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen 
sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için 
hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

34.   Araçların muayene süresi dolmasa bile, 
aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel 
muayenesi zorunludur?

A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli 
tarafından gerekli görüldüğünde

B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

35.   Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meyda-
na getirecek maddelere ne ad verilir?

A) Kireç B) Atık
C) Yanıcı madde D) Yakıcı madde

36.   Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay 
salınım süresini kısaltan parça aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Rotil B) Aks
C) Amortisör D) Şaft

POLİS
155 POLİ

S

AMBULANS
AMBULANS

112 ACİL

İTFAİY
E

İTFAİYE
İTFAİY

E
110
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37.   ABS fren sisteminin avantajlarından biri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkışta patinajı önler.
B) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C) Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
D) Frenleme anında direksiyon hakimiyetini 

artırır.

38.   İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi meka-
nik enerjiye dönüştürür?

A) Isı enerjisini B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi D) Elektrik enerjisini

39.   Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde-
ki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncını
B) Fren hidrolik seviyesini
C) Depodaki yakıt miktarını
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını

40.   Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

A) Şarj sistemi B) Marş sistemi
C) Ateşleme sistemi D) Yağlama sistemi

41.   Radyatöre konulacak su peteklerin neresin-
de olmalıdır?

A) Altında B) Üzerinde
C) Ortasında D) Hizasında

42.   Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların 
yanmamasına sebep olur?

A) Bujilerdeki
B) Distribütördeki
C) Far anahtarındaki
D) Endüksiyon bobinindeki

43.   Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde 
aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı-
yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla 
derhal durulması gerektiğini belirtir?

A)  B) 

C)  D) 

44.   Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışım-
la çalışır?

A) Fakir B) Zengin
C) Normal D) Az yakıtlı

45.   Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının 
sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, 
trafikte hangi temel değere sahip olundu-
ğunu gösterir?

A) Kabalık B) Hırçınlık
C) Bencillik D) Sorumluluk

46.   Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün 
sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim 
becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha 
fazladır?

A) Bencil
B) Hoşgörülü
C) Aşırı tepki gösteren
D) Görgüsüzce davranan

47.   Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının 
ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri 
değildir?

A) Trafik işaretlerinin hasar görmesi
B) Kara yollarının zamanından önce 

yıpranması
C) Trafik suçlarına uygulanan cezaların 

artırılması
D) Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip 

olması

      1/2
0    1
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48.   Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç 
sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması 
durumu, trafikte hangi temel değerle ifade 
edilir?

A) Bencillik B) İnatlaşmak
C) Diğergamlık D) Sorumsuzluk

49.    I. Kural ihlallerine
 II. Tehlikeli davranışlara
 III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu 

yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenler-
den hangilerine yol açabilmektedir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

50.   Öndeki araç yol kenarına park etmeye 
çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu 
beklemesi durumu, trafikte hangi temel 
değere sahip olunduğunu gösterir?

A) Öfke B) Sabır
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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08.10.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   A
2.   C
3.   D
4.   B
5.   A
6.   D
7.   B
8.   C
9.   D

10.   C
11.   B
12.   A
13.   C
14.   B
15.   D
16.   A
17.   C
18.   D
19.   B
20.   A
21.   C
22.   D
23.   B
24.   D
25.   A
26.   A
27.   D
28.   C
29.   B
30.   D
31.   A
32.   B
33.   D
34.   A
35.   B
36.   C
37.   D
38.   A
39.   C
40.   D
41.   B
42.   C
43.   A
44.   B
45.   D
46.   B
47.   C
48.   C
49.   A
50.   B
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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
17/12/2016          Saat: 11.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.     I. Yaşamı korumak
 II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardı-
mın amaçlarındandır?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III

2.   “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, 
bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak 
yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan 
sistemlerden hangisine aittir?

A) Hareket sistemi B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi

3.  •  Yaralanmanın ciddiyetinin 
değerlendirilmesi

     •  İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
     •  Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlen-

mesi
     •  Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin 
amacını oluşturur?

A) Yaralıyı değerlendirmenin
B) Trafik kazalarını azaltmanın
C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzak-

laştırmanın

4.   

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, 
aşağıdaki durumların hangisinde tercih 
edilmez?

A) Uzuv kopması varsa
B) Baskı noktalarına baskı uygulamak 

yeterliyse
C) Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir 

ortamda tek ilk yardımcı varsa
D) Kanaması durdurulamayan kazazede 

güç koşullarda bir yere taşınacaksa

5.     I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 
parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

 II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak 
baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler  tercih 
edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene 
yukarı pozisyonunun uygulama  basa-
maklarındandır?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

6.   Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı-
lan suni solunum uygulamasında dikkat 
edilecek kurallardandır?

A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt 
üstü yatırılması

B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan 
yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının 
sağlanması 

C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının 
bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika 
süre ile kontrol edilmesi

D) Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve 
burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip 
ağız dolusu nefes verilmesi

7.   Aşağıdakilerden hangisi, şok durumun-
daki kazazedeye yapılması gereken ilk 
yardım uygulamalarındandır?

A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Fiziksel hareketinin artırılması
C) Hava yolu açıklığının sağlanması
D) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin 

örtülmesi

8.   Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin 
şiddetli olarak çarpması ile oluşan yara-
lara ne ad verilir?

A) Kesik yaralar B) Ezikli yaralar
C) Delici yaralar D) Parçalı yaralar

9.   Bayılan bir kazazedenin kusması varsa 
hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A) Baş geride yarı oturuş 
B) Sırtüstü yatış
C) Dik oturuş 
D) Yan yatış
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10.   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası 
ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. 
Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sa- 
katlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi  
kafatası ve omurga yaralanmalarında 
yapılması gereken ilk yardım uygulama-
larındandır?

A) Kazazedenin yalnız bırakılması
B) Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C) Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D) Hava yolu açıklığını sağlamak için koma-

pozisyonu verilmesi

11.   Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik 
dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebep-
lerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve 
devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi  yazılmalıdır?

A) kırık  B) çıkık
C) donma  D) burkulma

12.   Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dola-
şım durması varsa ya da olay yerinde 
yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum 
söz konusuysa omuriliğine zarar verme-
den araçtan çıkarılmasında kullanılan 
tekniğe ne ad verilir?

A) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) Rentek manevrası
D) İtfaiyeci yöntemi

13.   Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzen-
lenmesinde diğerlerine göre önceliğe  
sahiptir?

A) Trafik ışıkları B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları D) Yer işaretlemeleri

14.   Araçların bir mülke girip çıkması için ya-
pılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan 
ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan 
kısmına ne ad verilir?

A) Şerit  B) Banket
C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu

15.   Aşağıdakilerden hangisi  Kara Yolları Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve 

yönetmek
C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı 

sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara 
sertifika verilmesini sağlamak 

D) Tüm kara yollarındaki işaretleme stan-
dartlarını tespit etmek, yayınlamak ve 
kontrol etmek

16.  •  Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
     •  Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirti-
lerin sürücüde sezilmesi halinde aşağı-
dakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli 
B) Yola devam edilmeli 
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı

17.   Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işa-
retidir?

A)  B) 

C)  D) 

18.   “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim 
koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden 
hangisi iklim koşullarından kaynaklanan 
bir tehlike olabileceğini bildirir?

A)  B) 

C)  D) 
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19.   Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta 
sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli

20.   Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden 
hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamala-
rın sona erdiğini bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

21.   Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Taşıt giremez
B) Motosiklet giremez
C) Taşıt trafiğine kapalı yol
D) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine 

kapalı yol

22.   Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri 
dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekil-
deki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) 
hızı saatte kaç kilometredir?

1 2

3

4

A) 50 B) 70 C) 90 D) 110

23.   

1

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü 
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öndeki araca takip mesafesinden daha 
fazla yaklaşmalı

B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu 
şeridi izlemeli

C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı

24.   Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay 
işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl 
davranmalıdır?

A) 50 metre sonra durmalı
B) Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
C) Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
D) Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe 

bırakmalı

25.   Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve 
aza   mi ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların 
şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı  
yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil  
9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 sa-
atlik herhangi bir süre içinde toplam olarak 
kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
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26.   Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş 
hak kını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

1

2

3

4

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

27.   Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak 
olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl 
davranmalıdır?

1

2

A) Dar bir kavisle dönmeli
B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli 
C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli 
D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı 

28.     I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kulla-
nılması

 II. Geceleri öndeki aracı yakından takip 
ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle 
görüşün yetersiz olduğu haller dışında 
kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda veri-
lenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II    B) I ve III
C) II ve III    D) I, II ve III

29.   Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan 
araçların kapalı otoparka kabul edilmesi 
yasaktır?

A) LPG  B) Benzin
C) Motorin  D) Biyodizel

30.   Seyir esnasında araçlarda emniyet 
kemeri kullanılması, aşağıdakilerden 
hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

31.   Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç 
sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl 
kullanabilirler?

A) Eskort eşliğinde
B) Seyyar tepe lambası taktırarak
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak

32.     I. Arkadan çarpma
 II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı 

geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü-
rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) 
kusurlarından sayılır?

A) I ve II   B) I ve III
C) II ve III   D) I, II ve III

33.   Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı-
lan çalışmalara  ne denir?

A) Çevre  B) Çevre hakkı
C) Çevre düzeni D) Çevre koruma

34.   Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki 
araçlarda bulunması zorunludur?

A) Periyodik bakım kartı
B) Araç tescil belgesi
C) Yağ değişim kartı
D) Kasko poliçesi
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35.     I. Reflektör
 II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden 
hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I   B) I ve II
C) II ve III   D) I, II ve III

36.   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapıl-
ması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş mo-
toru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmış olabilir?

A) Akünün boşalmasından
B) Akünün tam şarjlı olmasından
C) Hava filtresinin kirlenmesinden
D) Akü kutup başlarının sıkı olmasından

37.   Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir 
kaza anında ölüm ve yaralanma riskini 
azaltır?

A) Alarm  B) Hava yastığı
C) Merkezi kilit D) Hız sabitleyici

38.   Aracın kontak anahtarı 
motoru çalıştırmayacak 
şekilde açıldığında, gösterge 
panelinde bulunan şekildeki 
akü şarj ikaz ışığının yanma-
sı gerekir.

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden han-
gisinde olabilir?

A) Marş motorunda
B) Soğutma fanında
C) Motor devir göstergesinde
D) Akü şarj ikaz ışığının ampülünde

39.   Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğut-
ma sisteminde donmayı önlemenin yanı 
sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde ko-
rozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu 
da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

A) Yağ  B) Asit
C) Saf su  D) Antifriz

40.   Fren pedalına basıldığında fren lamba- 
ları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Flaşör arızalıdır.
B) Distribütör arızalıdır. 
C) Fren müşiri arızalıdır.
D) Geri vites müşiri arızalıdır.

41.   Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış  
lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden 
hangisini artırır?

A) Sürüş konforunu
B) Trafik kazası riskini
C) Direksiyon hâkimiyetini
D) Aracın yol üzerinde tutunmasını

42.   Aşağıdakilerden hangisinin, normalin 
çok altında eksilmesi veya özelliğini kay-
betmesi durumunda motor aşırı ısınarak 
zarar görür?

A) Antifriz  B) Fren hidroliği
C) Motor yağı D) Akü elektroliti

43.   

?

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay 
salınım süresini kısaltan, şekilde soru 
işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Şaft  B) Volan
C) Kavrama D) Amortisör

44.   Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan 
ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan 
biri değildir?

A) Far ayarı B) Buji ayarı
C) Avans ayarı D) Rölanti ayarı
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45.   Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, ta- 
hammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değer- 
lere sahip olabilme yetisidir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç  B) Beden dili
C) Trafik adabı D) Konuşma üslubu

46.   Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, 
aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ai-
lesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan 
olası bir kazada sevdiklerinin canını 
riske atmakla trafikte hangi temel değeri 
yerine getirmemiş olur?

A) Hırçınlık B) Sorumluluk
C) Bencillik D) Hoşnutsuzluk

47.   Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen 
durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli 
etmesi yerine, hangi davranışı göster-
mesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik 
ortamı oluşur?

A) Hoşgörülü olması
B) Bencil davranması
C) Aşırı stres yapması
D) Sürekli kornaya basması

48.   Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu so-
kak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı 
görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen 
bir sürücü, trafikteki temel değerlerden 
hangisine uygun davranmıştır?

A) İnatlaşmaya
B) Aşırı tepki göstermeye
C) Kaba ve saldırgan davranmaya
D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

49.   Trafikte hangi temel değere sahip olan 
sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı-
sının yerine koyar ve aracını kaldırıma 
park etmekten kaçınır?

A) Empati düzeyi yüksek 
B) Görgü seviyesi düşük 
C) Sorumsuz
D) Bencil

50.   Trafik denetim görevlileriyle iletişim 
kuran sürücünün, trafik adabı açısından 
özen göstermesi gereken davranış şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşısındaki kişiyi suçlaması 
B) Empati kurmaktan kaçınması
C) Karşısındaki kişiye saygı duyması
D) Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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17.12.2016 TARİHİNDE YAPILAN  
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
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2.   C
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5.   A
6.   D
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8.   B
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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.02.2017          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü 
belgenizdeki) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli 
kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.   Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım 
uygulamalarında ilk yardımcının kendisi 
ve kazazede için alması gereken önlem-
lerden biri değildir?

A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B) Kazazedenin korku ve endişelerini 

gidermesi
C) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdaha-

le yapması
D) Kendisinden önce kazazedenin emniye-

tini sağlaması

2.   Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli 
olan gaz alışverişi görevini yaparak hüc-
re ve dokuların oksijenlenmesini sağla-
yan organlardandır?

A) Mide  B) Böbrek
C) Akciğer  D) Pankreas

3.   Solunum durmasında dudaklar, parmak 
uçları ve burun ucunda görülen morarma-
ların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su kaybı
B) Oksijensizlik
C) Beslenme yetersizliği
D) Karbonmonoksit eksikliği

4.   Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygu-
lamasının 1 turunda yapılan kalp masajı 
ve suni solunum sayıları hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

 Kalp masajı  Suni solunum
A)  10 1
B)  20 1
C)  30 2
D)  40 2

5.     I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastı-
rılır.

 II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak 
gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmı-
na, göğüs kemiği altına gelecek şekilde 
yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan 
bir kazazedeye Heimlich Manevrası 
uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama 
sıralaması nasıl olmalıdır?

A) II - I - III  B) II - III - I
C) III - I - II  D) III - II - I

6.   Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen 
hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 

A) Kasık
B) Boyun
C) Koltuk altı
D) Köprücük kemiği üzeri

7.   Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş 
kazazedede görülebilecek belirtilerden 
biri değildir?

A) Kan basıncında yükselme
B) Bilinç seviyesinde azalma
C) Hızlı ve yüzeysel solunum
D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

8.   Aşağıdakilerden hangisi, delici karın ya-
ralanmalarında yapılan doğru ilk yardım 
uygulamalarındandır?

A) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B) Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya 

çalışılması
C) Isı kaybını önlemek için kazazedeye 

soğuk uygulama yapılması
D) Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü 

pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak 
yatırılması
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9.   Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda 
yapılan hatalı ilk yardım uygulamaların-
dandır?

A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin 

tespit edilmesi
D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin 

yukarı kaldırılması

10.   Bilinci kapalı ve solunumu olan bir 
kazazedeye, herhangi bir yaralanması 
yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi 
verilmelidir?

A) Koma pozisyonu
B) Alt-çene pozisyonu
C) Baş-çene pozisyonu
D) Şok pozisyonu

11.   Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, 
ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Şok  B) Diyabet
C) Hipertansiyon D) Sara krizi

12.     I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan 

kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yön-
temi ile ilgili verilenler için, aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

13.   Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden 
beklenen olumlu davranış özelliklerin-
dendir?

A) Saygıyı öncelikle başkalarından bekle-
mek

B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C) Kendi kendine kurallar koymak
D) Kendini üstün görmek

14.     I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, 
açılma, eğitim, denetim ve çalışma esas-
larını belirlemek

 II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı 
sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara 
sertifika verilmesini sağlamak

III. Kara yollarında can ve mal güvenliği 
yönünden gerekli düzenleme ve işa-
retlemeleri yaparak tedbirleri almak ve 
aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Ba-
kanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

15.   Araçların niteliklerini tespit ve kontrol 
edebilecek cihaz ve personel bulunan, 
teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad 
verilir?

A) Servis istasyonu
B) Araç tartı istasyonu
C) Akaryakıt istasyonu
D) Muayene istasyonu

16.   Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu 
olarak durmayı gerektirir?

A)  B) 

C)  D) 
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17.   “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim 
koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden 
hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike 
olabileceğini bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

18.   Şekildeki trafik işaretini 
gören sürücünün aşağıda-
kilerden hangisini yapması 
yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Öndeki aracı geçmesi
C) Aracının hızını azaltması
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi

19.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, 
kamyonlar için öndeki aracı geçme yasa-
ğını bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

20.   Şekildeki trafik işareti aşağı-
dakilerden hangisini bildirir?

A) Dönel kavşak yaklaşımını
B) İleri ve sola mecburi yönü
C) Sağa ve sola mecburi yönü
D) Ada etrafında dönüleceğini

21.   Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların 
arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Araç uzunluğunun üç katı kadar
B) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği 

kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin ge-

rektirdiği kadar
D) Kendilerini geçmek isteyen araçların 

güvenle girebilecekleri kadar

22.   Şekildeki bölünmüş kara yolunda,  
3 numaralı araç sürücüsünün azami  
(en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

1 2

3

A) 30  B) 50  C) 70  D) 90

23.     I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve 

dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve 

buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın 
önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A) Yalnız I  B) I ve II.
C) II ve III.  D) I, II ve III.
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24.   Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
yasaktır?

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere 
şerit değiştirilmesi

B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride 
girilmesi

C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçil-
mesi

D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

25.   

1 2

3

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların 
geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  B) 1 - 3 - 2
C) 2 - 3 - 1  D) 3 - 2 - 1

26.  •  Motor durdurulur.
     •  Araç el freni ile tespit edilir.
     •  Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci 

vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda 
uygulanır?

A) Durma
B) Geri gitme
C) Park etme
D) U dönüşü yapma

27.   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında 
geceleri seyrederken, yeterince aydınlatıl-
mamış tünellere girerken, benzeri yer ve 
hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) sis ışıklarının
B) park ışıklarının
C) yakını gösteren ışıkların
D) uzağı gösteren ışıkların

28.   Araçların yüklenmesine ilişkin usullere 
göre yolcu ve eşya taşımalarında kul-
lanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 
Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden 
hangisini kullanması zorunludur?

A) Kış lastiği
B) Yaz lastiği
C) Polen filtresi
D) Cam suyu antifrizi

29.   Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapıla-
bilecek davranışlardandır?

A) Geri gitmek
B) Geriye dönmek
C) Zorunluluk dışında park etmek
D) Hızına uygun şeritte gitmek

30.   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu 
kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı-
talarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sü-
rücü belgesinin geri alınmasını gerekti-
ren kusurlardan biri değildir?

A) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
B) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullan-

mak
C) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını 

%10 oranında geçmek
D) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde 

alkollü olarak araç kullanmak

31.   Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdaki durumlardan hangisinin 
oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil 
Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A) Hurdaya ayrılması
B) Teknik değişiklik yaptırılması
C) Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D) Aracın teknik muayenesinin zamanında 

yaptırılmaması
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32.   Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde 
bulundurulması gereken zorunlu malze-
me ve gereçlerden biri değildir?

A) Üçgen reflektör
B) İlk yardım çantası
C) Yangın söndürme cihazı
D) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

33.   Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı 
arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli 
durumlardandır?

A) Fren mesafesinin artması
B) Güvenli sürüşün sağlanması
C) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada 

durulması

34.   Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim 
görevlilerinin istemesi hâlinde sürücüle-
rin beyan etmek zorunda olduğu belge-
lerden biri değildir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç bakım kartı
C) Araç tescil belgesi
D) Nüfus hüviyet cüzdanı

35.   Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, 
araçların çevreye verdiği zararlardan 
hangisini önlemeye yönelik bir uygula-
madır?

A) Görüntü kirliliğini
B) Gürültü kirliliğini
C) Hava kirliliğini
D) Su kirliliğini

36.   Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde 
bulunan çok ince hava temas yüzeyleri 
(petekler) aracılığı ile soğutan parçaya  
- - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, 
aşağıdakilerden hangisinin yazılması 
uygundur?

A) amortisör B) radyatör
C) alternatör D) distribütör

37.   Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin 
görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıt tüketimini azaltmak
B) Aracın dönüşlerini sağlamak
C) Akünün şarj olmasını sağlamak
D) Titreşimleri, salınımları ve ani şokları 

sönümlemek

38.   Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki 
ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor ol-
ması, arka cam rezistansının çalışmakta 
olduğunu bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

39.     I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviye-
sinin kontrol edilmesi

 II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün 
çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın be-
den ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanma-
ya başlamadan önce yapılması gereken 
hazırlıklardandır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III.

40.   Aracın periyodik bakımı yapılırken aşa-
ğıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi 
araç motorunun çalışmasını olumsuz 
etkiler?

A) Fren balatasının
B) Polen filtresinin
C) Yakıt filtresinin
D) Geri vites müşirinin

41.   Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı 
olarak meydana gelen aşınmayı azaltan 
madde hangisidir?

A) Antifriz  B) Motor yağı
C) Hidrolik yağı D) Akü elektroliti
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42.   Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışı-
ğının yanması, aracın hangi sisteminde 
arıza olduğunu belirtir?

A) Fren  B) Yakıt
C) Yağlama D) Soğutma

43.   Seyir hâlindeyken motordan “anormal 
sesler” gelmesi durumunda aşağıdakiler-
den hangisi yapılır?

A) Motorun devri artırılır.
B) Açık camlar varsa kapatılır.
C) Önemsenmez yola devam edilir.
D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon-

tak kapatılır.

44.   Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için 
aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
B) Motor yüksek devirde kullanılır.
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa 

alınıp kontak kapatılır.

45.     I. Trafikteki bütün kuralların nedenini 
öğrenir.

 II. Araç kullanırken yapacağı bir kural 
ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza 
olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, 
kendisinin ya da sevdiklerinin canını 
tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına 
sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

46.   Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve 
trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü-
cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir 
sürücünün durup çözüm bulması hâli, 
trafikte hangi temel değere sahip olun-
duğuna örnektir?

A) Yardımlaşmaya
B) Öfke duygusuna
C) Bencil davranmaya
D) Aşırı tepki göstermeye

47.   Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner 
dönmez önündeki araca korna çalan 
sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için  
1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu 
sürücünün trafikte hangi temel değere 
sahip olmadığını gösterir?

A) Öfke  B) İnatlaşma
C) Sabır  D) Aşırı tepki

48.   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi 
hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan 
önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/
durumu onun gibi yaşamamız anlamına 
gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısın-
dan da çok ciddi bir öneme sahip olan 
hangi davranış özelliğine aittir?

A) Öfke  B) Empati
C) Bastırma D) Engellenme

49.   Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıda-
kilerden hangisine yol açabilmektedir?

A) Kural ihlallerinin azalmasına
B) Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
C) Kazaya karışma olasılığının azalmasına
D) Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde 

etkilenmesine

50.   Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye 
yapılan hak ihlallerindendir?

A) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol 

verilmesi
C) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park 

edilmesi
D) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı-

nın düşünülmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
20.05.2017          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde 
uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav 
giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı 
bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılı-
ğıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber ve-
rilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her 
durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon 
numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygula-
malarından hangisiyle ilgilidir?

A) Bildirme  B) Koruma
C) Kurtarma D) Tedavi etme

2.   Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki 
solunum sayısı kaçtır?

A) 10 - 18  B) 12 - 20
C) 14 - 22  D) 16 - 24

3.   Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlen-
dirmesini yapan bir ilk yardımcı;

  I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde 
işaretliyor,

 II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma 
veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin 
vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uya-
ranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen 
kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamala-
rın hangilerinde hatalı davranmıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III.

4.   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geri-
ye kayması ya da solunum yoluna yabancı 
cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak 
solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kaza-
zedenin boyun travması yoksa hava yolunu 
açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere 
hangisi yazılmalıdır?

A) şok
B) oturuş
C) yarı yüzükoyun-yan
D) baş geri-çene yukarı

5.   Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam 
desteğiyle ilgili olarak verilenlerden han-
gisi doğrudur?

A) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın 
geriye çıkmasına izin vermeden tekrar 
suni solunum yapılması

B) Suni solunum yapmak için ilk yardımcı-
nın, kazazedenin ağzını kendi ağzının 
içine alacak şekilde yerleştirmesi

C) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan 
sonra suni solunuma geçilmesi 

D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde 
kalp basısı uygulanması

6.   Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu 
tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam 
tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden 
biri değildir?

A) Konuşabilmesi
B) Renginin morarması
C) Nefes almasının durması
D) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

7.   Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıf-
landırılan kanamalarla ilgili verilenlerden 
hangisi doğrudur?

A) Dış kanamalarda, kanama gözle görüle-
mez.

B) Yaradan vücut dışına doğru olan kana-
malar iç kanamalardır.

C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanama-
lar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, 
burun, ağız, anüs ve üreme organları 
kanamalarıdır.

8.   Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan 
kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin 
yapılması doğru bir ilk yardım uygulama-
sıdır?

A) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesi-
nin sağlanması

B) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin 
düzeltilmeye çalışılması

C) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilme-
den taşıma yapılması

D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa 
sola kımıldamasına izin verilmesi
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9.   Dokular üzerinde çekme etkisi ile meyda-
na gelen yaralara ne ad verilir?

A) Ezikli yaralar B) Delici yaralar
C) Parçalı yaralar D) Kesik yaralar

10.   

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki 
durumların hangisinde uygulanır?

A) Şok
B) Koma
C) Tam tıkanma
D) Omurga yaralanması

11.   Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş 
nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk 
yardım uygulamalarındandır?

A) Karna baskı uygulanması
B) Sıcak uygulama yapılması
C) Şekerli içecekler verilmesi
D) Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

12.   Rentek manevrası;

  I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve 
patlama gibi tehlikeli durumlarda,

 II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden 
araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

13.   Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden 
beklenen olumlu davranış özelliklerin-
dendir?

A) Kızgın biçimde kornaya basmak
B) Sürüş sırasında aceleci davranmak
C) Başkalarının hakkına saygılı olmak
D) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

14.   Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme 
amacı ile

     •  Yer işaretlemelerini
     •  Trafik işaret levhalarını
     •  Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlı-
lığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki 
kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının

15.   Yayaların ve araç kullananların diğer 
yaya ve araç kullananlara göre yolu 
kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad 
verilir?

A) Okul geçidi B) Geçiş hakkı
C) Yaya geçidi D) Geçiş üstünlüğü

16.   Şekildeki trafik işaretini 
gören sürücünün aşağıda-
kilerden hangisini yapması 
yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracını yavaşlatması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

17.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) Dönel kavşağa yaklaşıldı-
ğını

B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
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18.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi 
uzunluk anlamında gabari sınırlamasının 
olduğunu bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

19.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, 
kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun 
tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara 
yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A)  B) 

C)  D) 

20.   Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi 
bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A)   B) 

C)   D) 

21.   Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede 
uyulması gereken kurallardan biri değil-
dir?

A) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı 
geçmek

B) Geçmeden önce sola dönüş ışığını 
yakmak

C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

22.   
1 2

3

4

Şekle göre hangi numaralı araçların, 
bulundukları şeridi sürekli olarak işgal 
etmeleri yasaktır?

A) 1 ve 2  B) 1 ve 3
C) 2 ve 3  D) 3 ve 4

23.   Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının 
gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak 
için yapılması gerekenlerdendir?

A) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak 
şekilde yavaş sürülmesi

B) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltıl-
ması

C) Dönemeçlere girerken hızın artırılması
D) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

24.   

1

2

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan 
çar pan 2 numaralı araç sürücüsü hak-
kında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
söylenir?

A) Gözlerinin iyi görmediği
B) Hız kurallarına uymadığı
C) Araç lastiklerinin eski olduğu
D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
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25.   

1

2

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan  
2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakiler-
den hangilerini yapmalıdır?
  I. Dar bir kavisle dönmeli
 II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A) I ve IV.  B) II ve III.
C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

26.   

2

1

3

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sırala-
ması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  B) 1 - 3 - 2
C) 2 - 3 - 1  D) 3 - 1 - 2

27.   Aşağıdaki yerlerden hangisinde durakla-
ma yapılması yasak değildir?

A) Sol şeritte
B) Dönemeçlerde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Duraklara 30 metre mesafede

28.     I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı göste-
ren ışıkların kullanılması gerekir.

 II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur 
sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller 
dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

29.   Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle 
birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı 

olması
C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde 

oturtulması
D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve 

bağlanmış olması

30.     I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücu-
dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurması-
nı önler.

 II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en 
aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcu-
lar tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu 
taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş 
otomobillerindeki yolcuların emniyet 
kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili 
olarak yukarıda verilenlerden hangileri 
doğrudur?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

31.   

DUR

1

23

4

 

Şekildeki kazada hangi numaralı araç 
sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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32.   Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, 
bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa 
bildirmek zorundadır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

33.   Aşağıdaki taşıtların hangisinde takog-
raf cihazının bulundurulması zorunlu 
değildir?

A) Çekici  B) Otomobil
C) Otobüs  D) Kamyon

34.   Aşağıdakilerden hangisi özel araçların ge-
reksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A) Yakıt tüketiminin azalması
B) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C) Zararlı gaz salınımının artması
D) Trafik yoğunluğunun azalması

35.   Haritada yeri gösterilen illerden hangisi 
daha güneydedir? 

Sivas

Trabzon

Konya
K

A) Uşak  B) Sivas
C) Trabzon D) Konya

36.   ?

Aks

 

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve 
şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç 
aktarma organının adı nedir?

A) Balata  B) Amortisör
C) Diferansiyel D) Vites kutusu

37.   Soğutma suyunun çıkışı veya girişine 
yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu 
sıcaklığının belirli bir seviyede tutulması-
nı sağlayan araç aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Buji  B) Enjektör
C) Su pompası D) Termostat

38.   Araç motorunun çalışması için ilk hareketi 
veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marş sistemi B) Yağlama sistemi
C) Yakıt sistemi D) Ateşleme sistemi

39.   Aracın gösterge panelin-
de şekildeki uyarı lamba-
sının yanıyor olması neyi 
bildirir?

A) Motor kaputunun tam kapanmadığını
B) Lastik hava basıncının düşük olduğunu
C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

40.   Motor çalışır durumda 
iken aracın gösterge 
panelinde şekildeki ikaz 
ışığının yanıyor olması-
nın sebebi, aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Yağ seviyesinin azalması
B) Depodaki yakıtın azalması
C) Fren hidroliğinin eksilmesi
D) Radyatörde antifrizin olmaması

41.   Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk 
hava şartlarında motor soğutma suyuna 
katılması donmayı önler?

A) Akü elektroliti B) Motor yağı
C) Fren hidroliği D) Antifriz

42.   Araçta kullanım ömrünü tamamlamış 
lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden 
hangisini artırır?

A) Sürüş konforunu
B) Trafik kazası riskini
C) Direksiyon hâkimiyetini
D) Aracın yol üzerinde tutunmasını
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43.  •  Aracın hızı azaltılır.
     •  En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
     •  Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışık-

ları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge 
panelinde hangi uyarı ışığının yanması 
hâlinde yapılır?

A)  B) 

C)  D) 

44.     I. Ani hızlanmalar yapılması
 II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketimi-
nin artmasına neden olur?

A) Yalnız I  B) I ve II.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

45.   “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası ta-
rafından denetlenemez. Toplum yararına 
kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) trafik adabı B) trafik cezası
C) trafik terörü D) trafik müfettişi

46.   Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile 
olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya 
karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz 
etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbi-
rine hangi şekilde davranması hâlinde 
meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar 
daha kısa sürede çözülecektir?

A) Asabi
B) Aşırı tepkili
C) Kaba ve saldırgan
D) Saygılı ve nezaketli

47.   Trafik içinde hatalı davranış sergileyen 
bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden 
hangisini azaltır?

A) Trafikteki araç sayısını
B) Sürücünün kaza yapma riskini
C) Yayaların yaya geçidini kullanma oran-

larını
D) Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma 

yüzdelerini

48.   Kendinden çok başkalarını düşünen, başka-
larının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci 
şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışı-
nın bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özel-
liğine aittir?

A) Bencillik B) Saldırganlık
C) Diğergamlık D) Sorumsuzluk

49.   Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerle-
rine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen 
sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A) Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
B) Kazaya karışma olasılığının azalması
C) Kural ihlallerinin artması
D) Dikkatin dağılması

50.     I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen 
ağaçların zarar görmesi

 II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan 
kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi 
durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi 
atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar 
neticesinde büyük ekolojik zararların 
görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda 
meydana gelen trafik kazalarının kişiye, 
topluma, kamuya ve çevreye verdiği 
zararlardandır?

A) I ve II.  B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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20.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI  

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   A
2.   B
3.   C
4.   D
5.   B
6.   A
7.   D
8.   A
9.   C

10.   B
11.   D
12.   C
13.   C
14.   A
15.   B
16.   C
17.   D
18.   C
19.   A
20.   B
21.   A
22.   C
23.   B
24.   D
25.   D
26.   C
27.   D
28.   B
29.   A
30.   D
31.   B
32.   A
33.   B
34.   C
35.   D
36.   C
37.   D
38.   A
39.   B
40.   A
41.   D
42.   B
43.   C
44.   B
45.   A
46.   D
47.   B
48.   C
49.   B
50.   D
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29.07.2017          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde 
uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav 
giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.   

112 yi ara ? 112 
ambulans

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve 
hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan 
uygulama hangisidir?

A) İlaçla tedavi
B) Hasar tespiti
C) Temel yaşam desteği
D) Olay yeri değerlendirmesi

2.   Böbrekler, insan vücudundaki hangi 
sistemi oluşturan organlardandır?

A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi

3.   Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağı-
daki belirtilerden hangisi gözlenir?

A) Göz bebeklerinin genişlemesi
B) Solunumun yüzeyselleşmesi
C) Kan basıncının artması
D) Nabzın yavaşlaması

4.   Bebeklerde yapay solunumun uygulan
masıyla ilgili verilenlerden hangisi yan-
lıştır?

A) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve bur-
nunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yara-
yacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 
solunum verilir.

C) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu 
tıkanıklığına neden olan yabancı cisim 
varsa çıkartılır.

D) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı 
Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika 
süreyle kontrol edilir.

5.   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-
zedenin; konuşamadığını, nefes alamadı-
ğını, renginin morardığını ve acı çekerek 
ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula-
malarından hangisinin yapılması uygun 
olur?

A) Üçgen bandaj uygulaması
B) Heimlich manevrası
C) Turnike uygulaması
D) Rentek manevrası

6.   Aşağıdakilerden hangisi toplardamar 
kanamalarına ait bir özelliktir?

A) Kesik kesik akan bir kanama olması
B) Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C) Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli 

akması
D) Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın 

fışkırır tarzda akması

7.     I. Aşırı sıvı kaybı
 II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok 
tablosu görülebilir?

A) I ve II.       B) I ve III.
C) II ve III.     D) I, II ve III.

8.   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli 
olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri 
başında, boynunda ve sırtında ağrı oldu-
ğunu, bacaklarını hareket ettiremedi ğini 
söylüyor, ayrıca kazazedenin burnun dan 
ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi 
daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan 
düz pozisyonda sürükleyerek

B) Kazazedenin gövdesini sağ omuza yer-
leştirip ağırlığı dizlere vererek

C) Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D) Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
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9.   Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza
zedeye yapılacak ilk yardım uygulamala-
rındandır?

A) Çıkan eklemin yerine oturtulması
B) Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü 

yapılması
C) Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit 

edilmesi
D) Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının 

azaltılması

10.  •  Uzun süreli bilinç kaybıdır.
     •  Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve 

dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin 
azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı 
hâli hangisidir?

A) Şok             B) Koma
C) Bayılma     D) Baş dönmesi

11.   Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı 
yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım 
uygulamalarındandır?

A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Egzersiz yapmasının sağlanması
C) Kullandığı ilaçları varsa almasının engel-

lenmesi
D) Yaşam bulgularından, sadece solunu-

mun değerlendirilmesi

12.   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı ken-
di sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz 
zorlama ve yaralanmalara engel olmak için 
kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yara-
lının taşınması sırasında ilk yardımcının 
uyması gereken genel kurallardandır?

A) Yaralıya uzak mesafede çalışması
B) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını 

kullanması
C) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön 

değiştirmesi
D) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket 

ettirmesi

13.   Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücü-
lerden beklenen olumlu davranış özellik-
lerindendir?

A) Kendi kendine kurallar koymak
B) Bencilce davranışlarda bulunmak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

14.  •  Tescile bağlı araçların muayenelerini 
yapmak veya yaptırmak

     •  Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı 
kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut 
kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve 
denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen ku-
rumlardan hangisine aittir?

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına

B) Karayolları Genel Müdürlüğüne
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne
D) İçişleri Bakanlığına

15.   Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı 
ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. 

Buna göre hangi numaralı şeritteki araç-
lar yollarına devam edebilir? 

A) Yalnız 2  B) 1 ve 2
C) 1 ve 3  D) 2 ve 3
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16.   Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön 
levhası” anlamındadır?

A)  B)

C)  D) 

17.   Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden 
hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın 
kontrolsüz olduğunu belirtir?

A)  B)

C)  D)

18.   Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınır-
laması anlamındadır?

A)  B)  

C)   D)  

19.   Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden 
hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamın-
dadır?

A)   B)  

C)   D)  

20.   Şekildeki trafik işareti 
aşağıdakilerden hangisini 
bildirir?

A) 08.00-16.00 saatleri 
arasında yayaların yola 
giremeyeceğini

B) 08.00-16.00 saatleri arasın-
da motorlu taşıtların yola girebileceğini

C) 08.00-16.00 saatleri arasında yolun mo-
torlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu ta-
şıtların yol kenarına park yapabileceğini

21.   Taşıt yolu üzerine çizilen şekil-
deki çizgilerin anlamı nedir?

A) Yavaşlama çizgisi
B) Taralı alana girilmez.
C) Bölünmüş yol başlangıcı
D) Taralı alan içine park edilebilir.

22.   Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yer-
leşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim 
yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve 
kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere 
sırayla aşağıdakilerden hangileri yazıl-
malıdır?

A) 50 - 10       B) 100 - 20
C) 150 - 30     D) 200 - 40
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23.   Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine 
yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe 
üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?

A) Hızını azaltmalı
B) Öndeki aracı geçmeli
C) En sol şeritten gitmeli
D) Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

24.   Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden 
bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla 
arasında en az kaç metre mesafe bırak-
malıdır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

25.   Geceleyin arkasındaki aracın geçme uya-
rısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki-
lerden hangisini yapması doğrudur?

A) Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç 
işareti vermesi

B) Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşla-
ması

C) Uzağı gösteren lambaları yakması
D) Taşıt yolunun soluna yaklaşması

26.   Sola dönüş yapacak olan sürücülerin 
aşağıdakilerden hangisini yapması yan-
lıştır?

A) Dar bir kavisle dönmesi
B) Döneceği yönü önceden işaretle bildir-

mesi
C) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına 

uygun şeride girmesi
D) Kurallara uygun olarak karşıya geçen 

yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

27.   Trafik zabıtası veya trafik işaret levha-
sı ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan 
kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, 
ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geç-
mekte olan araçlara yol vermesi

C) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne 
sahip araçlara yol vermesi

D) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan 
gelen araca yol vermesi

28.     I. Ambulansa eskortluk yapmak
 II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın 
duyulur veya görülür işaretini alan araç 
sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangi-
lerini yapmak zorundadır?

A) Yalnız I      B) I ve II.
C) II ve III.      D) I, II ve III.

29.   

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı 
park edilmiştir?

A) Yalnız III B) I ve II.
C) I ve III.  D) I, II ve III.

30.   Aşağıdakilerden hangisinin kara yolla-
rında geceleyin seyrederken yapılması 
yasaktır?

A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla 
uyarılması

B) Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların 
yakılması

C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa 
hüzmeli farların yakılması

D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli 
yağmur sebebiyle görüşün yetersiz oldu-
ğu hâllerde kullanılması

31.   

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona 
hangi anlamda gabari sınırlaması getir-
mektedir?

A) Yükseklik  B) Uzunluk
C) Genişlik      D) Ağırlık
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32.     I. Araç içinde savrulma
 II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında em-
niyet kemerinin kullanılmaması sonucu 
meydana gelebilecek durumlardandır?

A) Yalnız I       B) I ve II.
C) II ve III.       D) I, II ve III.

33.   Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasın-
da sürücünün asli kusurlu sayılacağı 
durumlardan biri değildir?

A) Kurallara uygun olarak park etmiş araç-
lara çarpmak

B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D) Arkadan çarpmak

34.   Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürü-
cü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 2 B) 5 C) 7 D) 10

35.  •  Gereksiz yere korna çalınması
     •  Egzoz susturucularının orijinalliğinin 

bozulması
     •  Araç camlarının açılarak yüksek sesle 

müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıda-
kilerden hangisine sebep olur?

A) Yolculuğun huzurlu geçmesine
B) Yolculuk süresinin kısalmasına
C) Trafiğin hızlı akmasına
D) Gürültü kirliliğine

36.   Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktar-
ma organına aittir?

A) Şaft  B) Alternatör
C) Marş motoru D) Amortisör

37.   Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı 
bir motorun çalışma zamanlarından biri 
değildir?

A) İş zamanı B) Marş zamanı
C) Emme zamanı D) Sıkıştırma zamanı

38.   Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden 
önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A) Ayna ayarları B) Yakıt seviyesi
C) Araç lastikleri D) Koltuk ayarları

39.   Aracın gösterge panelin-
de şekildeki uyarı lamba-
sının yanıyor olması neyi 
bildirir?

A) Lastik basıncının düşük olduğunu
B) El freninin çekili olduğunu
C) Sis lambalarının yandığını
D) Fren balatalarının bittiğini

40.   Motor yağının zamanında değiştirilme-
mesi aşağıdakilerden hangisine neden 
olur?

A) Motorun verimli çalışmasına
B) Aracın daha yavaş gitmesine
C) Akünün daha çabuk bitmesine
D) Motordaki aşıntıların artmasına

41.   Yağmurlu havada, sileceklerin camı 
yeteri kadar temiz silememesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın serin olması
B) Silecek lastiklerinin eskimesi
C) Cam suyu seviyesinin azalması
D) Silecek motorunun yavaş çalışması

42.   Aşağıdakilerden hangisinin her periyo-
dik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A) Polen filtresinin
B) Fren hidroliğinin 
C) Araç lastiklerinin
D) Soğutma suyunun

43.   Aşağıdaki durumların hangisinde aracın 
kurallara uygun olarak durdurulması ve 
kontağın kapatılması gerekir?

A) Gösterge panelinde cam rezistans lam-
basının yanması

B) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D) Araç yakıtının azalması
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44.   Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi-
nin artmasına neden olmaz?

A) Klimanın açık olması
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Hava filtresinin değiştirilmesi
D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

45.   Trafik adabı;

  I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kural-
lara uymak,

 II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı 
anlayış ve empati gerektiren davranışları 
oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık 
hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

46.   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir 
sürücünün sorununa, bu konuda daha 
deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü-
nün çözüm bulması, trafikte hangi temel 
değere sahip olunduğunu gösterir?

A) Trafik kültüründe birbirini uyarma
B) Kendini eleştirme
C) Yardımlaşma
D) İnatlaşma

47.   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul-
lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. 
Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle 
araç kullanır. Trafik adabı açısından değer-
lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler 
birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya-
şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında 
da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme 
konusunda sorun yaşayan sürücülerin, 
genel olarak trafikte hangi temel değere 
sahip olmadığı bilinir?

A) Sabır          B) Öfke
C) Bencillik      D) İnatlaşma

48.   Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi-
nin amaçlarındandır?

A) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C) İnsanlar ya da olaylar karşısında göste-

rilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz 
davranılmasını sağlamak

D) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duy-
gusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

49.   Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir 
hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle 
diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte 
hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A) Bencilliğin
B) Beden dilinin
C) İnatlaşmanın
D) Tahammülsüzlüğün

50.   Aşağıdakilerden hangisi trafik kazala-
rının topluma verdiği zararlardan biri 
değildir?

A) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B) Kara yollarının zamanından önce yıpran-

ması
C) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki 

yapması
D) Açılan çok sayıda dava ile yargı siste-

minde iş yükünün artması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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29.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI  

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   C
2.   D
3.   A
4.   D
5.   B
6.   C
7.   D
8.   A
9.   C

10.   B
11.   A
12.   B
13.   C
14.   A
15.   D
16.   A
17.   B
18.   D
19.   A
20.   C
21.   B
22.   C
23.   A
24.   D
25.   B
26.   A
27.   D
28.   C
29.   C
30.   B
31.   A
32.   D
33.   C
34.   B
35.   D
36.   A
37.   B
38.   C
39.   D
40.   D
41.   B
42.   A
43.   B
44.   C
45.   B
46.   C
47.   A
48.   D
49.   B
50.   C
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K
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
07.10.2017          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde 
uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav 
giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durum-
da, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve 
gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir 
insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin 
aranması sırasında dikkat edilecek 
hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildir-

mekten kaçınmak
C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin 

aramasını sağlamak
D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması ya-

pıldıysa bu durumu sağlık personelinden 
gizlemek

2.   Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar. 
B) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı denge-

sini ayarlar. 
C) Oksijen, besin maddesi ve hormonları 

hücrelere, atık maddeleri ve karbondiok-
siti ilgili organlara taşır.

D) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorga-
nizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

3.   Boyun travması olmayan bilinci kapalı 
bir kazazedenin hava yolu açıklığını 
sağlamak için aşağıdaki uygulamaları 
yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki 
davranışı hatalıdır?

A) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gev-
şetmesi

B) Yabancı cismi görmeden kazazedenin 
ağız içine kör dalış yapması

C) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üze-
rine baş, boyun ve gövde ekseni düz 
olacak şekilde sırtüstü yatırması

D) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı 
geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla 
çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

4.   Çocuklarda temel yaşam desteği 
uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi 
doğrudur?

A) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich 
manevrası ile kontrol edilir.

B) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakika-
da 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında 
göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp 
basısı uygulanır.

D) Kalp basısı uygulamak için göğüs ke-
miğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt 
yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

5.   Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını 
ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki 
ilk yardım uygulamalarından hangisi 
yapılır?

A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye 
teşvik edilir.

B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin 
arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.

C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmı-
na, göğüs kemiği altına gelecek şekilde 
yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya 
ve yukarı doğru bastırılır.

D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner 
şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla gö-
beğin üzerinden kürek kemiklerine doğru 
eğik bir baskı uygulanır.

6.   Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağı-
daki bası noktalarından hangisine basınç 
uygulanır?

A) Kasık 
B) Koltuk altı
C) Şah damarı
D) Köprücük kemiği üzeri

7.   Burun kanaması olan kazazedeye hangi 
pozisyonu vermek gerekir?

A) Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
B) Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C) Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü 

yatış
D) Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek 

sırtüstü yatış
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8.     I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun 
değerlendirilmesi

 II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağız-
dan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkar-
tılmadan cismin etrafının temiz bezlerle 
desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs 
yaralanmalarında yapılacak ilk yardım 
uygulamalarındandır?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

9.   Resimde görülen uy-
gulama hangi kırıkların 
tespiti için yapılır?

A) Omurga kırığı
B) Üst kol kemiği kırığı
C) Ön kol kemiği kırığı
D) Köprücük kemiği kırığı

10.   Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa-
yan kazazedeye yapılması gereken ilk 
yardım uygulamalarındandır?

A) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
B) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya 

çalışılması
C) El, kol ve bacaklarının bağlanması
D) Şekerli içecekler içirilmesi

11.   Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kaza-
zedede aşağıdaki belirtilerden hangisi 
görülür?

A) Tokluk hissi    B) Yavaş nabız
C) Görmede netlik D) Yüzeysel solunum

12.   Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı 
olmayan kazazedenin omuriliğine zarar 
vermeden araç içinden çıkarılması için 
aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanıl-
malıdır?

A) Rentek manevrası
B) Heimlich manevrası
C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

13.     I. Öz eleştiri yapabilmek
 II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille 

uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli 
sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik 
özelliklerindendir?

A) I ve IV.  B) II ve III.
C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

14.   Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Araçların tescil işlemlerini yapmak
B) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri 

yapmak
D) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını 

yapmak

15.   Taşıt yollarını veya yol bölümlerini 
birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların 
diğer tarafa geçmesini engelleyen veya 
zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı 
veya gerece ne denir?

A) Ada  B) Ayırıcı
C) Şerit  D) Banket

16.   Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numa-
ralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) Önündeki aracı geçmeli
C) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesi-

ni azaltmalı
D) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen 

araca yol vermeli
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17.   Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden 
hangisi “gevşek malzemeli zemin” anla-
mındadır?

A)  B)

C)  D)

18.   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi 
bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A)  B)

C)  D)

19.   Şekildeki “park etmek yasaktır” 
levhasının altına ilave edilen 
resimli levha sürücüye neyi 
bildirir?

A) Yol yardımını
B) Aracın servise götürüleceğini
C) Park yapan aracın çekileceğini
D) Sadece arızalı araçların çekileceğini

20.   Sürücü belgesinin geri alınma süresi 
içinde araç kullandığı tespit edilenler 
hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi 
uygulanır?

A) İdari para cezası verilir.
B) 6 ay hapis cezası verilir.
C) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D) Sürücü belgesi daha önce geri alındığın-

dan hiçbir işlem yapılmaz.

21.   Aksine bir işaret yoksa otobüslerin 
otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilomet-
redir?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

22.   Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, 
yerleşim yeri dışındaki kara yolunda 
saatte 60 kilometre hızla seyrederken 
önündeki araçla arasında en az kaç met-
re mesafe bırakmalıdır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

23.   Şekildeki trafik tanzim işaretine göre 
hangi numaralı araçlar geçme yasağına 
uymamıştır?

A) Yalnız 3  B) 1 ve 2
C) 2 ve 3           D) 2, 3 ve 4

24.   

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan 
araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl 
olmalıdır?

A) 1 - 2 - 4 - 3 B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 2 - 3 - 4 - 1 D) 3 - 1 - 2 - 4
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25.   Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlü-
ğüne sahip araçlardandır?

A) Zırhlı taşıt
B) Kamu hizmeti taşıtı
C) Organ nakil araçları
D) Umum servis araçları

26.   İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, 
karşı yönden gelen araçların hareketini 
zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin 
geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakiler-
den hangisini yapması yanlıştır?

A) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B) Aracını sağ kenara yanaştırması
C) Varsa sığınma cebine girmesi
D) Gerekli hâllerde durması

27.   

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre 
hangi numaralı araçlar yanlış park etmiş-
tir?

A) Yalnız 3  B) 1 ve 2
C) 1 ve 3  D) 2 ve 3

28.   Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın 
yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından 
hangisi kullanılmalıdır?

A) Sis ışıkları
B) Acil uyarı ışıkları
C) Uzağı gösteren ışıklar
D) Yakını gösteren ışıklar

29.     I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşıl-
ması hâlinde, yükü uygun hâle getirilin-
ceye kadar araç trafikten men edilir.

 II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması 
durumunda bütün sorumluluk ve gider-
ler işletenine ait olmak üzere yolcuların 
en yakın yerleşim biriminde indirilmesi 
sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

30.   Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik 
kazasında araç içindeki ölüm ve yara-
lanmaların en aza indirilmesi amacıyla 
alınan önlemlerdendir?

A) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin 
kullanılması

B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktı-
rılması

C) Motor gücü yüksek araç kullanılması
D) Trafik cezalarının fazlalaştırılması

31.     I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış 

yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili 

memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında 
asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A) I ve II.   B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

32.   Satın alınan veya gümrükten çekilen 
aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması 
zorunludur?

A) Mali sorumluluk sigortasının
B) Araç teknik muayenesinin
C) Servis bakımlarının
D) Kasko sigortasının
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33.   Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, 
kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı-
yan araçların hepsinde bulundurulması 
zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Koruma başlığı
B) Hız sınırlayıcı cihaz
C) Yangın söndürme cihazı
D) Çocuk bağlama sistemleri

34.     I. Araç lastiği seçimi
 II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini 
etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I  B) I ve II.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

35.   Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma-
ya yönelik davranışlardandır?

A) Dere yataklarından kum alınması
B) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda 

yapılması
C) Zaruri olmayan durumlarda araç kulla-

nılması
D) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen 

maddelerin dışarı atılması

36.   Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin 
görevlerinden biri değildir?

A) Yakıt tasarrufu sağlamak
B) Tekerleklere güç ve tork dağılımını 

sağlamak
C) Şafttan gelen torku artırarak akslara 

iletmek
D) Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla 

dönmesini sağlamak

37.   Benzinli bir motorda buji hangi zamanın 
sonunda ateşleme yapar?

A) İş  B) Egzoz
C) Emme  D) Sıkıştırma

38.   Gösterge panelinde şekil-
deki ikaz ışığının yanması 
aşağıdakilerden hangisini 
ifade eder?

A) Frenin tutmadığını
B) Fren hidroliğinin azaldığını
C) El freninin çekili olduğunu
D) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

39.   Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ de-
ğişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı 
tamamlayarak aracı kullanmaya devam 
etmek, aşağıdakilerden hangisine neden 
olur?

A) Yağ ömrünün artmasına
B) Yakıt tüketiminin azalmasına
C) Bakım masrafının azalmasına
D) Yağın çamurlaşarak motora zarar ver-

mesine

40.   Hararet yapmış bir motorda radyatör 
suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden 
hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A) Fan müşirinin
B) Termostatın
C) Fan sigortasının
D) Klima kompresörünün

41.   Lastik değişiminden sonra balans ayarı 
yapılmaması aşağıdakilerden hangisine 
neden olur?

A) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
B) Frenleme performansının artmasına
C) Lastik basıncının kendi kendine azalma-

sına
D) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun 

titremesine

42.     I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
 II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu 

önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin gö-
revlerindendir?

A) Yalnız I  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.
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43.   Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane-
linde aşağıdaki ikaz ışıklarından han-
gisinin yanıyor olması derhal durmayı 
gerektirmez?

A)  B) 

C)  D) 

44.   Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin 
artmasına neden olmaz?

A) Debriyaj balatasının eskimesi
B) Lastik hava basıncının düşmesi
C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D) Aracın uygun olmayan devirde kullanıl-

ması

45.   Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini 
belirler?

A) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen 
sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B) Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı 
davranışlarıyla trafik ortamındaki davra-
nışlarının farklı olduğunu

C) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak 
ile saldırgan sürücülük davranışlarının 
birbirleriyle ilişkili olmadığını

D) Trafik kurallarının kişiler tarafından ve 
her koşulda güvenliği sağlamak amacıy-
la uygulanıp uygulanmayacağını

46.   Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında 
sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları 
değerlerdendir?

A) Öfke  B) Hoşgörü
C) İnatlaşma D) Aşırı tepki

47.   Trafik ortamında bazen hak kendinizden 
yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye 
vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi 
daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya 
katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel de-
ğerlerden hangisine aittir?

A) Sabırsızlık
B) Saldırganlık
C) Tahammülsüzlük
D) Feragat ve fedakârlık

48.   Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di-
ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanması-
na engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan 
yayaların araç yoluna çıkmalarına neden 
olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir 
sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısı-
nın yerine koyar ve aracını kaldırıma park 
etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) öfke             B) empati
C) bencillik       D) sorumsuzluk

49.   Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim 
görevlileriyle iletişim kuran sürücünün 
trafik adabı açısından özen göstermesi 
gereken davranışlardandır?

A) Empati kurmaktan kaçınmak
B) Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C) Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığı-

nı kabul etmek
D) Karşısındaki kişinin ne demek istediğini 

gözden geçirmek yerine akıl okumak

50.   Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte 
bireye yapılan hak ihlallerinden biri 
değildir?

A) Trafik kurallarına riayet edilmesi
B) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C) Hız sınırlamalarının üstünde araç kulla-

nılması
D) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park 

edilmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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07.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI  

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   C
2.   D
3.   B
4.   D
5.   A
6.   C
7.   B
8.   B
9.   C

10.   A
11.   D
12.   A
13.   B
14.   A
15.   B
16.   D
17.   C
18.   B
19.   C
20.   A
21.   C
22.   D
23.   A
24.   B
25.   C
26.   A
27.   B
28.   D
29.   C
30.   A
31.   D
32.   A
33.   C
34.   D
35.   B
36.   A
37.   D
38.   C
39.   D
40.   B
41.   D
42.   B
43.   A
44.   C
45.   D
46.   B
47.   D
48.   B
49.   C
50.   A
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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
23.12.2017          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

K
KİTAPÇIK TÜRÜ

2.
GRUP

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde 
uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav 
giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.   Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın 
öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak
B) Sağlık personelinin mesleki başarısını 

artırmak
C) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzak-

laştırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini 

sağlamak

2.   Aşağıdakilerden hangisi organların çalış-
masını, bilinç, algılama, anlama, hare-
ketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde 
olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol 
eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A) Omurilik B) Pankreas
C) Böbrekler D) Akciğerler

3.   Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

  I. Bebeklerde kol atardamarından,
 II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından 

nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

4.   Aşağıdakilerden hangisi solunum dur-
masının belirtilerinden biri değildir?

A) Dudakların morarması
B) Göz bebeklerinin küçülmesi
C) Göğüs hareketlerinin kaybolması
D) Nefes alma ve verme sesinin duyulama-

ması

5.   Baş ve omurga yaralanması olmayan, 
bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu 
açmak için kazazedeye aşağıdaki baş 
pozisyonlarından hangisi verilir?

A)  B)

C)  D)

6.   Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı 
uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden 
hangisi doğrudur?

A) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas 
ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve 
göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak 
şekilde tutulması

B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit 
edilerek üst yarısına, orta ve yüzük par-
mağının dik olarak yerleştirilmesi

C) Uygulama hızının dakikada 30 bası ola-
cak şekilde ayarlanması

D) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde 
bası uygulanması

7.   Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda 
yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv 
kopması olan bir kazazedeye turnike 
uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi 
gereken kurallardandır?

A) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
B) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
C) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile 

kapatması
D) Kazazedenin alnına “turnike” ya da  “T” 

harfi yazması

8.   Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralan-
malarda yapılması gereken ilk yardım 
uygulamalarındandır?

A) Yara içinin kurcalanması
B) Yarada kanama varsa durdurulması
C) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıka-

rılması

9.   Aşağıdakilerden hangisi burkulma belir-
tilerinden biri değildir?

A) Şişlik
B) Kızarma
C) İşlev kaybı
D) Hareket ile azalan ağrı

10.   Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında 
görülen ağrının özelliklerindendir?

A) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B) Genellikle göğüs ortasında başlaması
C) Dinlenmekle geçmemesi
D) Uzun süreli olması

74



MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI2. GRUP K

Ö
LÇ

M
E

, D
E

Ğ
E

R
LE

N
D

İR
M

E
 V

E
 S

IN
AV

 H
İZ

M
E

TL
E

R
İ G

E
N

E
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

11.     I. Sıkan giysiler gevşetilir.
 II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldı-

rılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için 

yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve 

açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan 
bir kazazedeye yapılması gereken ilk yar-
dım uygulamalarındandır?

A) I ve IV.  B) II ve III.
C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

12.   Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerin-
den sürükleme yönteminde yapılmaması 
gereken uygulamalardandır?

A) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekse-
ni bozulmadan sürüklenmesi

B) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmı-
na çömelmesi

C) Kazazedenin ellerinin yanda serbest 
bırakılması

D) Kazazedeye yakın mesafede durulması

13.   Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Belediye sınırları içindeki yollarda park 
düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitle-
rini belirlemek

B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istas-
yonları kurmak, bu istasyonlara gerekli 
personeli, araç ve gereci sağlamak

C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre 
verileri hazırlamak ve kara yollarında 
gerekli önleyici teknik tedbirleri almak 
veya aldırmak

D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi 
için sürücü kursları açmak, özel sürücü 
kursu açılmasına izin vermek ve bunları 
her safhada denetlemek

14.   Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok 
yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli 
sayısına ne denir?

A) Gabari  B) Taşıma sınırı
C) Dingil ağırlığı D) Azami ağırlık

15.   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret 
ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü 
fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde 

geçmeli
C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde 

durmadan geçmeli
D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden 

gelen araçlara vermeli

16.   Şekildeki trafik işaretinin 
anlamı nedir?

A) Hemzemin geçit
B) Kontrollü demir yolu geçidi
C) Kontrolsüz demir yolu geçidi
D) Tramvay hattı ile oluşan kavşak

17.   “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim 
koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden 
hangisi yol koşullarından kaynaklanan 
bir tehlike olabileceğini bildirir?

A)  B) 

C)  D) 

18.    

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları 
sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A)  I. Yol ver 
II. Girişi olmayan yol

B)  I. Dur  
II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C)  I. Taşıt trafiğine kapalı yol 
II. Girişi olmayan yol

D)  I. Azami hız sınırlaması 
II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
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19.   

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın han-
gisini yapması doğrudur?

A) Bisiklet yolunu kullanması
B) Yayaları ikaz ederek bekletmesi
C) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat 

hızla gitmesi

20.    

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre 
hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A) Yalnız 3  B) 1 ve 2
C) 1 ve 3  D) 2 ve 3

21.    

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün 
aşağıdakiler den hangisini yapması 
yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Öndeki aracı geçmesi
C) Takip mesafesini artırması
D) Duraklama yapmaktan kaçınması

22.   Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten ge-
riye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza 
puanını aştığı birinci defa tespit edilen 
sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre 
ile geri alınır?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 7

23.   Sürücünün aşağıdakilerden hangisini 
yapması kural ihlali sayılır?

A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şerit-
ten gitmesi

B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan 
şeridi kullanması

C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışın-
da şerit değiştirmesi

D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte 
sürülen araçların güvenle geçişlerini 
beklemesi

24.   Arkadan çarpma şeklindeki trafik kaza-
larının en önemli sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Takip mesafesi kuralına uyulmaması
B) Görüş mesafesinin kötü olması
C) Öndeki aracın durması
D) Havanın yağışlı olması

25.   Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu 
bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. 

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç 
sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A) Yalnız 3  B) 1 ve 2
C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3
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26.   Araç sürücülerinin duraklanan veya park 
edilen yerden çıkarken;

  I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
 II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol 

etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek dur-

durmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa 

gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III.  B) I, II ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

27.   

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan 
araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl 
olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3 - 4 B) 1 - 2 - 4 - 3
C) 2 - 1 - 4 - 3 D) 4 - 1 - 2 - 3

28.   Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlü-
ğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin 
esaslardan biri değildir?

A) Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş 
üstünlüğü hakkına sahiptir.

B) Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehli-
keye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaret-
lerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

C) Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, bo-
yama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan 
araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı 
ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

D) Bu araçların görev hâli dışında geçiş 
üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları 
serbesttir.

29.  •  Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
     •  Belirlenmiş yangın musluklarına her iki 

yönden 5 metre mesafe içinde
     •  Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlan-

tı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden han-
gisi yasaktır?

A) Durmak  B) Duraklamak
C) Hızı azaltmak D) Vites değiştirmek

30.   Araç ışıklarının kullanılması kurallarına 
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak 
araç sürülmesi

B) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı 
ve benzeri havalarda sadece sis 
ışıklarının kullanılması

C) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı 
ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre 
içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı 
zamanda yakılması

D) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin 
ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin 
gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, 
uzağı gösteren ışıkların yakılması

31.   Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre ge-
rekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve 
yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yol-
cu taşınabilmesi için yerine getirilmesi 
gereken şartlardan biri değildir?

A) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde 
olması

B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı 
olması

C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde 
oturtulması

D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve 
bağlanmış olması

32.   Kaza anında araç dışına fırlama riskini 
azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASR  B) ABS
C) Emniyet kemeri D) Hava yastığı
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33.     I. Maddi hasar tespiti yapmak
 II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu-

şuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım 

tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en 

yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden 
geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden 
hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A) Yalnız III B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV. D) II, III ve IV.

34.   Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, 
A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü 
belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

35.   Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye 
verdiği zararları önlemeye yönelik davra-
nışlardandır?

A) Temiz olmayan yakıt kullanılması
B) Kimyasal maddelerin ambalajlanarak 

taşınması
C) Hususi araçların kullanılmasına gayret 

edilmesi
D) Araç motorunun duraklama ve park etme 

sırasında çalışması

36.   

?

 

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sis
te min görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıt tüketimini azaltmak
B) Aracın fren mesafesini kısaltmak
C) Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
D) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

37.    

Şekildeki araç güç aktarma organlarının 
adları hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
B) I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
C) I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
D) I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

38.   Marş yapıldığında gösterge ışıkları ya-
nıyor ancak marş motoru dönmüyorsa 
problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yakıt bitmiştir.
B) Batarya zayıflamıştır.
C) Lastik basınçları düşüktür.
D) Motor yağ seviyesi azalmıştır.

39.   Marşa basıldığında motor dönüyor ancak 
çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden 
hangisi kontrol edilmelidir?

A) Bujiler
B) Akü suyu
C) Motor yağ seviyesi
D) Depodaki yakıt seviyesi

40.   Periyodik bakımda aşağıdakilerden han-
gisinin değiştirilmemesi araç motorunun 
çalışmasını olumsuz etkiler?

A) Polen filtresinin B) Yağ filtresinin
C) Araç lastiklerinin D) Cam sileceklerinin

41.   Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek 
amperli bir sigortayla değiştirmek ya da 
telle sarmak aşağıdakilerden hangisine 
neden olabilir?

A) Bujinin daha iyi ateşlemesine
B) Farların daha canlı yanmasına
C) Akünün daha çabuk bitmesine
D) Elektrik tesisatının yanmasına
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42.   Radyatördeki su miktarının azalması 
aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Motorun hararet yapmasına
B) Motor devrinin yükselmesine
C) Klimanın düzensiz çalışmasına
D) Akünün kısa zamanda bitmesine

43.     I. Şarj
 II. ABS
III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin 
araç gösterge panelinde yanması aracın 
derhal durdurulmasını ve kontağın kapa-
tılmasını gerektirir?

A) Yalnız III B) I ve II.
C) I ve III.  D) II ve III.

44.  •  Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
     •  Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği 

kullanılması
     •  Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarla-

rın zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Çevre kirliliğinin artması
B) Sürüş konforunun azalması
C) Trafik yoğunluğunun artması
D) Aracın daha az yakıt tüketmesi

45.    - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş-
ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. 
değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Beden dili B) Konuşma üslubu
C) Trafik adabı D) Trafikte hak ihlali

46.   Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk 
duygusuna sahip bir sürücünün özellik-
lerindendir?

A) Trafik kurallarını önemsemeden araç 
kullanması

B) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek 
hareket etmesi

C) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan 
çekinmemesi

D) Kendi yetki alanına giren herhangi bir 
olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

47.   Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin 
belki de farkında bile olmadan yaptığı 
olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan 
bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına 
ya da ömür boyu sakat kalmasına neden 
olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış 
sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl-
ması, hem o sürücünün hem de trafik-
teki diğer sürücülerin kaza yapma ya 
da olumsuz bir durum oluşturma riskini 
azaltır?

A) Aşırı tepki gösterilmesi
B) Kaba ve saldırgan davranılması
C) Kızgın biçimde kornaya basılması
D) Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

48.   Aracını park ettikten sonra durduğu 
yerin diğer yol kullanıcıları açısından 
görmegörülme ya da manevra engeli 
oluşturup oluşturmadığını kontrol eden 
bir sürücünün bu davranışı trafikteki 
hangi değere uygundur?

A) Empati  B) Tahammül
C) Beden dili D) Konuşma üslubu

49.   Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta 
ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri 
değildir?

A) Yüzün kızarması
B) Kaşların çatılması
C) Yumrukların sıkılması
D) Kontrollü davranılması

50.   Trafik kazası geçiren kişiler:

  I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolo-
jik olarak zarar görürler.

 II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine 
ve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

23.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI  

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

1.   D
2.   A
3.   C
4.   B
5.   C
6.   A
7.   D
8.   B
9.   D

10.   B
11.   A
12.   C
13.   C
14.   B
15.   D
16.   D
17.   B
18.   C
19.   D
20.   A
21.   B
22.   A
23.   C
24.   A
25.   C
26.   B
27.   A
28.   D
29.   B
30.   C
31.   A
32.   C
33.   D
34.   A
35.   B
36.   C
37.   A
38.   B
39.   D
40.   B
41.   D
42.   A
43.   C
44.   D
45.   C
46.   B
47.   D
48.   A
49.   D
50.   C
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L
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
10.02.2018          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı  : .....................................................

T.C. Kimlik  No  : .....................................................

L
KİTAPÇIK TÜRÜ

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!
1.  Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
2.  Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
3.  Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda 
bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde 
sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.  Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki 
fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde 
uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav 
giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5.  Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi 
veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle 
sınava alınmayacaksınız.

6.  Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili 
ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1.  Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli 

kalemle yazarak imzalayınız.
 2.  Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç 
bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 3.  Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4.  Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve 

yeni cevabınızı kodlayınız.
 5.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 

değiştirilmesini sağlayınız.
 6.  Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
 7.  Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili 

sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı 
üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

 8.  Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9.  Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir.
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir 

şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav  giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine 

teslim ediniz.

  Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.
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1.  •  İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak 
kazazedeyi oturur duruma getirir.

     •  Çömelerek sağ kolunu kazazedenin ba-
caklarının arasından geçirir.

     •  Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
     •  Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağır-

lığı dizlerine vererek kalkar.
     •  Kazazedenin önde boşta kalan bileğini 

kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerin-
den uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen 
acil taşıma tekniği hangisidir?

A) Rentek manevrası
B) Ayak bileklerinden sürükleme
C) Koltuk altından tutarak sürükleme
D) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

2.    I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

3.   Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve 
burkulmaların tespiti sırasında dikkat 
edilmesi gereken hususlardandır?

A) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
B) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle 

kapatılması
C) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket 

ettirilmesi
D) Tespit edilecek bölgenin sadece sert 

malzeme ile kaplanması

4.   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme 
götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç 
kanama yaşayan bir kazazedede kan 
kaybına bağlı olarak gelişen genel belirti-
lerden biri değildir?

A) Aşırı susuzluk hissi
B) Nemli ve soğuk deri
C) Yavaş ve güçlü nabız
D) Hızlı ve yüzeysel solunum

5.   Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede 
yapılan hatalı ilk yardım uygulamaların-
dandır?

A) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt 
olarak buz konulması

B) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya 
küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa 
kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile 
yıkanması

C) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, 
dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak 
bez yerleştirilmesi

D) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

6.   Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozis-
yonu verilmesinin nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kusmayı sağlamak
B) Hava yolunu açmak
C) Kalp masajı yapmak
D) Bilinci değerlendirmek

7.     I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapıl-
ması

 II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından 
temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale 
yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sı-
ralaması hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) I - III - II - IV B) II - III - I - IV
C) III - II - IV - I D) IV - II - I - III

8.   Yetişkinlerde temel yaşam desteği 
uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden 
hangisi doğrudur?

A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde 
bası yapılması

B) Temel yaşam desteğine yapay solunum 
ile başlanması

C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklin-
de uygulanması

D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası ola-
cak şekilde ayarlanması
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9.   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört 
kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

Kazazede Belirtiler
I. Konuşabiliyor.
II. Öksürüyor ve nefes alabiliyor.
III. Rengi morarmış ve nefes 

alamıyor.
IV. Konuşamıyor ve acı çekerek 

ellerini boynuna götürüyor.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangile-
rine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve IV.  D) III ve IV.

10.   Bir travma sonucu deri ya da mukoza-
nın bütünlüğünün bozulmasına ne ad 
verilir?

A) Şok  B) Yara
C) Koma  D) Tıkanma

11.   Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz 
çevresinde ve kulak arkasında morlukları 
olan kazazedeye, olay yerinde herhangi 
bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki 
ilk yardım uygulamalarından hangisi 
yapılmalıdır?

A) Ayakları 45 cm yükseltilmeli
B) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C) Hareket etmemesi sağlanmalı
D) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

12.   İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze-
denin bilincinin kapalı olduğu ve so-
lunumunun olmadığı belirlendiyse bu 
kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygula-
malarından hangisi yapılmalıdır?

A) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarıl-

malıdır.
D) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür 

tarzda vurulmalıdır.

13.   Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi 
korumaya yönelik davranışlardandır?

A) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa 

dökülmesi
C) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde 

yük taşınması
D) Zorunluluk dışında korna çalmaktan 

uzak durulması

14.   Aşağıdaki araçlardan hangisinde takog-
raf bulundurulması zorunludur?

A) Otomobil B) Traktör
C) Motosiklet D) Otobüs

15.   2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa 
sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir 
sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş 
olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, 
belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl 
süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 10

16.   Aşağıdakilerden hangisi park etmede 
alınacak tedbirlerden biri değildir?

A) El freni ile tespit edilmesi
B) Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çev-

rilmesi
C) Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka 

tekerleklerine takoz konulması
D) Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının 

açık bırakılması

17.   Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken ön-
deki araç sürücüsünü rahatsız etmemek 
için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

A) Sis  B) Sadece park
C) Yakını gösteren D) Uzağı gösteren
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18.   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık 
ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer 
bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine 
kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla 
çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
arızalı araç çekilirken uyulması gereken 
şartlardan biri değildir?

A) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın 
taşıma sınırından az olması

B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki 
açıklığın 10 metre olması

C) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde 
olması

D) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması

19.     I. Motosiklet
 II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürül-
mesi sırasında koruma başlığı takılması 
mecburidir?

A) I ve II.  B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

20.   Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur-
masına kadar geçen sürede katedilen yola 
“fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren 
mesafesini etkileyen faktörlerden biri 
değildir?

A) Aracın hızı
B) İklim koşulları
C) Yolun genişliği
D) Aracın yük durumu

21.   Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları-
na neden olan faktörlerden yol unsuru 
içinde yer alır?

A) Havanın sisli olması
B) Yol zemininin gevşek olması
C) Yüksek hızda araç kullanılması
D) Araç fren sisteminin arızalanması

22.   Trafikte heyecan ve zevk verici davranış-
ları yapma eğiliminde olan bir sürücü-
nün aşağıdaki davranışlardan hangisini 
gösterme olasılığı yüksektir?

A) Hız sınırına uyma
B) Yayaya yol verme
C) Trafik levhalarını okuma
D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

23.   Şekildeki trafik işareti  
sürücüye neyi 
bildirir?

A) Kontrollü demir yolu geçidini
B) Kontrolsüz demir yolu geçidini
C) Tramvay hattı ile oluşan kavşağı
D) Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını

24.   Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” 
levhasıdır?

A)  B) 

C)  D) 

25.   Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağı-
daki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı 
anlamdadır?

A)  B) 

C)  D) 
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26.       

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay 
işaretlemelere göre 1 numaralı araç sü-
rücüsü nasıl davranmalıdır?

A) En sol şeride geçmeli
B) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
C) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam 

etmeli
D) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını 

sağlamalı

27.  •  Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı-
na sahiptir.

     •  Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini 
ve hakkını kullanması yasaktır.

     •  Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak 
amacına uygun olması şartıyla, Kara 
Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte 
gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasak-
larına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları 
verilen araçlardandır?

A) Kamu hizmeti taşıtı
B) Okul taşıtı
C) İtfaiye
D) Çekici

28.   

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan 
araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl 
olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 2 - 1  D) 3 - 1 - 2

29.   Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücü-
nün aşağıdakilerden hangisini yapması 
yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Dönüş işareti vermesi
C) Geniş bir kavisle dönmesi
D) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni 

verilen şeride girmesi

30.     

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün 
önündeki aracı geçmesinin yasak olma-
sının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkasından gelen bir başka sürücünün 
kendisini geçmeye başlamış olması

B) Kara yolunun öndeki araç için güçlük 
yaratmayacak şekilde geçişe uygun 
durumda bulunması

C) Önünde giden sürücünün bir başka aracı 
geçme niyetini belirten uyarma işaretini 
vermiş bulunması

D) İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik 
dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike 
yaratacak şekilde kullanacağı şeridin 
görüşe kapalı olması

31.   Yapım ve bakımından sorumlu olduğu 
kara yollarında, İçişleri Bakanlığının 
uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara 
Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen 
hız sınırlarının üstünde veya altında hız 
sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi 
kurumun görev ve yetkisidir?

A) Sağlık Bakanlığının
B) Maliye Bakanlığının
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Millî Eğitim Bakanlığının
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32.   Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt 
yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç 
üst kenarı arasında kalan ve olağan ola-
rak yayaların ve hayvanların kullanacağı, 
zorunlu hâllerde de araçların faydalana-
bileceği bölüme ne denir?

A) Banket  B) Şerit
C) Platform D) Kavşak ortak alanı

33.   Kara yollarında araç kullanan bir sürücü-
nün aşağıdakilerden hangisini yapması 
yasaktır?

A) Aksine bir işaret yoksa daralan yol ke-
simlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı 
sağlaması

B) Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde 
ve buralara yaklaşırken öndeki aracı 
geçmesi

C) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uy-
gun olarak karşıya geçen yayalara geçiş 
hakkını vermesi

D) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın du-
yulur veya görülür işaretini aldığında, bu 
araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak 
için taşıt yolu üzerinde yer açması

34.   Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli 
kusurlu olarak sebebiyet veren sürücü-
lerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme 
tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

35.   Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa 
şehirler arası bölünmüş kara yolunda 
tehlikeli madde taşıyan araçların azami 
hızı saatte kaç kilometredir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

36.   Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanıl-
ması aşağıdakilerden hangisine neden 
olur?

A) Aracın maksimum hızının artmasına
B) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
C) Fren sisteminin arızalanmasına
D) Yakıt tüketiminin azalmasına

37.   Seyir hâlindeyken gös-
terge panelinde 
şekildeki ikaz ışığının 
yanması durumunda 
aşağıdakilerden 
hangisi yapılmalıdır?

A) Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. 
B) Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.
C) Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola de-

vam edilmelidir.
D) Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve 

aracın kontağı kapatılmalıdır.

38.   “Emme zamanında silindire alınan temiz 
hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın 
havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma 
işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor 
tiplerinden hangisine aittir?

A) Benzinli  B) Dizel
C) Elektrikli D) Buharlı

39.   Motor hareketinin vites kutusuna iletil-
mesini sağlayan sistem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Marş  B) Şarj
C) Ateşleme D) Kavrama

40.   Seyahate başlamadan önce koltuk ve 
ayna ayarlarının yapılmasının sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
B) Aracın ivmelenme süresini artırmak
C) Lastiklerin ömrünü uzatmak
D) Yakıt tüketimini azaltmak

41.   Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla 
benzin konulması durumunda aşağıdaki-
lerden hangisinin yapılması uygundur?

A) Aracın düşük hızda sürülmesi
B) Yakıt deposunun boşaltılması
C) Aracın yüksek devirde kullanılması
D) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
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42.     I. Yüksek devirde araç kullanılması
 II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketimi-
nin artmasına neden olur?

A) I ve II.  B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

43.     I. Akü şarjının azalması
 II. Fren balatalarının azalması
III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bek-
letilmesi sonucunda yukarıdakilerden 
hangileri meydana gelebilir?

A) Yalnız III B) I ve II.
C) I ve III.  D) I, II ve III.

44.   Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesa-
fesinin artmasına neden olur?

A) Yakıt seviyesinin düşmesi
B) Balata yüzeyinin kuru olması
C) Lastik diş derinliklerinin azalması
D) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

45.   Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma 
özelliği taşımayan sürücülerin özellikle-
rindendir?

A) Öfkeli olmak
B) Sabırlı davranmak
C) Başarılı iletişim kurmak
D) Kural ihlalinden kaçınmak

46.   Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık 
sarıya döner dönmez önündeki araca 
korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 
saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu 
davranışı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Saygılı  B) Telaşsız
C) Sorumlu D) Sabırsız

47.     I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol 
vermek

 II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dik-
katlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için 
ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye 
yapılan hak ihlallerindendir?

A) Yalnız I  B) I ve II.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

48.   Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik 
adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
B) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
C) Denetim korkusu olmadan emniyet ke-

merini takmak
D) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı 

yerlerde hız limitlerini aşmak

49.   Aşağıdaki temel değerlerden hangisini 
içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendin-
den çok başkalarını düşünür ve başkala-
rının iyiliği için fedakârlık yapar?

A) Bencillik B) Diğergamlık
C) Nezaketsizlik D) Hoşgörüsüzlük

50.   Sürücüler, beden dilini ve konuşma 
üslubunu da dikkate alarak trafik adabı 
açısından başarılı iletişim kurma bece-
rilerini geliştirmek için aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?

A) İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
B) Dinlerken aynı zamanda değerlendirme 

eğiliminde olmalıdır.
C) Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde 

zihnini ona kapatmalıdır.
D) Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli 

bir örnek olduğunu düşünmelidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

87



10.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN  
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI  

L KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ 
KURSİYERLERİ SINAVI

1.   D
2.   A
3.   B
4.   C
5.   A
6.   B
7.   D
8.   C
9.   D

10.   B
11.   C
12.   A
13.   D
14.   D
15.   A
16.   D
17.   C
18.   B
19.   A
20.   C
21.   B
22.   D
23.   B
24.   D
25.   A
26.   B
27.   C
28.   B
29.   C
30.   D
31.   C
32.   A
33.   B
34.   A
35.   C
36.   B
37.   D
38.   B
39.   D
40.   A
41.   B
42.   A
43.   C
44.   C
45.   A
46.   D
47.   C
48.   C
49.   B
50.   A
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