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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
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.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
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 ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda 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 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. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master
derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak
lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri
ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

A) Bir kademe ilerlemesi
B) Bir derece ilerlemesi
C) İki kademe ilerlemesi
D) İki derece ilerlemesi

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yıllık izin ve yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az
kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni
Kanunu’nun ilgili maddesine göre kazai rüşt
kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler?
A) 14

B) 15

C) 16

D) 17

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
B) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.
C) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir
kademe ilerlemesi uygulanır.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları
tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.
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2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

C) 3

memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine en fazla kaç gün babalık izni verilir?
B) 5

C) 7

D) 10

8. Tırtıllar boyları uzadığında, guruptan ayrılıp tek

I
başlarına yaşamaya başladı ve bulunmaları zorlaştı.
				
II
Dikkatle onları araştırmayı sürdürdük, sonunda
			
III
Nisan ayının ortasında bulabildik.
IV

çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim
ile yükümlü olanlar, bu işlemleri yerine getirmeden görevlerini bırakırlarsa en az kaç yıl
geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar?
B) 2

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) 3

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) 1

A) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.
B) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait
kullanılmayan izin hakları düşer.
C) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir
aylık sağlık izni verilir.
D) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti  
1 yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlar
için yirmi gün, hizmeti beş yıldan fazla olanlar
için 30 gündür.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur?
A) I ve II
C) II ve III

D) 4

2

B) I ve IV
D) III ve IV
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9. Kaçamak bakışlarla Osman Efendi’yi süzdü (  )

13. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden değildir?

Sandalyeye yöneldi (  ) tam oturacakken Osman
Efendi (  ) “Kimi aradınız (  ) ” diye sordu.

A) Dürüstlük
C) Bütçe

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) ( . ) ( , ) ( : ) ( ? )
C) ( : ) ( ; ) ( : ) ( ! )

B) İnandırıcılık
D) Propaganda

B) ( . ) ( : ) ( ; ) ( ! )
D) ( : ) ( , ) ( ; ) ( ? )

14. “Hazırlanan planların belli bir yöntem ile uygu-

lanmasıdır. Çeşitli haberleşme araçlarından ve
kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanılarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajlar
yerine ulaştırılır.”

10. Aşağıdakilerden hangisi çekimli bir dildir?
B) Türkçe
D) Çince

11. Halkla ilişkiler kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Halkla ilişkiler, bir örgütle kamu kuruluşu
arasında karşılıklı anlayışın kurulması amacını
taşıyan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı
ve sürekli çabadır.
B) Halkla ilişkiler, bir işletmenin ya da özel ve
kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayışı sempati ve desteğini
sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin
başvurduğu yöntemlerin tümüdür.
C) Halkla ilişkiler, kuruluşu halka tanıtmak ve
halkı tanıma sanatıdır.
D) Halkla ilişkiler etkinlikleri tek yönlü ve karşılıksız olmalıdır.

A) Birinci
C) Üçüncü
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A) Arapça
C) Macarca

Verilen açıklama halkla ilişkiler çalışmalarının
kaçıncı aşamasıdır?
B) İkinci
D) Dördüncü

15. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre İçtihatları
Birleştirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzüçtür.
B) Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa
en kıdemsiz üye Kurula katılmaz.
C) Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile verilir.
D) Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri,
dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur.

16. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre

Danıştay’da kaç vergi dava dairesi vardır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde
halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir?

17. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danış-

tay meslek mensupları ile Danıştay tetkik
hâkimleri ve Danıştay savcılarının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve
yerleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

A) Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar
oluşturmak
B) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek
C) Hizmetlerin görülmesinde halkın işbirliğini
sağlamak
D) Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vererek,
yurttaşların yasaklara uymasını sağlamak

A) Kanun
C) Yönetmelik
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B) Tüzük
D) Genelge
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18. T.C. Anayasası’na göre genel esaslar ile ilgili

23. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Antlaşması’nın maddeleri içerisinde yer almaz?

A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
B) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
C) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Cumhurbaşkanında olup bu yetki devredilemez.
D) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
C) Karaağaç’ın savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
verilmesi
D) Hatay’ın Türkiye topraklarına dâhil edilmesi

24. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki eğitim sisteminin
ve bütün okul programlarının düzenlenmesi
aşağıdaki kanunların hangisiyle Milli Eğitim
Bakanlığına bırakılmıştır?

19. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

20. T.C. Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

A) Tevhid-i Tedrisat
B) Kabotaj
C) Takrir-i Sükûn
D) Umumi Hıfzıssıhha
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A) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakları
B) Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
C) Zorla çalıştırma yasağı
D) Konut dokunulmazlığı

21. T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulu
aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında
kurulur?

25. Zamanın gerisinde kalmış, işlevini kaybetmiş

kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi sağlayacak kurumların oluşturulması esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
C) Milliyetçilik

B) İnkılapçılık
D) Halkçılık

26. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’e göre

“Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile
özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik
tertibatıdır.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmıştır?
A) Bordür
B) Kenar Taşı
C) Trafik İşaretleri
D) Trafik İşaret Levhası

A) Adalet Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Millî Savunma Bakanı
D) Genelkurmay Başkanı

27. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’e göre

karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve
güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları
gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren trafik işaret levhası aşağıdakilerden hangisidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan

Muharebesi’nden sonra ortaya çıkan gelişmelerden biridir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Büyük Millet Meclisi’nin açılması
C) Kars Antlaşması’nın imzalanması
D) Maarif Kongresi’nin toplanması

A) Bilgi İşaretleri (B Gurubu)
B) Tehlike Uyarı İşaretleri (T Gurubu)
C) Trafik Tanzim İşaretleri (TT Gurubu)
D) Duraklama ve Parketme İşaretleri (P Gurubu)
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28. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’e göre

33. Eğitime alınacak sürücü sayısı bir eğitim seansı

fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

için en az - - - - kişi en fazla - - - - kişidir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi
Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde boş
bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A) Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek
yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden
hareket edilmesini bildirir.
B) İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre
yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere
olduğunu gösterir.
C) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli
geçilmesini bildirir. (Yolver işaret levhası gibi)
D) Yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yanmakta iken,
aksine bir işaret yoksa hiç bir yöne hareket
edilemez.

A) 4 - 12
C) 4 - 14

34. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Yönetmeliği’ne göre eğitim programı süresi en
az kaç saattir?
A) 18

A) Işıklı oklar
B) Sarı ışık
C) Yaya figürlü yeşil ışık
D) Yaya figürlü kırmızı ışık

30. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’e göre ak-

sine bir işaret yoksa kurallara uyulmak şartıyla
araçların öndeki araçları geçebileceğini bildiren
yol çizgisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesik Yol Çizgisi
B) Park Yeri Çizgisi
C) Devamlı Yol Çizgisi
D) Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi
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29. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’e göre
“Yolun yayalara açık olduğunu gösteren ve bu
ışık yanmakta iken yayaların karşıya geçmek
üzere taşıtyoluna girebileceklerini bildiren ışıklı
işaret” aşağıdakilerden hangisidir?

B) 6 - 12
D) 6 - 14

31. Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Emniyet Genel Müdürü
D) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

B) 24

C) 30

D) 36

35. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Yönetmeliği’ne göre eğitim birimince tutulacak kayıtlar ve düzenlenecek belgeler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitime başvuran her sürücü için ayrı bir dosya tanzim edilir.
B) Sürücülerin devam durumunun belirlenmesi
için bir imza föyü hazırlanır ve her ders saati
için imza alınır.
C) Eğitim Programı sonucunda sürücülere,
sürücü sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve
davranışa haiz olduklarına ve eğitimi başarı
ile tamamladıklarına dair Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi iki nüsha olarak
düzenlenir.
D) Sürücülerin eğitim programına takip ve başarı
durumlarını değerlendirmek üzere Eğitim Formu ve İzleme-Değerlendirme Formu doldurulur ve sürücünün dosyasında saklanır.

36. Sürücülerin eğitim programına takip ve başarı

durumlarını değerlendirmek üzere Eğitim Formu
ve İzleme-Değerlendirme Formu doldurulur ve
sürücünün dosyasında saklanır.Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği’ne göre
sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı
tarihten itibaren en fazla kaç ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine
müracaatları zorunludur?

32. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Yönetmeliği’nde geçen bakanlık tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Adalet Bakanlığını
B) Sağlık Bakanlığını
C) İçişleri Bakanlığını
D) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını

A) 6

5

B) 9

C) 12

D) 15
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37. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

41. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

Yönetmeliği’ne göre eğitim programına başvuru için gerekli belgelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

sürücü adaylarında aranacak aşağıdaki zorunlu şartlardan hangisi yanlıştır?
A) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları
B) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini
tamamlayıp sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları
C) İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken
çıkarılacak yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları
D) Öğrenim durumu itibarıyla en az ortaöğretim
düzeyinde eğitim almış olmaları

A) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü
belgesi geri alma tutanağı örneği
B) Eğitim programına katılma isteğini belirten
dilekçe
C) T.C. kimlik numarası beyanı
D) 2 adet fotoğraf

“Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış
olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.”
şeklinde aşağıdaki terimlerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Tali yol
C) Geçiş yolu

B) Anayol
D) Taşıt yolu

39. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
“taşıt katarı” teriminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması
yapan bütün taşıtlardır.
B) Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere
birbirine bağlanmış taşıtlardır.
C) Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak
için imal edilmiş motorsuz taşıttır.
D) Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz
ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik
tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
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38. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan
sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da
elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
B) Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar İçişleri Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücü
sınavına girmeye hak kazanır.
C) Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları
ile belgelerin düzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dair usul
ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
D) Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş
ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler
her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

43. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

40. Bisiklet kullananların - - - -, motorsuz taşıtları

er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin
usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı aşağıdakilerden hangisi
tarafından çıkarılacak yönetmelikte gösterilir?

kullananlar ile hayvan sürücülerinin - - - - yaşını
bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan
sağlıklı bulunmaları zorunludur.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) 10 – 12
C) 13 – 15

42. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

A) Millî Savunma Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) İçişleri Bakanlığı

B) 11 – 13
D) 14 – 16

6

B

ŞOFÖR
44. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

48. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

sürücü belgesi sahipleri ikamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa en geç kaç
gün içinde bildirmek zorundadır?
A) Yedi

B) On

C) On beş

aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde
duraklamanın yasak olduğu yerlerden biri
değildir?

D) Otuz

A) Sol şerit (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)
B) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerler
ve dönemeçler
C) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti
ile belirtilmiş olduğu yerler
D) Yerleşim birimleri içinde yer alan kavşaklara
on beş metre mesafede olan yerler

45. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç
defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kaç gün süreyle geçici olarak geri alınır?
B) Kırk beş
D) Yetmiş beş

46. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
hız sınırları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına
göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları otoyollarda 110 km/s hızı geçmemek üzere
yönetmelikte belirlenir.
B) İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak mevzuatta belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.
C) Bu Kanun’la yetki verilen kuruluşlar tarafından
yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik
durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir.
D) En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret
levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur.

49. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Otuz
C) Altmış

okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde
belirtilir?
A) Kanun
C) Yönetmelik

B) Tüzük
D) Genelge

50. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında
araç sürücülerinin asli kusurlu sayılacağı
hâllerden biri değildir?

A) Ani fren yapma
B) Geçme yasağı olan yerlerde geçme
C) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama
D) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

47. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak
suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru
bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği
tespit edilenlerin sürücü belgeleri ne kadar
süre ile geri alınır?

A) Üç ay
C) Bir yıl

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Altı ay
D) Beş yıl
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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