
1. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru

davranış göstermek

• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru

yöntemlerle çözmek

• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı

oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını

oluşturur?

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

2. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü,

aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları

açısından görme-görülme ya da manevra engeli

oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

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

3. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan

trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile

bile sürekli korna çalarak, çevrede

bulunanların gürültü kirliliğine maruz

bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere

sahip olunmadığını gösterir?

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

4. 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
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5. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi

aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B) Şarj lambasının yanmasına
C) Yakıt tüketiminin artmasına
D) El freninin arızalanmasına

6. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı

lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B) Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
C) Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D) Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu

7. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu

araçların gösterge panelinde yer alan uyarı

lambasıdır?

A) Akü şarj ikaz ışığı
B) Yağ basıncı ikaz ışığı
C) Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
D) Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı

8. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A) Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B) Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle

ateşleme
C) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle

ateşme
D) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını

enjektörle ateşleme

10. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki

araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne
B) Havalı korna
C) Güneş gözlüğü
D) Emniyet kemeri

9. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış 

gazların çıkarken oluşturacağı

sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, 

araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne 

olması beklenir?

A) Gürültü kirliliğinin artması
B) Motorun ısınarak stop etmesi
C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması
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A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa 

girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın 

geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz 

ederek durdurması

13. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar

yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması

durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, otobüse
B) Otobüs, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

14. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip

araçların, görev hâlinde karşılaşmaları

durumunda ilk geçiş hakkını hangisi

kullanmalıdır?

A) Ambulans
B) Polis aracı
C) İş makinesi
D) İtfaiye aracı
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tespit etmek suretiyle olay yerinden

ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda

geçerlidir?

A) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
B) Maddi hasarlı kazalarda
C) Yaralanmalı kazalarda
D) Ölümlü kazalarda

kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı

gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Yakını gösteren ışıklar

17. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında

geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla

uyarılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa

hüzmeli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli

yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu
hallerde kullanılması 18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar

yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması

durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Minibüs, kamyona
B) Kamyon, minibüse
C) Hızı fazla olan, diğerine
D) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

19. I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol

etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile

çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa

uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken

sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini

yapmaları zorunludur?

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

20. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak

isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne

yapmalıdır?
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15. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü,

yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve

anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak

16. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde

görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç

sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
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21. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç

sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması

doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

22. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların 

arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği 
kadar

B) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle 
girebilecekleri kadar

C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Araç uzunluğunun üç katı kadar

23. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2

numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
24. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre

hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en

fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
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A) Dar bir kavisle dönmeli
B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli
D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı 
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25.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana

çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri

sürücülere 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

değiştirilebileceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit

değiştirebileceğini

26. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve

dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin

yapılması yasaktır?

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

27. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine

bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami

hız sınırı saatte kaç kilometredir?

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

28. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret

levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini

bildirir?

A) Bölünmüş yola gireceğini
B) Tali yol kavşağına yaklaştığını
C) İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
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29. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve

kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
30. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini

bildirir?

A) Sola tehlikeli devamlı virajı
B) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C) Tünele yaklaşıldığını
D) Sola mecburi yönü

31. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu

trafik işaretidir?
32. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu

şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için

anlamı nedir?

A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

33. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren 

sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay hapis cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

34. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi

ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel

hedefi ne olmalıdır?
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A) B)

C) D)

A) B)

C) D)

A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek 
kazazedenin durumunun kötüleşmesini 
önlemek

B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola 
kımıldamasına izin vermek

C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli 
düzeltmeye çalışmak

D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
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35. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun

yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan

sonra araçtan çıkartılır?

A) Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B) Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C) Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D) Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

36. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için 

yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda 
ve soğuk tutulması

B) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda 
ve sıcak tutulması

C) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

37. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık

görülebilir?

A) Kafatası eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) Diz ile kalça arasındaki kemikte
D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

38. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki

pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Dik oturuş
B) Yarı oturuş
C) Yarı yüzüstü yan yatış
D) Sırtüstü yatış

39. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi

bölgesi tespit edilir?

A) El
B) Omuz
C) Kalça
D) Göğüs

40. Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Üşümeyi engellemek
B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini 

engellemek
D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar 

vermesini engellemek

41. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını 

düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A) Yüzün yaralanması
B) El bileğinin burkulması
C) Köprücük kemiğinin kırılması
D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı 

gelmesi

42. 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
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43. Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa 

(1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise 

aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra 

tıbbi yardım istemelidir?

A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur 
uyguladıktan sonra

B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur 
uyguladıktan sonra

C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum 
uygulamasının hemen sonrası

D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum 
uygulamasının hemen sonrası

44. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir

kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve

konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu

düşünürsünüz?

A) Tam tıkanma
B) Kısmi tıkanma
C) Damar tıkanması
D) Solunum durması

45. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu

renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.

II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli

ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik

akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler

için ne söylenebilir?

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

46. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği

uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı

inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

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

47. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan 

kazazedede boyun travması yoksa verilecek 

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 geriye 
doğru olması

D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin 
göğsüne değecek şekilde olması

48. 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
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49. Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması 

sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan 

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 yapıldıysa 

nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi

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
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DENEME 6 CEVAP ANAHTARI

Bu sınavdan başarılı olabilmek için en az 35 doğru yapmanız gerekmektedir.

Yanlışlarınız doğrularınızı etkilememektedir.

1. C
2. D
3. B
4. B
5. C
6. C
7. C
8. C
9. A
10. B
11. B
12. A
13. B
14. A
15. B
16. D
17. A
18. B
19. D
20. C
21. D
22. B
23. C
24. D
25. C

26.B
27.B
28.C
29.D
30.B
31.A
32.A
33.D
34.A
35.A
36.A
37.B
38.C
39.B
40.D
41.D
42.B
43.A
44.B
45.C
46.B
47.C
48.D
49.A
50.C 
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