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ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 
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SÜRÜCÜLERİN ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 
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Birçok kişi alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli 

olduğunun bilincinde ve farkında olmakla birlikte, yorgun 

ve uykusuz araç kullanmanın da en az alkollü araç 

kullanmak kadar tehlikeli olduğu ve en önemli kaza 

nedenlerinden biri olduğu gerçeğini yeterince 

bilmemekte ya da göz ardı etmektedir.  
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Oysa, uykusuzluk, tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi 

altındayken olduğu gibi sürücülük performansını 

olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına neden 

olmaktadır.  
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ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği Dairesi 

(NHTSA) verilerine göre yorgun ve uykusuz araç 

kullanmaya bağlı her yıl yaklaşık 100.000 kaza                    

(tüm kazaların % 1.5'i) ve yılda yaklaşık 1500 ölüm (tüm                                           

ölümlü kazaların % 4'ü) meydana gelmektedir.  
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Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, en önemli kaza 

nedenleri olarak,  

alkollü iken araç kullanmak  (%23.5),  

hatalı sollama yapmak (%22),  

yorgun ve uykusuz araç kullanmak (% 17.1),  

yeterli sürücülük deneyimi olmamak(%16.2)  

trafiğin akışına göre hızı ayarlayamamak gibi sürücü 

hatalarını belirtmişlerdir.  
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DİREKSİYON BAŞINDA YORGUNLUK VE UYKU 

BELİRTİLERİ  

   Direksiyon başındayken yorgunluk ve uykusuzluğun 

basit işaretleri vardır. Bunlar,  

Gözlerin karıncalanması  

Ensede gerginlik  

Sırt ağrıları  

Esneme  

Başı dik tutmakta güçlük çekilmesi  

Gözleri belirli bir noktaya odaklamada güçlük 

çekilmesi  

Trafik işaretlerinin atlanması ya da hatırlanmaması  
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1.Zaman 

 2. Direksiyon başına geçmeden önce uykusuz kalmak 

ya da yeterli uyku uyumamak  

3. Uyku bozukluğu  

 4. Çevresel faktörler  

 

SÜRÜCÜ YORGUNLUĞUNU ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER  
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2918 SAYILI  KARA YOLLARI TRAFİK 

YÖNETMELİĞİ 

  

Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma 

Mecburiyeti ve Denetleme Esasları 
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Madde 98 — Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma 

mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller 

aşağıda gösterilmiştir: 
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      A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami 

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; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 

4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. 
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Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden 

sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. 

Hafta tatili en az 24 saattir.  
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Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı 

söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç 

kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra 2 günlük 

hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Birleşik 2 hafta 

içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz. 
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Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi 

sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika 

mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik 

araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık 

molalar şeklinde de kullanılabilir. 
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Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul 

olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya 

trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen 

süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük 

dinlenme süresi olarak sayılmaz. 
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 Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz 

dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak 

üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu 

durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 

12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme 

süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 

saate indirilebilir.   
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 Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 

30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz 

olarak dinlenecektir.  
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 Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında 

özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat 

uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, 

araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri 

dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli 

tedbirler alınarak geçirilebilir. 
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 Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle 

taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez 

olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme 

süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca 

kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, 

feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati 

aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi      

2 saat uzatılır.  
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B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu 

araçları sürenlerden; 

 a) Araç işletenlerinin; 

 1) Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında takoğraf 

cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda 

olmalarını sağlamaları, 

 2) Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de 

işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri 

veya ettirmeleri, 
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 3) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, 

şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile 

gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste 

düzenleyerek kayıtlarını tutmaları, 
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4) Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin 

şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural 

dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat 

haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici 

tedbirler almaları, 
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5) Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda, 

bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme 

sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin 

gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna 

göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek 

şoförleri hazır bulundurmaları, 

zorunludur. 

 



25/54 

b) Taşıt şoförlerinin; 

  

1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri, 

  

2) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya 

takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe 

çıkarmamaları, 

  

3) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri, 

zorunludur. 
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Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma 

günlerinin en az % 1’ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en 

az % 15’i yol kenarında, % 25’i ise ilgili ve yetkililerce 

işverenin müştemilatında yapılır.  

Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, 

haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda 

düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının 

doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 
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Şoförlerin araç kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile 

denetim prosedürlerine ilişkin formlar İçişleri Bakanlığı ve 

Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir  
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Takoğraf Cihazı ile Sürücü Çalışma Belgesi 

Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğu  
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   4 dokunmatik tuş yardımıyla araç bilgilerine kolayca 

ulaşılabilir. 

Kayıtlar grafik veya rapor olarak yazıcıdan alınabilir. 

 Araç yol bilgileri hiç bir müdahaleye gerek duymadan 

otomatik olarak kaydedilir ve hata alınca sürücü sesli 

olarak uyarılır.  

 Gerçek zaman saati vasıtasıyla kayıtlar; saat, gün, ay ve 

yıl olarak tutulur.  
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Ni-Cd pilleri ile besleme kesintilerinde dahi en az 24 saat 

kayıtlara devam edilir. 

Araç kullanım süreleri sürücünün kimliğine göre 

kaydedilir.  
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Madde 99-   

a)Takoğraf cihazları 

  

1)Takoğraf cihazları; nitelikleri, fonksiyonları ve teknik 

özellikleri İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 

üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak teknik 

şartnameye uygun, mekanik, elektronik veya elektro 

mekanik olarak imal veya ithal edilir. 

  

 



32/54 

  

2)Takoğraf cihazlarının, şehirlerarası yük veya yolcu 

nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır 

durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur. 

 

3)Takoğraf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, 

takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda 

bulundurmak zorundadır. 
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4)Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu 

ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici 

türündeki taşıtlarda takoğraf cihazı bulundurma 

mecburiyeti aranmaz. 
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5)1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlarda 

takoğraf cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti 

aranmaz. Ancak, bu araçların şehirlerarası yük ve yolcu 

taşımacılığında kullanılması halinde, takoğraf cihazının 

yerine sürücü çalışma belgesinin bulundurulması ve 

kullanılması zorunludur.  
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6)Takoğraf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunlu 

olan araçlardan, resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve 

edilecek olanlarda takoğraf cihazı bulundurma ve 

kullanma zorunluluğu aranmaz. 
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(b)Sürücü çalışma belgesi 

  

Sürücü çalışma belgesi, ciltli, cebe sığacak büyüklükte 

ve 1 yıllık araç kullanma sürelerinin işlenebileceği 

hacimde olacak şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 

belgelerin dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonu tarafından gerçekleştirilir. 
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Sürücü çalışma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya 

ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmesi 

şartıyla, ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki 

trafik tescil kuruluşunca verilir. Bu belgelerin zayi 

edilmesi halinde aynı yolla yenisi düzenlenir.  
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Ticari amaçla şehir içi ve belediye mücavir alanı 

içerisinde yük ve yolcu nakliyatı yapan araç 

sürücülerinden, sürücü çalışma belgesi aranmaz. 
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c) Hız sınırlayıcı cihaz  

    N (en az 4 tekerlekli yük taşımasında kullanılan 

araç) sınıfı kamyon ve çekiciler ile azami ağırlığı 10 tonu 

geçen 

    M (en az 4 tekerlekli yolcu taşımasında kullanılan 

araç) sınıfı otobüslerde hız sınırlayıcı cihaz 

bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Bu 

Yönetmelik hükmü aşağıda belirtilen motorlu araçları 

kapsamaz. 
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1) Kamu düzeninden sorumlu emniyet-jandarma 

teşkilatı, silahlı kuvvetler, sivil savunma, yangın ve diğer 

acil servis hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlar, 

 

2) Yapısı itibariyle 100 km/s’ten fazla hız yapamayan M3 

sınıfı otobüsler ile 85 km/s’i aşmayan N3 sınıfı araçlar, 

  

3) Karayolunda bilimsel amaçlı deney yapmak üzere 

kullanılan motorlu araçlar, 
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4) Şehir içinde sadece kamu hizmetinde kullanılan 

motorlu araçlar, 

Hız sınırlayıcı cihazların durum ve nitelikleri Yönetmelik 

ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelde gösterilmiştir. Bu madde 

kapsamındaki araçlara takılacak hız sınırlayıcı cihazların 

hangi modeldeki araçları kapsayacağı konusu ile 

uygulamaya hangi tarihten itibaren başlanacağı hususu 

İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 
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153 SAYILI SÖZLEŞME: KARA YOLU 

TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE 

DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN 

SÖZLEŞME 
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 153 sayılı sözleşme uluslar arası çalışma örgütünün 

(İLO)1979 yılında Cenevre’de yapılan 65. konferansında 

kabul edildi. TBMM 15 Temmuz 2003 tarihinde 4933 Sayılı 

Yasa ile sözleşmenin onaylanmasını uygun buldu 
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Bu Sözleşme 

 Ücretli olarak çalışan sürücüleri 

Kara Yolları Taşımacılığını meslek edinmiş motorlu araç 

sürücülerini ve Ücretsiz olarak çalışan aile bireylerini 

kapsar 
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Kapsam Dışı 

 
Kent taşımacılığı 

  Tarım veya Ormancılık işletmelerinin taşıma işleri 

  Taksi ile yapılan taşıma  

  Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin özel 

düzenlemeye gerek olmayan taşıma işleri  

Yetkili makam veya kuruluşlar bu araçlarda çalışan 

sürücüleri sözleşme kapsam dışında tutabilirler, ancak bu 

sürücülerin çalışma sürelerine ilişkin uygun standart 

belirlerler. 
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MADDE-4 Çalışma süreleri 

 
 

1.Araç kullanarak ve diğer işleri yaparak 

  

2.Araçla, Yolcularla, Yüküyle ilgili diğer işleri yaparak 

geçirdikleri süre anlamına gelir.  

 

3.Sürücüler araçta veya iş yerinde hazır durumda bekleyip 

iş yapmaksızın bu zamanı diledikleri gibi 

kullanamıyorlarsa çalışma süresi olarak kabul edilir. 
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MADDE-5  

1.Hiçbir sürücü molasız, devamlı 4,5 saatten fazla araç 

kullanamaz. 

  

2.Özel koşullar dikkate alınarak, yetkili makam yada 

kuruluşlar bu süreyi en fazla 5 saate çıkarabilir. 
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MADDE-6  

1.Toplam araç kullanma süresi günde 9 haftada 48 saati 

geçemez. 

2.Bu süreler taşıma işinin çok güç koşullar altında 

yapılması durumunda azaltılabilir.  

  

  
MADDE-7 

1.Her sürücü 5 saatlik bir çalışma sonuna molaya hak 

kazanır. 

  

2.  Molanın şekli ve uzunluğu yetkili makamlarca belirlenir. 
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MADDE-8  

 
1.Sürücülerin günlük dinlenme süreleri işe 

başlamasından itibaren 24 saatlik bir süre içinde en az 10 

saattir 

2.Günlük dinlenme süresi hiçbir şekilde 8 saatten az 

olamaz. 

3.1.ve 2. Maddeye uyulması koşulu ile yapılan işin cinsine 

ve dinlenme sürelerinin evde veya başka bir yerde 

kullanılmasına göre değiştirile bilir. 
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4.Yetkili makam ve kuruluşlar, iki sürücüsü olan araçlar 

ile feribot veya trenden yararlanan araçlar söz konusu 

olduğunda, günlük dinlenme süreleri uzunluğuna ve 

kullanılmasına ilişkin istisnalar getirebilir 
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MADDE-9 İstisnalar 

  

Yetkili makamlar veya kuruluşlar, işin hayati kısmının 

yürütülmesi için gerekli oranda olmak kaydıyla  

 
 

a.Kaza 

b.Bozulma 

c.Belenmeyen gecikme 

 
d.Trafik tıkanıklığı 

 

e.Acil ve istisnai zorunluluk durumunda günlük dinlenme 

sürelerinde azaltma yapmaya, çalışma sürelerini 

uzatmaya geçici olarak izin verebilir. 
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MADDE-9  

 
 Ulusal ve yerel koşulların çalışma ve dinlenme 

sürülerinin uygulanmasına imkan vermediği durumlarda, 

yetkili makam ve kuruluşlar bu süreleri uzatmaya ve 

azaltmaya geçici  olarak izin verebilir. 
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MADDE-10 Kontrol ve Denetleme 

 
Yetkili makam veya kuruluşunca belirlenen kurallara 

uygun olarak takograf gibi modern yöntemlerle kontrol ve 

denetlemeler yürütülür. 

 
Yetkili makam ve kuruluşlar kara yollarında 

gerçekleştirilecek yeterli bir teftiş sistemi sağlar. Bu 

sözleşme hükümlerinin ihlaline karşı uygun cezalar 

öngörülür. 
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1 Temmuz 1970 tarihinde Cenevre’de düzenlenen 

 

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN 

TAŞITLARDA ÇALIŞAN 

TAŞIT PERSONELİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN 

AVRUPA ANDLAŞMASI 

(AETR) 
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(AETR) 

MADDE 6.-Taşıt kullanma süreleri 

 1. İki adet günlük dinlenme süresi veya günlük 

dinlenme süresi ile haftalık dinlenme süresi arasında 

kalan araç kullanma süresi, bundan böyle “günlük taşıt 

kullanma süresi” olarak anılacaktır, dokuz saati geçmez. 

Bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate 

çıkarılabilir. 
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 Bir sürücü altı adet günlük taşıt kullanma 

süresini aşmadan 8 inci Madde 3 üncü fıkrada belirtilen 

haftalık bir dinlenme süresi kullanır. 
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Toplam taşıt kullanma süresi altı gün boyunca altı günlük 

maksimum taşıt kullanma süresini aşmamış ise haftalık 

dinlenme süresi altıncı günün sonuna ertelenebilir. 

 

2. Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt 

kullanma süresi doksan saati geçemez. 
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MADDE 7.-Molalar 

 

1. Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin 

sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya 

başlamayacaksa en az kırkbeş dakikalık bir mola verir. 
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Bu mola, her biri taşıt kullanma süresine dağıtılmış 

veya 1 inci fıkradaki hükme uygun biçimde bu sürenin 

hemen bitiminde kullanılacak en az onbeş dakika 

olabilecek, molalar ile değiştirilebilir. 
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3. Bu molalar boyunca sürücü herhangi bir diğer işle 

meşgul olmaz. Bu madde ile ilgili olarak; bekleme süresi, 

hareket halindeki bir taşıtta taşıtı sürmeden geçen süre, 

feribotta yahut trende geçen süre “diğer iş” olarak 

anlaşılmaz. 

4. Bu maddedeki molalar günlük dinlenme süresi 

olarak kabul edilemez. 
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MADDE 8.-Dinlenme süreleri 

 

          1. Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü 

kesintisiz en az bir on bir saatlik günlük dinlenme süresi 

kullanır. Bu süre herhangi bir hafta boyunca üç defadan 

fazla olmayacak şekilde, eşit miktarda dinlenme süresinin, 

takip eden hafta bitmeden önce telafi edileceği garanti 

edilme koşuluna bağlı olarak kesintisiz en az bir dokuz 

saate indirilebilir. 
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Birinci bentte belirtildiği şekliyle dinlenme süresi 

azaltılmamışsa bir tanesi kesintisiz en az bir sekiz saatten 

aşağı olmayacak şekilde yirmi dört saatlik süre boyunca iki 

veya üç ayrı parça halinde kullanılabilir. Bu durumda 

dinlenmenin en az süresi oniki saate çıkarılır. 
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2. Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü 

tarafından sürülüyorsa her bir sürücü sekiz saatten az 

olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır. 
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3. Her hafta süresince 1 inci ve 2 nci fıkralarda sözü 

edilen dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye 

eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu 

dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak 

üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az bir otuz altı 

saate, başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az bir 

yirmi dört saate indirilebilir.  
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Bu indirimlerin her biri, hangi haftaya ait dinlenme 

süreleri iseler o haftayı takip eden üçüncü hafta sona 

ermeden önce tek bir bütün halinde kullanılacak şekilde, 

yapılan indirime eş süreyle telafi edilir. 
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4. Bir haftada başlayıp takip eden haftaya sarkan 

dinlenme süresi haftalardan her ikisinden birine 

ilintilendirilebilir. 

  

5. 6 ncı madde 1 inci fıkrası 4’üncü bendinin 

uygulandığı yolcu taşıması durumunda, haftalık 

dinlenme süresi, ait olduğu haftayı takip eden haftanın 

haftalık dinlenme süresine eklenerek kullanılması 

halinde, ait olduğu haftayı takip eden haftaya kadar 

ertelenebilir. 
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6. İlgili kişinin talebi üzerine günlük ve/veya haftalık 

dinlenme süresinde yapılan kesintileri telafi mahiyetinde 

kullanılan herhangi bir dinlenme en az sekiz saatlik bir 

diğer dinlenmeyle birleştirilir ve aracın park yerinde veya 

sürücünün üs tuttuğu yerde kullanması garanti altına 

alınır. 

7. Günlük dinlenme süresi taşıt hareket halinde değil ve bir 

ranza ile donatılmışsa taşıtta kullanılabilir.  
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8. Yukarıdaki 1 inci fıkraya rağmen yük ya da yolcu taşıma 

işinde çalışan sürücü feribot veya trenle nakledilen bir 

taşıta eşlik ediyorsa günlük dinlenme süresi aşağıdaki 

koşulların sağlanmasına bağlı olarak en fazla bir kez 

bölünebilir. Günlük dinlenme süresinin karada geçirilen 

parçası, feribotta veya trende geçirilen parçasından önce 

veya sonra kullanılabilir olmalıdır,  
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günlük dinlenme süresinin bu iki parçası arasında kalan 

süre mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve gümrük 

formaliteleri de yükleme ve indirme işlemlerine dahil 

olmak üzere bu işlemlerin öncesi ya da sonrasında bir 

saati hiçbir şekilde aşmamalıdır, bu dinlenme sürelerinin 

her ikisinde de sürücü bir ranza veya kuşeti 

kullanabilmelidir. Bu şekilde bölünen günlük dinlenme 

süresi iki saat uzatılır. 
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MADDE 9.-İstisnalar 

Sürücü, yol güvenliğine tehdit teşkil etmemek kaydıyla, 

yolcuların, taşıtın yahut taşıtın yükünün güvenliğini 

sağlama zorunluluğunun gerektirdiğince, uygun bir 

durağa ulaşıncaya kadar bu Anlaşmanın hükümlerine 

riayet etmeyebilir. Sürücü, sözü edilen hükümlere aykırı 

hareketinin niteliği ve nedenini kontrol aygıtı kayıt 

kartında veya görev çizelgesinde belirtir. 
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MADDE 10.-Kontrol aygıtı 

1. Âkit Taraflar kendi ülkelerinde kayıtlı taşıtlara aşağıdaki 

hususlara uyan bir kontrol aygıtının takılması ve 

kullanılmasını kurala bağlar; 

  

(a)Kontrol aygıtı; yapısı, takılışı, kullanımı ve test edilmesi 

bakımından bu Anlaşmanın ve bu Anlaşmanın ayrılmaz 

bir parçası olan ekinin gereklerini karşılar. Yapısı, takılışı, 

kullanımı ve test edilmesi bakımından 20 Aralık 1985 tarih 

ve (EEC) No. 3821/85 sayılı Konsey Tüzüğüne uygun olan 

bir kontrol aygıtının bu madde gereklerini karşıladığı 

kabul edilir. 
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(b) Taşıta kurulu kontrol aygıtının normal ve uygun 

kullanımı mümkün değilse her bir taşıt personeli uygun 

grafik gösterim kullanarak mesleki faaliyetine ve 

dinlenme sürelerine ilişkin ayrıntıları kayıt kartına elle 

işler. 

 



73/54 

(c) Taşıt personeli, çalıştıkları taşıttan uzak kalmış 

olmaları yüzünden kontrol aygıtını kullanamıyor ise 

uygun grafik gösterimi kullanarak taşıttan uzakta 

oldukları süre içerisinde mesleki faaliyetlerine denk 

düşen çeşitli zamanları kayıt kartına elle işler. 

(d) Taşıt personeli, taşıtı sürdükleri haftaya ve bir önceki 

haftanın son gününe ait kayıt kartlarını her an hazır 

bulundurmalı ve kontrol edildiğinde ibraz etmelidirler. 

(e) Taşıt personeli kontrol aygıtının çalıştırılmasını ve 

doğru kullanılmasını sağlamalı, doğru çalışmıyorsa en 

kısa zamanda tamir ettirmelidir. 
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2. İşveren bu kayıt kartlarının kişisel kullanım için 

olduklarını, seferin alacağı zamanı ve kartların tahrip 

olmaları halinde değiştirilmeleri gereğini veya yetkili 

kontrol görevlisi tarafından alıkonulabileceğini göz 

önünde tutarak sürücülere yeterli sayıda kayıt kartı dağıtır. 

İşverenler sürücülere yalnızca taşıta takılı aygıtta 

kullanılabilecek kabul edilmiş tipte kayıt kartları dağıtır. 
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3. İşletmeci, bu maddenin 1 inci fıkra (b), (c) ve (d) 

bentlerinde belirtilenlere uygun şekilde doldurulmuş kayıt 

kartlarını, en son işlemin yapıldığı günden en az 12 ay 

sonrasına kadar bir süre için düzenli bir şekilde muhafaza 

altına alır ve kontrol yetkililerinin talebi üzerine ibraz eder. 
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MADDE 11. 

 

1. Sürücüler kirli ya da hasarlı kayıt kartı kullanmazlar. 

Bu bakımdan kartlar uygun bir şekilde korunur. Üzerinde 

kayıt bulunan bir kayıt kartının hasar görmesi halinde 

sürücü hasarlı kart yerine kullanılan yedek karta hasarlı 

kartı iliştirir. 
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2. Sürücüler, taşıtı devraldıkları andan itibaren, taşıtı 

kullandıkları her gün kayıt kartı kullanır. Kayıt kartı, 

çıkartılmasına izin verilmedikçe günlük çalışma süresi 

sona ermeden çıkartılmaz. Hiç bir kayıt kartı hangi zaman 

süresi için düzenlenmişse ondan daha uzun süre 

kullanılmaz. 
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Sürücü taşıttan uzak kalmasının sonucu olarak kurulu 

aygıtı kullanamamışsa süreler, kayıt kartını kirletmeden, 

okunaklı olacak şekilde ya elle ya da otomatik kayıtla 

veya başka yollarla işlenir. 

Sürücüler, gerektiğinde, taşıtta birden fazla sürücünün 

görevli olması durumunda eke ekin II nci bölüm (1), (2), 

(3) maddelerinde sözü edilen bilgilerin, taşıtı asıl 

kullanan sürücünün kartına kaydedilebilmesi için kayıt 

kartlarını değiştirebilirler. 
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3. Kontrol aygıtları, yetkili muayene memurunun, 

kontrolün yapıldığı andan önceki dokuz saatlik kayıtları 

okuyabilmek için gerektiğinde aygıtı açması halinde, 

kartların biçimleri bozulmayacak, kartlar hasar 

görmeyecek ve kirlenmeyecek şekilde tasarımlanır. Buna 

ek olarak kontrol aygıtları kayıt yapılıp yapılmadığını 

açılmadan gösterecek şekilde tasarımlanır. 
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4. Yetkili muayene memuru istediğinde, sürücü içinde 

bulunulan haftanın kayıt kartlarını ve herhalde, taşıt 

kullandığı bir önceki haftanın son gününün kayıt kartını 

ibraz edebilmelidir. 
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GENEL ÖZELLİKLER VE KONTROL AYGITININ 

FONKSİYONLARI 

 

 Kontrol aygıtı aşağıdakileri kaydedebilmelidir 

1.   Taşıtın katettiği mesafe; 

2. Taşıtın hızı; 

3. Sürüş süresi; 

4. Diğer iş veya görev başı süreleri; 

5. Mola ve günlük dinlenme süreleri; 

6. Kayıt kartının bulunduğu kasanın açılışı; 
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     7. Mesafe ve hız sensörlerinden gelen elektriksel 

sinyallerle çalışan elektronik kontrol aygıtları için, kayıt 

ekipmanının (ışık hariç) güç kaynağındaki ve mesafe ve 

hız sensörlerinin güç kaynağındaki herhangi bir                  

100 milisaniyeyi aşan bir kesinti ile mesafe ve hız 

sensörlerine giden kabloda herhangi bir kesinti. 

 

      İki sürücü tarafından kullanılan taşıtlardaki kontrol 

aygıtları, ayrıntıları 3, 4 ve 5’te sıralanan süreleri ayrı 

kartlara eş anlı fakat ayrı ayrı kaydedebilmelidir. 
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TAKOGRAF KAYITLARI 
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KAZASIZ SÜRÜŞLER !...  
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1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan 

motorlu araç sürücüleri sürekli en 

fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

 

a) 4 saat  

b) 6 saat  

c) 4.5 saat  

d) 3 saat 
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1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan 

motorlu araç sürücüleri sürekli en 

fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

 

a) 4 saat  

b) 6 saat  

c)4.5 saat  
d) 3 saat 



2. Tek şoför 24 saatlik bir 

periyotta kaç saat 

çalışabilir? 

a) 8 saat  

b) 9 saat  

c) 10 saat  

d) 11 saat 



2. Tek şoför 24 saatlik bir 

periyotta kaç saat 

çalışabilir? 

a) 8 saat  

b) 9 saat  
c) 10 saat  

d) 11 saat 



3. Bir şoför kaç gün çalıştıktan 

sonra bir gün istirahat hakkına 

sahiptir? 

 

a) 6 gün  

b) 12 gün  

c) Hiç istirahat etmez.  

d) İş yoğunluğuna göre değişir 



3. Bir şoför kaç gün çalıştıktan 

sonra bir gün istirahat hakkına 

sahiptir? 

 

a)6 gün  
b) 12 gün  

c) Hiç istirahat etmez.  

d) İş yoğunluğuna göre değişir 



4. Bir şoför devamlı olarak 

kaç saat araç sürebilir? 

a) 4 saat  

b) 4.30 saat  

c)4.45 saat  

d) 5 saat 



4. Bir şoför devamlı olarak 

kaç saat araç sürebilir? 

a) 4 saat  

b) 4.30 saat  
c)4.45 saat  

d) 5 saat 



5. Bir şoförün takoğraf kağıdını 

incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika 

mola verdiğini gördünüz, ne 

düşünürsünüz? 
 

 

a) Fazla mola verdiğini düşünürüm 

b) Kaytardığını düşünür kesinti yaparım 

c) Kurallara uygun olduğunu düşünürüm 

d) Mola süresinin 45 dakika olduğunu, 

bir daha tekrar etmemesi gerektiğini 

söylerim 



5. Bir şoförün takoğraf kağıdını 

incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika 

mola verdiğini gördünüz, ne 

düşünürsünüz? 
 

 

a) Fazla mola verdiğini düşünürüm 

b) Kaytardığını düşünür kesinti yaparım 

c) Kurallara uygun olduğunu düşünürüm 

d) Mola süresinin 45 dakika olduğunu, 

bir daha tekrar etmemesi gerektiğini 

söylerim 



6. Takoğraf kağıtlarında 

şoförün hangi bilgileri 

denetlenebilmektedir? 
 

 

a) Yaptığı hız  

b) Çalışma süreleri 

c) Dinlenme süreleri  

d) Hepsi 



6. Takoğraf kağıtlarında 

şoförün hangi bilgileri 

denetlenebilmektedir? 
 

a) Yaptığı hız  

b) Çalışma süreleri 

c) Dinlenme süreleri  

d) Hepsi 



7. Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre 

içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek 

ve kuralları ihlal etmeyi 

ihtiyat haline getiren şoförlerin eğitimleri ve bu 

konuda önleyici tedbirleri almak kimin 

görevidir? 

a) Ulaştırma Bakanlığı’nın 

b) Yük ve yolcu taşıması yapan araç 

işletenlerinin 

c) Kara yollarında trafik güvenliğini sağlayan 

trafik görevlilerinin 

d) Şoförler ve otomobilciler federasyonunun 



7. Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre 

içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek 

ve kuralları ihlal etmeyi 

ihtiyat haline getiren şoförlerin eğitimleri ve bu 

konuda önleyici tedbirleri almak kimin 

görevidir? 

a) Ulaştırma Bakanlığı’nın 

b) Yük ve yolcu taşıması yapan araç 

işletenlerinin 
c) Kara yollarında trafik güvenliğini sağlayan 

trafik görevlilerinin 

d) Şoförler ve otomobilciler federasyonunun 



8. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförleri en fazla 6 günlük 

araç kullanma süresinden sonra, 

ne kadar süre hafta tatili kullanmak 

zorundadır? 

 

a)2 gün  

b) 3 gün  

c) 1.5 gün  

d) 1 gün 



8. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförleri en fazla 6 günlük 

araç kullanma süresinden sonra, 

ne kadar süre hafta tatili kullanmak 

zorundadır? 

 

a)2 gün  

b) 3 gün  

c) 1.5 gün  

d) 1 gün 



9. Uluslararası yolcu taşımacılığı 

söz konusu olduğunda şoförler 

ne kadar süre araç kullanabilirler? 

 

a) 10 gün  

b) 12 gün  

c) 14 gün  

d) 8 gün 



9. Uluslararası yolcu taşımacılığı 

söz konusu olduğunda şoförler 

ne kadar süre araç kullanabilirler? 

 

a) 10 gün  

b) 12 gün  
c) 14 gün  

d) 8 gün 



10. 2918 sayılı Kara yolları trafik 

kanununa göre, şoförler her 24 saat 

içinde ne kadar kesintisiz 

dinlenecektir? 

 

a) 10 saat  

b) 11 saat  

c) 12 saat  

d) 13 saat 



10. 2918 sayılı Kara yolları trafik 

kanununa göre, şoförler her 24 saat 

içinde ne kadar kesintisiz 

dinlenecektir? 

 

a) 10 saat  

b) 11 saat  
c) 12 saat  

d) 13 saat 



11. Araç sürücüleri bir haftada 

en az kaç gün hafta tatili 

kullanmak zorundadırlar? 

 

a) 3 Gün  

b) 7 gün  

c) 5 gün  

d) 1 gün 



11. Araç sürücüleri bir haftada 

en az kaç gün hafta tatili 

kullanmak zorundadırlar? 

 

a) 3 Gün  

b) 7 gün  

c) 5 gün  

d) 1 gün 



12. Herhangi bir on beş günlük 

sürede toplam taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

 

a) 126 saat  

b) 108 saat  

c) 90 saat  

d) 54 saat 



12. Herhangi bir on beş günlük 

sürede toplam taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

 

a) 126 saat  

b) 108 saat  

c) 90 saat  
d) 54 saat 



13. 4,5 saatlik devamlı taşıt kullanma 

süresinin sonunda sürücü bir dinlenme 

süresini kullanmaya 

başlamayacaksa en az kaç dakika bir mola 

vermek zorundadır? 

 

a) En az 45 dakika  

b) En az 15 dakika 

c) En az 10 dakika  

d) Mola vermek zorunda değil 



13. 4,5 saatlik devamlı taşıt kullanma 

süresinin sonunda sürücü bir dinlenme 

süresini kullanmaya 

başlamayacaksa en az kaç dakika bir mola 

vermek zorundadır? 

 

a)En az 45 dakika  
b) En az 15 dakika 

c) En az 10 dakika  

d) Mola vermek zorunda değil 



14. Her 24 saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saat 

dinlenme süresi kullanmak 

zorundadır? 

 

a) 4.5 saat  

b) 16 saat  

c) 1 saat  

d) 11 saat 



14. Her 24 saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saat 

dinlenme süresi kullanmak 

zorundadır? 

 

a) 4.5 saat  

b) 16 saat  

c) 1 saat  

d) 11 saat 



15. Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, 

otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarla 

kamu hizmeti yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç 

sürücüleri için aşağıdakilerden hangisinin 

yapılması yasaktır? 

 

a) Kasko sigorta belgesi olmadan araç 

sürmek 

b) Devamlı olarak 5saat araç sürmek 

c) Aralıklı olarak toplam 9 saat araç sürmek 

d) Alkollü içki almış olarak araç sürmek 



15. Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, 

otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarla 

kamu hizmeti yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç 

sürücüleri için aşağıdakilerden hangisinin 

yapılması yasaktır? 

 

a) Kasko sigorta belgesi olmadan araç 

sürmek 

b) Devamlı olarak 5saat araç sürmek 

c) Aralıklı olarak toplam 9 saat araç sürmek 

d) Alkollü içki almış olarak araç sürmek 



16. Aşağıdaki araçların hangilerinde 

“takoğraf cihazı” bulundurmak ve 

kullanmak zorunludur? 

 

 
a) Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün 

araçlarda 

b) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda 

c) Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün 

araçlarda 

d) Kamyon, otobüs ve çekicilerde 



16. Aşağıdaki araçların hangilerinde 

“takoğraf cihazı” bulundurmak ve 

kullanmak zorunludur? 

 

 
a) Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün 

araçlarda 

b) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda 

c) Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün 

araçlarda 

d) Kamyon, otobüs ve çekicilerde 



17. Takoğraf cihazının kullanılmasındaki 

başlıca amaç nedir? 

 

a) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği 

akaryakıtı tespit etmektir 

b) Sürücünün çalışma ve dinlenme 

süreleriyle yaktığı hızı tespit etmektir 

c) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini 

tespit etmektir 

d) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı 

parayı tespit etmektir 



17. Takoğraf cihazının kullanılmasındaki 

başlıca amaç nedir? 

 

 

a) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği 

akaryakıtı tespit etmektir 

b) Sürücünün çalışma ve dinlenme 

süreleriyle yaktığı hızı tespit etmektir 
c) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini 

tespit etmektir 

d) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı 

parayı tespit etmektir 



18. Uluslararası karayolu taşımacılığı 

alanındaki bazı çalışma koşullarına ilişkin 

düzenlemeleri yapan uluslararası 

çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) UNICEF  

b) NATO  

c) OPEC  

d) ILO 



18. Uluslararası karayolu taşımacılığı 

alanındaki bazı çalışma koşullarına ilişkin 

düzenlemeleri yapan uluslararası 

çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) UNICEF  

b) NATO  

c) OPEC  

d) ILO 



19. Ticari amaçla yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 

saatlik herhangi bir süre içinde en 

fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

 

a) 6  

b) 7  

c) 8  

d) 9 



19. Ticari amaçla yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 

saatlik herhangi bir süre içinde en 

fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

 

a) 6  

b) 7  

c) 8  

d) 9 



20. Sürücüler araçlara ait takoğraf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren kaç 

ay süreyle araçlarında muhafaza 

etmeleri zorunludur? 

 

a) 1  

b) 2  

c)3  

d) 4 



20. Sürücüler araçlara ait takoğraf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren kaç 

ay süreyle araçlarında muhafaza 

etmeleri zorunludur? 

 

a) 1  

b) 2  

c)3  
d) 4 



21. Devamlı araç 

kullanma süresi azami 

kaç saattir? 

 

a)4  

b) 4.5  

c) 5  

d) 9 



21. Devamlı araç 

kullanma süresi azami 

kaç saattir? 

 

a)4  

b) 4.5  
c) 5  

d) 9 



22. Devamlı araç kullanma 

süresi sonunda verilen mola 

en az ne kadar süreli olabilir? 

 

a) 30 dakika  

b) 1 saat  

c) 20 dakika  

d) 15 dakika 



22. Devamlı araç kullanma 

süresi sonunda verilen mola 

en az ne kadar süreli olabilir? 

 

a) 30 dakika  

b) 1 saat  

c) 20 dakika  

d) 15 dakika 



23. Sürücünün günlük 

dinlenme süresi asgari kaç 

saattir? 

 

a) 8 saat  

b) 9 saat  

c) 11 saat  

d) 6 saat 



23. Sürücünün günlük 

dinlenme süresi asgari kaç 

saattir? 

 

a) 8 saat  

b) 9 saat  

c) 11 saat  
d) 6 saat 



24. AETR’ye göre haftalık 

dinlenme süresi en az kaç 

saattir? 

 

a)24 saat  

b) 36 saat  

c) 45 saat  

d) 11 saat 



24. AETR’ye göre haftalık 

dinlenme süresi en az kaç 

saattir? 

 

a)24 saat  

b) 36 saat  

c) 45 saat  
d) 11 saat 



25. Karayolları Trafik 

Yönetmeliği’ne göre haftalık 

dinlenme süresi en az kaç saattir? 

 

a)50 saat  

b) 36 saat  

c) 24 saat  

d) 45 saat 



25. Karayolları Trafik 

Yönetmeliği’ne göre haftalık 

dinlenme süresi en az kaç saattir? 

 

a)50 saat  

b) 36 saat  

c) 24 saat  
d) 45 saat 



26. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne 

göre, kontrol aygıtında kullanılan kayıt 

kartlarının saklanma süresi nedir? 

 

a) Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl 

b) Sadece taşıtta 1 ay 

c) Sürücüde 1 ay ve firmada 5 yıl 

d) Sadece sürücüde 1 yıl 



26. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne 

göre, kontrol aygıtında kullanılan kayıt 

kartlarının saklanma süresi nedir? 

 

a) Taşıtta 3 ay ve firmada 3 yıl 

b) Sadece taşıtta 1 ay 

c) Sürücüde 1 ay ve firmada 5 

yıl 
d) Sadece sürücüde 1 yıl 



27. Günlük araç kullanma 

süresi ne kadardır? 

 

a) 5 saat  

b) 6 saat  

c) 8 saat  

d) 9 saat 



27. Günlük araç kullanma 

süresi ne kadardır? 

 

a) 5 saat  

b) 6 saat  

c) 8 saat  

d) 9 saat 



28. Araç sürücüleri devamlı 

olarak kaç saat araç kullanmaları 

gerekir? 

 

a)4 saat  

b) 4.5 saat  

c) 5 saat  

d) 5.5 saat 



28. Araç sürücüleri devamlı 

olarak kaç saat araç kullanmaları 

gerekir? 

 

a)4 saat  

b) 4.5 saat  
c) 5 saat  

d) 5.5 saat 



29. Haftalık dinlenme süresi ne 

kadardır? 

 

a) 16 saat  

b) 20 saat  

c) 2 gün  

d) 1 gün  



29. Haftalık dinlenme süresi ne 

kadardır? 

 

a) 16 saat  

b) 20 saat  

c) 2 gün  

d) 1 gün  



30. Aşağıdakilerden hangisi taşıt sürücülerinin 

yapması gereken işlemlerden biri değildir? 

 

a) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya 

takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe 

çıkarmamaları 

b) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri 

zorunludur 

c) Sürücü ehliyetine sahip olmaları 

d) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, 

şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile 

gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste 

düzenleyerek kayıtlarını tutmaları 



30. Aşağıdakilerden hangisi taşıt sürücülerinin 

yapması gereken işlemlerden biri değildir? 

 

a) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya 

takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe 

çıkarmamaları 

b) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri 

zorunludur 

c) Sürücü ehliyetine sahip olmaları 
d) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin 

kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile 

gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek 

kayıtlarını tutmaları 



31. AETR sözleşmesi ve trafik 

kanununa göre sürücüler araçlarına ait 

takograf kayıtlarını, kayıt tarihi itibaren 

araçlarda kaç ay süreyle araçlarında 

muhafaza etmek zorundadırlar? 

 

a) 4 ay  

b) 6 ay  

c) 2 ay  

d)1 ay 



31. AETR sözleşmesi ve trafik 

kanununa göre sürücüler araçlarına ait 

takograf kayıtlarını, kayıt tarihi itibaren 

araçlarda kaç ay süreyle araçlarında 

muhafaza etmek zorundadırlar? 

 

a) 4 ay  

b) 6 ay  

c) 2 ay  

d)1 ay 



32. AETR Sözleşmesi ve trafik 

kanununa tek şoför 24 saatlik bir 

sürede toplam olarak en fazla kaç 

saat araç  kullanabilir? 

 

a) 8 saat  

b) 9 saat  

c) 10 saat  

d) 11 saat 



32. AETR Sözleşmesi ve trafik 

kanununa tek şoför 24 saatlik bir 

sürede toplam olarak en fazla kaç 

saat araç  kullanabilir? 

 

a) 8 saat  

b) 9 saat  
c) 10 saat  

d) 11 saat 



33. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

Sürücüler 4,5 saatlik araç kullanma süresi 

sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en 

az kaç dakika mola almaları mecburidir? 

 

a) 15 dakika  

b) 30 dakika  

c) 45 dakika  

d) 60 dakika 



33. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

Sürücüler 4,5 saatlik araç kullanma süresi 

sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en 

az kaç dakika mola almaları mecburidir? 

 

a) 15 dakika  

b) 30 dakika  

c) 45 dakika  
d) 60 dakika 



34. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 

saat mola vermiştir. Bu durumda 

sürücünün günlük dinlenme süresinde ne 

gibi bir değişiklik olur? 

 

a) Bir değişiklik olmaz 

b) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır 

c) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır 

d) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır 



34. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 

saat mola vermiştir. Bu durumda 

sürücünün günlük dinlenme süresinde ne 

gibi bir değişiklik olur? 

 

a) Bir değişiklik olmaz 
b) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır 

c) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır 

d) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır 



35. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücünün aracının feribotla veya trenle 

taşınması durumunda günlük dinlenme 

süresinin kesintiye uğraması halinde 

dinlenme süresi kaç saat uzatılır? 

 

a)Bir değişiklik olmaz  

b) 1 saat uzatılır 

c) 2 saat uzatılır  

d) 3 saat uzatılır 



35. AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücünün aracının feribotla veya trenle 

taşınması durumunda günlük dinlenme 

süresinin kesintiye uğraması halinde 

dinlenme süresi kaç saat uzatılır? 

 

a)Bir değişiklik olmaz  

b) 1 saat uzatılır 

c) 2 saat uzatılır  
d) 3 saat uzatılır 



36. AETR sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücünün hafta tatili minimum ne kadar 

olmak zorundadır? 

 

a) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 

en az 1 gün 

b) Hafta tatili iş durumuna göre olur, gerekirse 

tatil yapılmayabilir 

c) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 

en az 2 gün 

d) Sürücülerin hafta tatili yoktur11 



36. AETR sözleşmesi ve trafik kanununa 

sürücünün hafta tatili minimum ne kadar 

olmak zorundadır? 

 

a) 6 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 1 gün 
b) Hafta tatili iş durumuna göre olur, gerekirse 

tatil yapılmayabilir 

c) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 

en az 2 gün 

d) Sürücülerin hafta tatili yoktur11 



37. AETR Sözleşmesi ve trafik 

kanununa göre bir şoför mola 

vermeden devamlı olarak en fazla kaç 

saat araç  sürebilir? 

 

a)4 Saat  

b) 4.30 Saat  

c) 5. Saat  

d) 5.30 Saat 



37. AETR Sözleşmesi ve trafik 

kanununa göre bir şoför mola 

vermeden devamlı olarak en fazla kaç 

saat araç  sürebilir? 

 

a)4 Saat  

b) 4.30 Saat  
c) 5. Saat  

d) 5.30 Saat 



38. Molalar süresince sürücüler 

başka bir işle meşgul olursalar 

bu süre mola sayılır mı? 

 

a)Evet  sayılır 

b) Sayılmaz  

c) Otoparkta ise evet  

d) Direksiyonun arkasında ise evet 



38. Molalar süresince sürücüler 

başka bir işle meşgul olursalar 

bu süre mola sayılır mı? 

 

a)Evet  sayılır 

b) Sayılmaz  

c) Otoparkta ise evet  

d) Direksiyonun arkasında 

ise evet 



39. Alınan molalar günlük 

dinlenme süresi olarak sayılabilir 

mi? 

 

a)Evet  

b) Sayılmaz 

c) 45 dakikanın üzerinde ise evet  

d) Direksiyonun arkasında ise evet 



39. Alınan molalar günlük 

dinlenme süresi olarak sayılabilir 

mi? 

 

a)Evet  

b) Sayılmaz 

c) 45 dakikanın üzerinde ise 

evet  
d) Direksiyonun arkasında ise evet 



40. Şoförlerle ilgili yapılan 

kontrollerde aşağıdakilerden 

hangileri kontrol edilir? 

 

a)Günlük araç kullanma süreleri  

b) Molalar 

b) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri  

d) Hepsi 



40. Şoförlerle ilgili yapılan 

kontrollerde aşağıdakilerden 

hangileri kontrol edilir? 

 

a)Günlük araç kullanma süreleri  

b) Molalar 

b) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri  

d) Hepsi 



41. Araç sürücüleri 24 saatlik süre 

içinde ilk kalkışta devamlı olarak 

en fazla kaç saat araç sürebilirler? 

 

a)4.5 saat  

b) 9 saat  

c) 2 saat  

d) 5 saat 



41. Araç sürücüleri 24 saatlik süre 

içinde ilk kalkışta devamlı olarak 

en fazla kaç saat araç sürebilirler? 

 

a)4.5 saat  
b) 9 saat  

c) 2 saat  

d) 5 saat 



42. Kazalar en çok günün hangi 

saatlerinde olmaktadır? 

 

a)Gündüz 03:00-05:00 arasında  

b) Akşamüstü 05:00-07:00 arasında 

c) Gece 03:00-05:00 arasında  

d) Sabah 09:00-12:00 arasında 



42. Kazalar en çok günün hangi 

saatlerinde olmaktadır? 

 

a)Gündüz 03:00-05:00 arasında  

b) Akşamüstü 05:00-07:00 arasında 

c) Gece 03:00-05:00 

arasında  
d) Sabah 09:00-12:00 arasında 



43. Hangi araçları süren şoförlerin çalışma süresi 

sınırlanmıştır? 

 

a) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 

tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu 

taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi 

geçen araçların şoförleri 

b) Yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen 

araçların şoförleri ile yolcu taşımacılığı yapan ve 

taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların 

şoförleri 

c) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 7,5 

tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu 

taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 7 kişiyi 

geçen araçların şoförleri 

d) Ticari amaçla Yük ve Yolcu taşıyan bütün Şoförlerin 

çalışma süreleri trafik güvenliği bakımından sınırlanmıştır 



43. Hangi araçları süren şoförlerin çalışma süresi 

sınırlanmıştır? 

 

a) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 

tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu 

taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi 

geçen araçların şoförleri 

b) Yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen 

araçların şoförleri ile yolcu taşımacılığı yapan ve 

taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların 

şoförleri 

c) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 7,5 

tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu 

taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 7 kişiyi 

geçen araçların şoförleri 

d) Ticari amaçla Yük ve Yolcu taşıyan bütün Şoförlerin 

çalışma süreleri trafik güvenliği bakımından sınırlanmıştır 



44. Çift şoförlü bir taşımada kesintisiz 

dinlenme süresi kaç saattir? 

 

a)9 saat  

b ) 10 saat  

c) 8 saat  

d) 8.30 saat 



44. Çift şoförlü bir taşımada kesintisiz 

dinlenme süresi kaç saattir? 

 

a)9 saat  

b ) 10 saat  

c) 8 saat  
d) 8.30 saat 



45. Takoğraf kağıtlarını ne kadar süre ile 

iş yerinde saklamak zorunluluğu vardır? 

 

a)2 yıl süre ile saklamak zorunludur 

 b) 3 yıl süre ile saklamak zorunludur 

c) 4 yıl süre ile saklamak zorunludur  

d) 5 yıl süre ile saklamak zorunludur12 



45. Takoğraf kağıtlarını ne kadar süre ile 

iş yerinde saklamak zorunluluğu vardır? 

 

a)2 yıl süre ile saklamak zorunludur 

 b) 3 yıl süre ile saklamak zorunludur 

c) 4 yıl süre ile saklamak zorunludur  

d) 5 yıl süre ile saklamak zorunludur12 



46. Şoför takoğraf kağıdını yanında 

ne kadar saklamalıdır? 

 

a)1 Hafta süre ile  

b) 1 ay süre ile 

c)7 gün süre ile  

d) 35 gün süre ile 



46. Şoför takoğraf kağıdını yanında 

ne kadar saklamalıdır? 

 

a)1 Hafta süre ile  

b) 1 ay süre ile 
c)7 gün süre ile  

d) 35 gün süre ile 



47. Bir şirketin Trafiğe çıkardığı araçların kaydı 

için tutulması gereken defterde bulunması 

zorunlu olan bilgiler  nelerdir? 

 

a) Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler 

olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek 

yer bilgileri 

b) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri. 

c) Taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı 

d) Taşıt cinsi, Şoförlerin kimler olduğu, işe çıkış 

saati ve gidilecek güzergah 



47. Bir şirketin Trafiğe çıkardığı araçların kaydı 

için tutulması gereken defterde bulunması 

zorunlu olan bilgiler  nelerdir? 

 

a) Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin 

kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati 

ile gidilecek yer bilgileri 
b) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri. 

c) Taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı 

d) Taşıt cinsi, Şoförlerin kimler olduğu, işe çıkış 

saati ve gidilecek güzergah 



48. Taşıt sürücüleri hangi 

belge olmadan araç 

kullanamazlar? 

 

a)Ticari taşıt kullanma belgesi  

b) Sigorta belgesi 

c) Mesleki yeterlilik belgesi  

d) İş akdi 



48. Taşıt sürücüleri hangi 

belge olmadan araç 

kullanamazlar? 

 

a)Ticari taşıt kullanma belgesi  

b) Sigorta belgesi 

c) Mesleki yeterlilik belgesi  
d) İş akdi 



49. Takoğraf kağıtlarında şoförün 

hangi bilgileri denetlenebilmektedir? 

 

a)Çalışma süreleri  

b) Dinlenme süreleri 

c) Aldığı yol  

d) Hepsi 



49. Takoğraf kağıtlarında şoförün 

hangi bilgileri denetlenebilmektedir? 

 

a)Çalışma süreleri  

b) Dinlenme süreleri 

c) Aldığı yol  

d) Hepsi 



50. Trafik kaza istatistiklerine göre 

sürücülerin kaza yapmalarına neden 

olan en önemli tali kusur  

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Aşırı hızlı araç kullanmak 

b) Uykusuz, yorgun, hasta, dalgın araç 

kullanmak 

c) Alkollü olarak araç kullanmak 

d) Dur işaretinde durmamak 



50. Trafik kaza istatistiklerine göre 

sürücülerin kaza yapmalarına neden 

olan en önemli tali kusur  

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Aşırı hızlı araç kullanmak 

b) Uykusuz, yorgun, hasta, 

dalgın araç kullanmak 
c) Alkollü olarak araç kullanmak 

d) Dur işaretinde durmamak 
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22) Her otuz saatlik süre boyunca 

taşıt en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç 

saat kesintisiz dinlenme süresi 

kullanır? 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



22) Her otuz saatlik süre boyunca 

taşıt en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç 

saat kesintisiz dinlenme süresi 

kullanır? 

A) 8 
B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması 

yapan bütün şoförler. 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) TİCARİ AMAÇLA YÜK VE 

YOLCU TAŞIMASI YAPAN BÜTÜN 

ŞOFÖRLER. 
 



24) AETR’ye göre; herhangi bir 

on beş günlük sürede toplam 

taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 



24) AETR’ye göre; herhangi bir 

on beş günlük sürede toplam 

taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 
 



25) Her yirmi dört saatlik süre 

içinde sürücü kesintisiz en az 

kaç saatlik günlük  dinlenme 

süresi kullanır? 

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



25) Her yirmi dört saatlik süre 

içinde sürücü kesintisiz en az 

kaç saatlik günlük  dinlenme 

süresi kullanır? 

A) 9 

B) 10 

C) 11 
D) 12 

 



23) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa 

her bir sürücü kaç saat kesintisiz 

dinlenme süresi kullanır? 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



23) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat 

kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 8 

B) 9 
C) 10 

D) 11 

 



24) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması 

yapan bütün şoförler. 

 



24) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) TİCARİ AMAÇLA YÜK VE YOLCU 

TAŞIMASI YAPAN BÜTÜN ŞOFÖRLER. 

 



25) AETR’ye göre; herhangi bir on 

beş günlük sürede toplam taşıt 

kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 



25) AETR’ye göre; herhangi bir on 

beş günlük sürede toplam taşıt 

kullanma süresi kaç saati 

geçemez? 

 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 



26) Her yirmi dört saatlik süre 

içinde sürücü kesintisiz en az kaç 

saatlik günlük 

dinlenme süresi kullanır? 

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



26) Her yirmi dört saatlik süre 

içinde sürücü kesintisiz en az kaç 

saatlik günlük  dinlenme süresi 

kullanır? 

A) 9 
B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



19) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç saat 

kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



19) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç saat 

kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 8 
B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



20) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması 

yapan bütün şoförler. 

 



20) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) TİCARİ AMAÇLA YÜK VE YOLCU 

TAŞIMASI YAPAN BÜTÜN ŞOFÖRLER. 

 



21) AETR’ye göre; herhangi bir on beş 

günlük sürede toplam taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 



21) AETR’ye göre; herhangi bir on beş 

günlük sürede toplam taşıt kullanma 

süresi kaç saati geçemez? 

 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 
 



22) Her yirmi dört saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saatlik 

günlük dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



22) Her yirmi dört saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saatlik 

günlük dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 9 
B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



22) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç saat 

kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



22) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt 

en az iki sürücü tarafından 

kullanılıyorsa  her bir sürücü kaç saat 

kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 

 

A) 8 
B) 9 

C) 10 

D) 11 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması 

yapan bütün şoförler. 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi takograf 

kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay 

süre ile araçlarında bulundurmak 

zorundadır? 

A) Sadece kamyon şoförleri 

B) Sadece otobüs şoförleri 

C) Sadece tır şoförleri 

D) TİCARİ AMAÇLA YÜK VE YOLCU 

TAŞIMASI YAPAN BÜTÜN ŞOFÖRLER. 

 



24) AETR’ye göre; herhangi bir on 

beş günlük sürede toplam taşıt 

kullanma  süresi kaç saati 

geçemez? 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 

 



24) AETR’ye göre; herhangi bir on 

beş günlük sürede toplam taşıt 

kullanma  süresi kaç saati 

geçemez? 

A) 60 

B) 70 

C) 80 

D) 90 
 



25) Her yirmi dört saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saatlik 

günlük dinlenme süresi kullanır? 

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



25) Her yirmi dört saatlik süre içinde 

sürücü kesintisiz en az kaç saatlik 

günlük dinlenme süresi kullanır? 

A) 9 
B) 10 

C) 11 

D) 12 

 



13) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5  

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



13) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5  

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



37) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



37) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 GÜNLÜK ARAÇ KULLANMA 

SÜRESİNDEN SONRA EN AZ 1 GÜN 
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



38) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



38) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



13) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört  saatlik süre içinde sürücünün 

dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç 

saattir? 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



13) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört  saatlik süre içinde sürücünün 

dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç 

saattir? 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



20) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5  

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



20) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5  

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



42) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 1 gün 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 2 gün 

 



42) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 GÜNLÜK ARAÇ KULLANMA 

SÜRESİNDEN SONRA EN AZ 1 GÜN 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden 

sonra en az 2 gün 

 



13) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile  ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



13) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile  ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 GÜNLÜK ARAÇ KULLANMA 

SÜRESİNDEN SONRA EN AZ 1 GÜN 
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



28) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



28) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



37) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda 

Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört  saatlik süre içinde 

sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç 

saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



37) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda 

Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört  saatlik süre içinde 

sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç 

saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 

saatlik araç kullanımından sonra en az ne 

kadar süre dinlenmek zorundadırlar? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



29) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” 

(AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi 

kesintisiz en az toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



29) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” 

(AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi 

kesintisiz en az toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



39) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



39) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç 

sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 6 GÜNLÜK ARAÇ KULLANMA 

SÜRESİNDEN SONRA EN AZ 1 GÜN 
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

 



40) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine 

sahibi olmaları şarttır. 

B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda 

olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. 

C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 

1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. 

D) Hepsi 

 



40) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine 

sahibi olmaları şarttır. 

B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda 

olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. 

C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 

1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. 

D) HEPSİ 
 



18) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 12 

 



18) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 
C) 10 

D) 12 

 



19) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma  Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört saatlik süre içinde   sürücünün 

dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



19) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma  Sürelerine 

İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; 

yirmidört saatlik süre içinde   sürücünün 

dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



33) “Düzenli seferler haricindeki uluslararası 

yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda 

şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç 

kullanma süresinden sonra………hafta tatilini 

kullanmak zorundadırlar.” 

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. 

 

A) 7 gün - 2 günlük 

B) 10 gün - 2 günlük 

C) 12 gün - 1 günlük 

D) 12 gün - 2 günlük 

 



33) “Düzenli seferler haricindeki uluslararası 

yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda 

şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç 

kullanma süresinden sonra………hafta tatilini 

kullanmak zorundadırlar.” 

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. 

 

A) 7 gün - 2 günlük 

B) 10 gün - 2 günlük 

C) 12 gün - 1 günlük 

D) 12 GÜN - 2 GÜNLÜK 

 



37) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



37) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 

D) 60 dakika 

 



16) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 12 

 



16) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 
C) 10 

D) 12 

 



32) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi  

bir süre içinde toplam olarak kaç saatten 

fazla araç sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 

D) 11 

 



32) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi  

bir süre içinde toplam olarak kaç saatten 

fazla araç sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 
D) 11 

 



33) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



33) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



37) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 



37) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 



8) Güzergah kat etme süresi 

kış döneminde en fazla kaç 

saattir? 

 

A) 144 saat 

B) 192 saat 

C) 154 saat 

D) 162 saat 

 



8) Güzergah kat etme süresi 

kış döneminde en fazla kaç 

saattir? 

 

A) 144 saat 

B) 192 SAAT 
C) 154 saat 

D) 162 saat 

 



19) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak  üzere en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 12 

 



19) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak  üzere en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 
C) 10 

D) 12 

 



20) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



20) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 DAKİKA 
D) 60 dakika 

 



36) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma  Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre  içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



36) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma  Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre  içinde sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 SAAT 
D) 24 saat 

 



41) Ticari amaçla yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 

saatlik herhangi  bir süre içinde 

toplam olarak kaç saatten fazla araç 

sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 

D) 11 

 



41) Ticari amaçla yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 

saatlik herhangi  bir süre içinde 

toplam olarak kaç saatten fazla araç 

sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 
D) 11 

 



39) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



39) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç 

kullanma süresi sonunda alınacak 

mola süresi en az  kaç dakika 

olmalıdır? 

 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 



40) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi  

bir süre içinde toplam olarak kaç saatten 

fazla araç sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 

D) 11 

 



40) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi  

bir süre içinde toplam olarak kaç saatten 

fazla araç sürmeleri yasaktır? 

 

A) 5 

B) 8 

C) 9 
D) 11 

 



17) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 12 

 



17) 11 saatlik kesintisiz günlük 

dinlenme süresi haftada 3 defadan 

fazla olmamak üzere  en az kaç saate 

indirilebilir? 

 

A) 8 

B) 9 
C) 10 

D) 12 

 



32) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma  Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde  sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 



32) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışma  Sürelerine İlişkin Avrupa 

Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört 

saatlik süre içinde  sürücünün dinlenme 

süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

 


