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Bölüm   I – Çok seçenekli sorular  
TÜM sorulara cevap veriniz     

Her doğru cevaba     üç   (3)   puan verilir  

En Yüksek Not   20   Χ   3 = 60   Puan  

Lütfen, doğru olduğunu inandığınız cevabı, cevap defterlerinizde 
işaretleyiniz

1. Mesleki ahlaka göre, mesleğini icra ettiğinde her izinli taksi sürücüsü, müşterinin 
istediği zaman, ücret makbuzu çıkarmaya mecburdur. Bu makbuza bazı bilgiler açık 
biçimde  yazılmalıdır.  Aşağıdaki  bilgilerden  hangisinin  bu  makbuza  yazılması 
ZORUNLU DEĞİL?

(a) Profesyonel sürücünün adı ve soyadı.
(b) Aracın plaka numarası.
(c) Kiralamanın başlama ve sona erme noktası.
(ç) Taksi şirketinin kayıt numarası.

2. Eğer aracın iki ön lastiğinden birisinde hava basıncı gereğinden çok az ise:

(a) Aracın direksiyonu titreyecek.
(b) Araç, daha fazla hava basıncı olan lastiğin tarafına “çekme” eğilimi gösterecek. 
(c) Araç, daha az hava basıncı olan lastiğin tarafına “çekme” eğilimi gösterecek.
(ç) Aracın  davranma biçimi  etkilenmez,  sadece  hava basıncı  daha az olan lastik 

yıpranır. 

3. Mesleki ahlaka göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi  yanlıştır? Mesleğini icra 
ettiğinde her izinli taksi sürücüsü ne yapmaya mecbur: 

(a) Görünümde derli toplu olmaya,
(b)   Müşteri tarafından araçta unutulan herhangi bir şeyi şahsen polise teslim 

etmeye,
(c) Müşterinin bagajının yüklenmesi ve indirilmesine.
(ç) Eğer müşteri izlenecek güzergâhın açıklanmasını isterse, izlenecek güzergâhı 
açıklamaya. 

4. Mesleğini  icra  ettiğinde  her  izinli  taksi  sürücüsünün,  taşıdığı  müşterilerle  ilgili  
aracılık ücreti kimden talep ve kabul etme hakkı vardır?

(a) Hiç kimseden,
(b) Otelcilerden, 
(c) Eğlence yeri sahiplerinden,
(ç) Restorancılardan.

5. Kıbrıs Arkeoloji Müzesi   nerede bulunuyor?   

(a)      Limasol’da, 
(b) Larnaka’da, 
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(c) Mağusa’da, 
(ç) Lefkoşa’da.

6. Mesleğini icra ettiğinde her izinli taksi sürücüsü, aracındaki taksimetrenin doğru 
biçimde çalıştığını kontrol etmeye mecburdur. Taksimetre arızalı  olursa, sürücü ne 
yapmaya mecbur:

(a) Talimat  almak  için  şirketin  yönetimine  haber  vermeye,  çünkü  sorumluluk 
sürücüye değil, şirkete aittir,

(b) Taksimetrenin  onarılmasına  kadar  işine normal  olarak devam etmeye ve her 
güzergah için kendi deneyimine göre ücret almaya,

(c) Taksimetrenin  onarılmasına  kadar  işine normal  olarak devam etmeye ve her 
güzergah için kendi deneyimine göre biraz daha az ücret almaya,

(ç) Taksimetrenin onarılması için aracı hemen trafikten çekmeye.

7. “Lara” sahili hangi kazada bulunuyor?
(a) Lefkoşa,
(b) Baf,
(c) Larnaka,
(ç) Limasol.

8. “BOŞ TAKSİ” yazılı levha ne zaman ışıklı olmalıdır?

(a) Gece gündüz, taksinin kiralanmaya boş olup olmamasına bakılmasızın,
(b) Sadece taksinin kiralanmaya boş olduğu zamanda,
(c) Sadece  gece  vaktinde,  taksinin  kiralanmaya  boş  olup  olmamasına 
bakılmasızın,
(ç) Sadece taksinin müşteri taşıdığı zamanda. 

9. Bir yolcu aracındaki akümülatörün (bataryanın) çalıştığı voltaj nedir?
(a) 12 V,
(b) 24 V,
(c) 110 V,
(ç) 240 V.

10. Aşağıdaki  nedenlerden  hangisi, yağlama sisteminde  yüksek  yağ  basıncına  yol 
açmaz?

(a) Yağın akışkanlığı yüksektir,
(b) Emniyet valfı kapalıdır,
(c) Emniyet valfı açıktır,
(ç) Leğende büyük miktarda yağ vardır. 

11. Araçtaki vites kutusunun  yararlılığı ile  ilgili  olan aşağıdaki açıklamaların hangisi 
yanlıştır?

(a) Aracın hareket ettiği yönü değiştirir. 
(b) Motorun en ekonomik biçimde çalışmasını sağlar. 
(c)    Hareket ettirici tekerleklere çeşitli dönüş momenti ve devir bileşimleri verir. 
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(ç) Aracın motorunun daha iyi biçimde çalıştırmasını sağlar.

12. Aşağıdaki nedenlerden hangisi aracın motorunun aşırı ısıtılmasına yol açmaz? 

(a) Soğutma sisteminde gerektiğinden az su vardır,
(b) Su supabı çalışmaz,
(c) Vantilatörün kayışı (kolan) gevşektir,
(ç) Araç, 120 kilometre/saatten (km/s) fazla hız yapar.

13. Ay Nikolas Tis Stegis Kilisesi nerede bulunuyor?

(a) Flasu’da,
(b) Pedula’da
(c) Kakopetriya’da,
(ç) Kalopanayiotis’te.

14. Aşağıdaki şemada motorun esas bölümleri görülüyor. Dingil manivelası (krango) 
hangi rakamla gösteriliyor? 

(a) 4 ile.

(b) 5 ile.

(c) 1 ve 2 ile.

(ç) 3 ile.

15. “195 / 70R 14 90 S” lastik nitelendirmesindeki “S” harfi ne ile ilgilidir?

(a) Lastiğin kesitinin genişliği ile,
(b) Jantın (rimin) çapı ile,
(c) Lastiğin hız limiti ile,
(ç) Azami yük ile.
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16. Hangi köyümüz seramikçiliği/ çömlekçiliği ile meşhurdur?
(a) Fini,
(b) Erimi,
(c) Lefkara,
(ç) Hulu.

17. Lastiğin ortasındaki yıpranmanın sebebi nedir? 

(a) Lastikte düşük basınç,
(b) Aracın aşırı hız yapması,
(c) Lastikte yüksek basınç,
(ç) Kamber açısının yanlış olması.

18.  Sürücü, hareket iletim sistemini niçin en iyi şekilde kullanmalıdır?

(a) Yakıt tüketimini azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek için
(b) Aracın motoru ve fren sistemine eziyet etmemek için,
(c) Daha yüksek hız yapmak ve böylece aracın çalışma süresini azaltmak için
(ç) Trafik Kurallarına uymak ve ceza almamak için 

19.  Antik Kurion Tiyatrosu nerede bulunuyor?

(a) Limasol’da,
(b) Mağusa’da,
(c) Baf’ta
(ç) Lefkoşa’da.

20. Yandaki işaret ne demektir?

(a) Belirli bir mesafeden sonra öncelikli yola yaklaştığımız ile ilgili uyarıdır.

(b) (Belirli bir mesafeden sonra) zorunlu olarak duracağımız bir noktaya 
yaklaştığımız ile ilgili uyarıdır (DUR).

(c) Belirli bir mesafeden sonra bir ada kavşağına yaklaştığımız ile ilgili uyarıdır.

(ç) Yukarıdakilerden hiçbirisi değil.
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