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1. Trafikte yürüyerek hareket edenlere ne denir? 

A) Sürücü  B) Yaya 

C) Yolcu  D) Şoför 

 

2. Yerleşim alanlarında yayaların kullanması için 

yapılan yola ne ad verilir? 

A) Kaldırım 

B) Banket 

C) Kara yolu 

D) Ulaşım 

 

3. Yerleşim alanları dışında karayollarında 

yayaların kullanması için ayrılan yola ne ad 

verilir? 

A) Kaldırım 

B) Banket 

C) Kara yolu 

D) Ulaşım 

 

4. Yayalar trafikte bir yere giderken 

aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? 

A) En kısa yolu 

B) En uzun yolu 

C) En güvenli yolu 

D) En geniş yolu 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yayalar için değildir? 

A) Kaldırım 

B) Alt geçit 

C) Üst geçit 

D) Otoban 

 

6. Karşıya geçmek için aşağıdakilerden hangisi en 

güvenli yoldur? 

A) Üst geçit 

B) Yaya geçidi 

C) Kaldırım 

D) Kara yolu 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş 

yerlerinden birisi değildir? 

A) Alt geçit 

B) Üst geçit 

C) Yaya geçidi 

D) Köprüler 

8. Aşağıdakilerden hangisi hem yayalar hem de 

sürücülerin kullandığı bir yerdir? 

A) Kaldırım 

B) Yaya geçidi 

C) Yaya üst geçidi 

D) Yaya alt geçidi  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yaya, yolcu ve 

sürücülerin yararlanması için yapılmış yoldur? 

A) Kara yolu 

B) Kaldırım 

C) Otoban 

D) Demir yolu  

 

10. Yaya kaldırımından yararlanan yayalar, 

kendi gidiş yönlerine göre hangi tarafında 

yürümelidir? 

A) Orta 

B) Sol 

C) Sağ 

D) Yan 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Motorlu ve motorsuz taşıt sürücüleri zorunlu 

durumlarda yaya kaldırımını kullanmalıdır. 

B) Yaya kaldırımlarında bisiklet, scooter (sıkutır), 

kaykay ve paten kullanılmamalıdır. 

C) Grup hâlinde yürüyen yayalar, diğer yayalara 

engel olmamalıdır. 

D) Yaya kaldırımlarında oyun oynanmamalı, 

koşarak hareket edilmemelidir. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Yayalar, kara yollarında karşıya geçmek için 

güvenli geçiş yerlerini tercih etmelidir. 

B) Yaya ve okul geçitleri, alt ve üst geçitler, 

karşıya geçişlerin trafik ışıkları ile düzenlendiği 

yerler, güvenli geçiş yerleridir. 

C) Yaya kaldırımında olduğu gibi güvenli geçiş 

yerlerini kullanan yayalar da gidiş yönlerine göre 

sağ taraftan yürümelidir. 

D) Kara yollarında karşıya geçerken acele etmeli 

ve koşarak hareket etmelidir. 
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