
Online Kitap

Online Kitaplarımızdan Daha Etkin Bir Şekilde Yararlanabilmek İçin Lütfen Mozilla Firefox Tarayıcı Tercih Ediniz...
Mozilla Firefox Uygulamasını Bilgisayarınıza İndirmik İçin Tıklayınız...

ONLİNE İLKYARDIM BİLGİSİ
Trafik kazaları ve ilk yardımın önemi

Kaza yeri ilkyardım önemleri ve ilkyardım çantası

İnsan vücudu

Solunum sağlanması

Kanamanın durdurulması ve kan dolaşımının sağlanması

Şok, bayılma ve komada ilkyardım

Kaza sonucu oluşan yaralanmalar ve ilk yardım

Kırık-çıkık ve burkulmalar

Haberleşme

Yaralının taşınmaya hazırlanması ve taşıma şekilleri

Sağlığı bozan dış etmenler ve ilkyardım

Sürücüler için sağlık şartları

ONLİNE MOTOR VE ARAÇ BİLGİSİ
Motorun tanımı ve çeşitleri

Motorun parçaları

Motorların çalışma sistemleri

Ateşleme sistemi

Yakıt sistemi

Yağlama sistemi

Soğutma sistemi

Marş ve şarj sistemi

Aydınlatma ve ikaz sistemi
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Aktarma organları

Yürüyen aksam

Yeni araca ilk bakım

ONLİNE TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ
Karayolu güvenliği yüksek kurulunun görev ve yetkileri

Tanımlar

Görevli kişilerin trafiği yönetme hareketleri

Işıklı trafik işaret cihazları

Trafik işaretleri

1.Tehlike uyarı işaretleri

2.Trafik tanzim işaretleri

3.Bilgi işaretleri

4.Duraklama ve park etme işaretleri

5.Otoyol işaretleri

6.Yapım bakım ve onarım işaretleri

Yol çizgileri

Karayollarında araç sürme yasağı

Araç kullanma süreleri

Karayolunun kullanılması

Hız kuralları

Geçme kuralları

Araçların dönüşleri ve manevra kuralları

Geçiş üstünlüğü

Kavşaklarda ilk geçiş hakkı
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Durma, duraklama ve park etme kuralları

Araçların ışıklandırılması

Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma

Araçların boyut ölçü ve ağırlıkları

Otoyol kuralları

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatları belirli sürücülerin ve yolcuların

Araçların tescil(kayıt) işlemleri

Sürücü belgeleri

Hukuki sorumluluk ve sigorta

Trafik kazaları ve trafik cezaları

Çevre bilgisi
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