
                                          20/4 SRC BELGESİ  DENEME TEST SORULARI  

  

  1- Uzun yolculuklarda, uyanıklığın en düşük seviyelerinde olduğu yapılan istatisiklerde, kazanın en çok olduğu gece 

saat .... ile sabaha karşı .... saatleri arasında yolculuk yapmaktan kaçının. 

        Yukarıdaki boşlukları doldurmak için en uygun şık aşağıdakilerden hangisidir? 

           A) 23-01                             B) 01-03                         C) 03-05                             D) 05-07 

  2- Aşağıdakilerden hangisi Belge ve Eşya kontrolünün faydalarından değildir? 

           A) İşin nitelik ve nicelik olarak istenen özellikte olup olmadığı sağlanır. 

           B) Hata ve verimsizlikler belirlenerek en aşağı düzeyde tutulması sağlanır. 

           C) İşin arzu edilen ve planlanan şekilde yapılıp yapılmadığı belirlenir. 

           D) Hata oranını arttırır. 

  3- I. Araç kriko ile tekerlekler yerden kesilinceye kadar kaldırılmalıdır. 

     II. Sürücü kendini emniyete almak için ışığı yansıtan (reflektif) yelek giymelidir. 

    III. Varsa jant kapakları çıkarılmalıdır. 

    IV. El freni ile araç sabitlenmelidir. 

      Patlayan bir lastiğin değiştilirken öncelik sıralamasının doğru şıkları aşağıdakilerden hangisidir? 

          A) I-II-III-IV                  B) III-II-IV-I                    C) II-III-IV                    D) IV-II-III-I 

  4- Hangi durumlarda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir? 

          A) 90 km/h üzeri hızlarda        B) Şehirlerarası kara yollarında 

          C) 66 yaşından sonra               D) Geri gitme veye park yerlerinde 25 km/h geçmeyen hızlarda 

  5- Bir aracı iyi kontrol etmede aşağıdakilerden en önemlisi hangisidir? 

          A)  Tecrübe       B) Özgüven        C) Doğru sürüş pozisyonu        D) Yolu ve çevreyi iyi izleme 

  6- Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş tanımına uyar? 

          A) Hız limitinin aşılması    B) Sürücü; aracı ve aracın limitlerini bilerek aracıyla bütünleşmesi 

          C) Emniyet kemeri takılmaması                  D) Diğer yaya ve sürücülere saygısız davranılması 

  7- Yağmurlu havalarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

         A) Görüş kısıtlanır, gözü çabuk yorulur.                B) Kazalar artar.   

         C) Lastiklerin tutunma özelliği artar.                     D) Yollar kayganlaşır  

  8-Seyir esnasında öndeki araç için, takip mesafesi ne kadar bırakılmalıdır? 

           A) Araç hızının iki katı metre kadar olmalıdır.    B) Araç hızının yarısı kadar, metre olmalıdır. 

           C) Fren mesafesi araç hızı kadar, metre olmalıdır.                          D) En az 6 saniye olmalıdır. 

  9- E.B.D sistemin görevi nedir? 

           A) El freni görevi yapar.                                          B) Kalkış anında çekiş gücünü arttırır.   

           C) Tekerlekler arasındaki frenleme kuvvetinin dengeler.             D) El freni görevi yapar. 

10- Hangisi trafik kazasında, asli kusur sebebi sayılır? 

       A) Tek yönlü yola ters yönden girmek                                 B) İki yönlü yola ters yönden girmek 

       C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek                             D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek 



11- Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde, diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen 

karayoluna ne ad verilir? 

        A) Tek yönlü karayolu      B) Çift yönlü karayolu       C) Bölünmüş karayolu         D) Taşıt yolu 

12- Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken, aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

        A) Hız azaltılır,yolun sağına yanaşılır,dar kavisle dönüşe geçilir. 

        B) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş dönülür. 

        C) Yolun orta şeridine geçilir, boş olan şeritten dönüşe geçilir. 

        D) Yolun soluna yanaşılır, hız azaltılır, dönüşe geçilir. 

13- Aşağıdakilerden hangisi “ durma “ nın tanımıdır? 

        A) Yolcu indirip bindirmek ve yük yükleyip boşaltmak için aracın durdurulmasıdır. 

        B) Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulması. 

        C) Uzun süre bırakmak üzere, aracın durdurulmasıdır. 

        D) Beş dakika süre ile beklemek üzere aracın durdurulması. 

14- Sigara külü ve izmaritlerin veya başka şeyleri yola atıp dökmek, keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak   suretiyle, 

yaya veya taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi, aşağıdaki suçlardan hangisi 

sayılır? 

         A) Sürücünün aracı ve aracının limitlerini bilmemesi.                        B) Meslek ve sanat'ta acemilik. 

         C) Sürücünün aracını temiz ve bakımlı olmasını istemesi.                 D) Tedbirsiz ve saygısız araç sürme   

15- Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde, aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?   

         A) Aracın hızı kontrol edilir.                                                                B) Aracın rotası kontrol edilir.                                                

         C) Sürücünün hata yapması engellenir.                                               D) Aracın varış süresi görülebilir. 

16- Sürücünün şehirdeki önemli merkezleri bilmesinin hangisine etkisi yoktur? 

         A) Trafik düzenine     B) Yakıt tasarrufuna    C) Tecrübe kazanmasına     D) Zamanın olumlu kullanmasına 

17- Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılır? 

         A) Hava filtresinin kontrolü                                 B) Vantilatör kayışı gerginlik ayarı 

         C) Hidrolik yağı kontrolü                                     D) Akü elektrolit seviyesi 

18- Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttırmaz? 

         A) Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak                                              B) Yüksek hız 

      C) Lastik basıncının yetersiz olması                                                              D) Şehir trafiğinin yoğunluğu 

19- Dizel araçlarda yakıt filitresi su ayırıcısındaki suyun boşaltılması hangi bakımda yapılır? 

         A) Günlük bakımda          B) Haftalık bakımda     C) Aylık bakımda           D) Yıllık bakımda 

20- Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 H tanıtıcı bilgisindeki “65” rakamı neyi ifade eder? 

         A) Lastiğin tipini              B) Jant çapını            C) Lastiğin genişliğini       D) Kesit genişlik oranını 

21- Yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

          A) Tekerlek düzen ayarının yapılması, yakıtta yüzde elli tasarruf sağlar. 

          B) Araç motoruna uygun yakıt yerine, ucuz yakıt tercih edilerek tasarruf sağlanabilir. 

      C) Aracın periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

          D) Ayağın, sürüş sırasında debriyaj veya fren pedalı üzerinde tutulmalıdır. 

22- Aşırı hırs, bencil ve açık gözlü davranma ...???....nedenidir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

          A) Açıklık                        B) Mesleki yozlaşma                 C) Tarafsızlık                   D) Hoşgörü 



23- I.Kural ihlallerine, II.Tehlikeli davranışlara, III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 

          Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? 

        A) I ve II                              B) I ve III                                   C) II ve III                        D) I. II ve III 

24- Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte, trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park 

edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurmaya örnektir? 

        A) Korkutmak ve şaşırtmak                                 B) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek 

        B) Su, Çamur ve benzerlerini sıçratmak              D) Sola yada sağa dönüş yapmadan önce, sinyal vermek 

25- Yüklerin; aracın boyu'nu önden..........metre, arka'dan..........metre'den fazla aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır? 

        A) 1 - 1                                 B) 1 – 1,5                                  C) 1 - 2                              D) 0,50 – 1 

26- Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler, hangi tür yetki belgesi almak zorundadır? 

        A) K                                      B) M                                         C) L                                   D) N 

27- Yetki Belgesi sahipleri, yetki belgesi verilmesinden itibaren kaç ay içinde faliyete başlamak zorundadır? 

        A) 1 ay                                  B) 3 ay                                      C) 6 ay                              D) 1 yıl 

28- Ülkemizde yutiçi yük taşımacılığında, karayolundan sonra en çok tercih edilen taşıma modu hangisidir? 

        A) Deniz yolu                        B) Hava yolu                             C) Demiryolu                    D) İç su yolu 

29- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun amaçlarından birisidir? 

        A) Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini düzenlemek. 

        B) Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanımını sağlamak. 

K        C) Karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte hizmet vermesini sağlamak. 

        D) Karayolunda sayreden araçların güvenliğini sağlamak. 

30- Karayolları Taşıma Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 

         A) Taşımacıları                                          B) Özel araç sürücüleri 

         C) Taşıma işinde çalışanları                      A) Karayollarında motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını 

31- Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

         A) Araçlarda yapılan tadilatların, ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine  işlemiş olması  zorunludur. 

         B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç, remork ve yarı remorklarda yakıt deposu  bulundurulamaz.                                                                 

      C) Soğutma tertibatı bulunan remork ve yarı  remorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt 

deposu bulundurulabilir. 

    D) Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine; MaliyeBakanlığı tarafından sınırlama 

getirilebilir. 

32- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

         A) Kaçakcılıkla mücadele kanunu, ekonomik suça ekonomik ceza prensibi üzerine kurulmuştur. 

         B) Kaçakcılıkla mücadele kanunu, gümrükleme ile ilgili kaçakcılık eylemlerini kendisine konu edinmektedir. 

         C) Kaçak eşyayı bilerek taşımak ve satmak suç teşkil eder. 

         D) Kaçakcılıkla mücadele kanunu, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmektedir. 

33- Kişilerin mal varlıklarında belli tehlikeler sonucu meydana gelebilecek fiziksel ve para ile ölçülebir kayıpların söz 

konusu edildiği sigorta türü hangisidir? 

         A) Can sigortaları                 B) Mal sigortaları              C) Sorumluluk sigortaları                D) Sağlık sigortaları 

 

 



34- “I. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası,    II. Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, 

     III. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası”        Bu sigortaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

        A) Yolcu taşımacılığında kullanılması                                 B) Sadece karşı tarafın karşılanması 

        C) Yük taşımacılığında kullanılması                                   D) Taşımacılıkta yaptırılmasının zorunlu olması 

 

35- Hatalar ve ihlaller arasındaki fark nedir? 

        A) İhlaller zihinsel süreçlerle ilgilidir, hatalar ise normlarla ilgilidir. 

        B) Hatalar, zihinsel süreçlerle ilgilidir, ihlaller ise normlarla ilgilidir. 

        C) Hatalarda niyetlilik sözkonusudur, İhlaller niyetlilik içermez. 

        D) Hiçbiri 

 

36- Aşağıdakilerden hangisi riskli davranış olarak değerlendirilemez? 

       A) Alkollü araç kullanmak  B) Emniyet kemeri Takmak  C) Uyuşturucu alarak araç kullanmak   D) Aşırı hız yapmak 

    

37- Aşağıdakilerden hangisi Trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir? 

        A) Kırmızı ışıkta geçmek                         B) Direksiyon başında saatlerce devam eden yolculuk 

        C) Uyku hali                                            D) Yolculuk esnasında bütün dikkatini yola vermek 

 

38- Beyin; İnsan vucudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? 

        A) Sindirim sisteminin              B) İskelet sisteminin                 C) Hareket sisteminin                     D) Sinir siteminin 

 

39- ( Temel yaşam desteğinde ) İlk yardımcı, Kalp mesajı ile suni solunumu birlikte uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla 

yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

        A) 30 Kalp masajı – 2 suni solunum                               B) 15 suni solunum – 2 kalp masajı 

        C) 15 suni solunum – 15 kalp masajı                              D) 2 suni solunum – 2 kalp masajı 

 

40- Kırıklar tespit edilmez ise aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

        A) Kan dolaşımı hızlanabilir                                           B) Tansiyon yükselebilir 

        C) Felç veya iç kanama olabilir                                      D) Vucut sıcaklığı artabilir 
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