
    

 

 

 

 

                                           20/1  SRC BELGESİ  DENEME TEST SORULARI 

 
  1- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan FİZİKSEL etkenlerden biridir? 
       

        A) Radyasyon         B) Gazlar         C) Gürültü ve titreşim          D) Virüs kaynaklı olanlar 

   

  2- İş kazalarının % kaçı insan kaynaklıdır? 

 

        A) %78                       B) %20                            C) %98                                 D) %2 

 

  3- İş organizasyonu ( İş öncesi hazırlık ) 'ta hangisi gerekli değildir? 

   

        A) İrtibat bürosu ile bilgi alış verşi               B) İş proğramı yapmak                                                                                           

        C) Bakım kayıtlarını tutmak                         D) Yol güzergahını takip etmemek 

 

  4- Araç yola çıkmadan önce, yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi, neden önemlidir? 

 

        A) Araç alacağı yakıtı belirlemede                

        B) Sürücü seçiminde 

        C) Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında 

        D) Aracın ömrünün uzaması için 

   

  5- Lastik yıpranmalarını eşitlemek ve lastiğin ömrünü uzatmak için lastiklerde  yer değiştirme (rotasyon)   

      işlemi kaç km aralığında yapılmalıdır? 

         

        A) 2.000-4.000 km      B) 4.000-6.000 km       C) 6.000-8000 km        D) 9.000-13.000 km 

        

  6- Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar? 

 

       A) Yükleme ile birlikte başlar 

       B) Gümrüğe teslimle başlar 

       C) Zilyetliğine geçmesiyle başlar 

       D) İstiflemeyle başlar 

 

  7- Arkaya doğru yüklenmiş yüklerin, araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşılır? 

 

       A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır 

       B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır, yakıt sarfiyatı artar 

       C) Motorun soğutmasında aksaklık olur, hararet artar 

       D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur 

 

  8- Görevli kişilerce, verilen dur emrinde,sesli,işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak 

veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması hallerine 

ne denir? 

 

        A) Durma                      B) Bekleme                        C) Duraklama                  D) Park etme 

 

   9- Motorlu  bir  taşıtı  kontrol  etmenin en önemli kriteri nedir? 

 

      A) Tecrübeli olmak                                                                             B) Özgüven fazlalığı                                                                                  

      C) Doğru sürüş pozisyonunda araç kullanmak                                  D) Çevreyi  iyi bilmek 
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  10- Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu taşıt şoförleri, 9 saatlik günlük araç kullanma süresini bir 

hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarabilir? 

 

        A) 1                                     B) 2                                 C) 3                                  D) 4 

 

  11- Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır? 

 

        A) 30 derece                        B) 45 derece                   C) 60 derece                    D) 90 derece 

 

  12- Aşağıdaki belge türlerinden hangisi ile karayolu taşıma mevzuatına göre yurt içi eşya taşımacılığı yapamaz? 

 

        A) B türü yetki belgesi        B) N türü yetki belgesi   C) K türü yetki belgesi   D) L türü yetki belgesi 

 

  13- Bir taşıtın yanlız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren 

belgeye ne ad verilir? 

 

        A) Taşıt kartı                       B) Taşıt Belgesi              C) Sevk irsaliyesi            D) Tır karnesi 

 

  14- K2 yetki belgesi için başvuranların en az kaç adet birim taşıta sahip olmaları şarttır? 

 

        A) 1 adet                             B) 2 adet                          C) 4 adet                         D) 6 adet 

 

  15- Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerin ceza puanı durumunu EGM den öğrenmek zorundadır? 

  

        A) 2                                     B) 3                                  C) 4                                D) 5 

 

  16- Uluslararası eşya-katgo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması  

gerekir? 

 

            A) SRC-1                            B) SRC-2                         C) SRC-3                       D) SRC-4   

 

  17- Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir? 

 

        A) Taşıyan-Gönderilen       B) Taşıtan-Gönderilen     C) Taşıyan-Taşıtan         D) Yükleten-Gönderilen 

 

  18- Aracın el freni çekilmesi suretiyle döndürülmesi (spin-drift) ihlalini yapan sürücülere aşağıdaki cezalardan 

hangisi uygulanır? 

 

       A) Sürücü belgesine 6 ay el konulur                          

       B) Sürücü belgesine 1 yıl el konulur 

       C)Sürücü belgesi 60 gün geri alınır, araç 60 gün trafikten men edilir 

       D) Para cezası ve araç trafikten men edilir 

 

  19- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır? 

 

      A) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitme 

B) Öndeki araca arkadan çarpmak                                                                                                                                                  

C) Uyuşturucu ve keyf verici madde bulundurmak 

      D) Takip mesafesine uymamak 

 

 

  20- Aşağıda verilen dönüş manevralarından hangisi yanlıştır? 

  

      A) Sağa dar kavisle, sola geniş kavisle dönmek 

      B) Karşıya geçen yayalar varsa geçiş hakkını onlara vermek   

      C) Şehir içi yollarda en az 30 m, şehir dışı yollarda 150 m önceden şerit seçimi yapmak 

      D) Dönel kavşaklarda uygun olmayan şeritten geriye dönmek 
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  21- İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? 

  

      A) Sadece kamyon ve kamyonetlerde üç adet        B)  Sadece kamyon, Çekici (Tır), otobüslerde 2 adet   

   C) Motosiklet hariç bütün araçlarda 2 adet             D)  Bütün araçlarda 4 adet                                 

 

  22- Trafik şartları uygunsa öndeki araçları geçmek için şerit değiştirilebileceğini gösteren yol çizgisi hangisidir? 

 

  A) Devamlı yol çizgisi   B) Kesik yol cizgisi   C) Yan yana iki devamlı çizgi   D) Devamlı iki kesikli çizgi 

 

  23- Yanlış ifadeyi seçiniz. 

   

  A) İletişimin amacı bilgilenmek, bilgilendirmektir.              B) İletişim amacı sorun yaratmaktır 

  C) İletişimin amacı, yönetmek, eğlenmek, etkilenmektir.    C) iletişimin amacı, değiştirme, ikna etme, sorun çözme 

 

  24- Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikler nelerdir? 

 

  A) Yaşı                           B) Cinsiyeti                C) Eğitim düzeyi                      D) Ahlaki olgunluk düzeyi   

       

  25- Tehlikeyi önceden algılayan, öngörüleri doğrultusunda kendisini ve çevresini koruma altına alan sücü tipi 

aşağıdakilerden hangisidir?    

  A) Psikopat                    B) Defansif                 C) Agresif                                D) Disiplinsiz 

 

 26- Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali, trafikte hangi temel değer 

   lere sahip olduğunu gösterir? 

  A) Kabalık                     B) Hırçınlık                C) Bencillik                             D) Sorumluluk 

 

 27- Trafik görevlileriyle iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? 

 

A) Görevliye bağırarak ceza yazmasına engel olunmaya çalışmak            B) Kötü söz ve hakarette bulunmama                                                     

C) Görevlinin söylediklerini dinlemek, talimatlarına uymak                     D) Trafik adabına uygun iletişimi seçmek   

 

 28- GPRS teknolojisi ne işe yarar? 

 

A) Takip mesafesi kontrolü sağlar                                                                   B) Kesintisiz internet bağlantısı sağla                       

C) Yer bulma sistemidir                                                                                   D) Kısa mesaj göndermeyi sağlar 

 

 29- Sivastan hareket eden bir araç, önce Kahramanmaraşa oradanda Niğdeye gitmiştir. Bu durumda araç hangi 

yönde hareket etmiş olur? 

 

A) Batı-Doğu                     B) Kuzey-Güney                       C) Güney- Batı                 D) Kuzeybatı-Güney 

 

 30- Eşyanın menşei denilince ne anlıyorsunuz? 

 

A) Eşyanın hammaddesinin hangi ülkeden olduğunu        B) Karasularıda dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede ve 

elde edilen veya üretilen eşya     C) Eşyanın montajının yapıldığı ülke          D) Eşyanın isim tescilinin yapıldığı ülke 

 

 31- Karayolu taşıt Onay belgesi düzenleme tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir? 

 

A) Bir yıl                            B) İki yıl                                     C) Üç yıl                         D) Beş yıl 

 

 32- Kaçakcılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakcılıkla mücadele kanununda 

tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur? 

 

A) Verilecek ceza yarı oranında artış olmaz                                               B) Kınama cezası ve hafif para cezası alın   

C) İşlenen  suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur                            D) Verilecek ceza aynı kalır 

 

 33- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar? 

 

A) Bir yıl                             B) İki yıl                                  C) Beş yıl                         D) On yıl                                  3 



 34- Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden 

karşılanır? 

A) Kasko sigortasından        B) Mali sorumluluk sigortasından         C) Kaza sigortasından         D) Garanti fonundan 

 

35- Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır? 

 

A) Sedye ile                B) Bir kişi ile sırtta                  C) İki kişi ile kucakta            D) Atellenen ayak üzerine basarak 

 

36- Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? 

 

A) Koma pozisyonu    B) Rentek manevrası                C) Heimlich manevrası         D) Şok pozisyonu 

 

37- Aracı ön tarafında bulunmayan ve farlarla birlikte kullanılmayan lamba aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sinyaller                 B) Uzağı gösteren Farlar          C) Geri vites lambası            D) Park lambası 

 

38- Aşağıdakilerden hangisi ön düzen sisteminin bir elemanıdır? 

 

A) Diferansiyel kutusu                B)Vites kutusu                      C) Rot ve rot başları             D) Şaft (kardan mili) 

 

39- Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak, marş yapılır? 

 

A) Fren pedalına                          B) Vites koluna                     C) Gaz pedalına                   D) El fren pedalına 

 

 

40- Meslek ahlak ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir ? 

 

A) Doğruluk                               B) Yalan söyleme                  C) Yasallık                             D) Yeterlilik 

 

 

 

                                                                                                                            Hazırlayan: Hulusi TOK 

                                                                                                                              UZMAN/ EĞİTMEN 
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