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SRC SINAVI DENEME TESTİ

1. İşçilerin (şoförlerin, hizmetlilerin) iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma
Ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne ad verilir?
a. Sigorta

b. İş Güvenliği

c. Taşıt katarı

d. Baret

2. Aşağıdakilerden hangisi Belge ve Eşya kontrolünün faydalarından biridir?
a. Araç az yakıt tüketir.

b. Lastik aşınmaları azalır

c. Vergiden muaf olunur.

d. Tasarruf sağlar; zaman, para ve emek savurganlığını önler.

3. Göreve gitmek için aracın yanına gelindiğinde ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Lastiklerin kontrol edilmesi.

b. Koltuk ayarlarının ayarlanması.

c. Ayna ayarlarının yapılması.

d. Klimanın açılması.

4. Yükle birlikte yolcu ve hizmetlerin taşınmasında aşağıdaki esaslardan hangisine uymak zorunlu
DEĞİLDİR?
a. Kasanın yan ve arka kapaklarının açık olması.
b. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması.
c. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturması.
d. Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi.
5. Muayene istasyonlarında yapılan kontrollerde lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
a.1 mm

b. 1,6 mm

c. 2,6 mm

d. 4 mm

6. İstatistiklere göre; araç kullanırken cep telefonu kullanımı, kaza olasılığını kaç kat arttırmaktadır?
a. 2 kat

b. 3 kat

c. 4 kat

d. 5 kat

7. Araç kullanırken direksiyonu tutma pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a. 11:15

b. 17:40

c. 09:15

d. 10:15

8. Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
a. 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar.

b. 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar.

c. 4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar.

d. 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar.

9. Fren mesafesini en fazla etkileyen faktör nedir?
a. Hız

b. Yolun eğimi

c. Aracın modeli

d. lastiklerin durumu

10. Araçların yüklü veya yüksüz olarak, karayolunda güvenle seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik
ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne ad verilir?
a. Gabari

b. Dingil ağırlığı

c. Kapasite

d. Yüklü ağırlık

11. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir

b. İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir

c. İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda

d. İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir

12. Yerleşim yeri içindeki ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
a. Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150.

b. Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200.

c. Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250.

d. Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300.

13. Yükleme sırasında yük, aracın boyunu önden ve arakadan en fazla kaç metre taşacak şekilde
yüklenir?
a. Önden 1, arkadan 2

b. Önden 2, arkadan 1

c. Önden 2, arkadan 3

d. Önden 1, arkadan 3

14.Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri aşağıdakilerden hangisi, izlemez?
a. Araçtaki yükün ağırlığı.

b. Aracın nerede olduğu.

c. Aracın takribi hızı.

d. Durma- dinlenme süresi.

15. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
a. Harita ve kroki

b. Stepne

c. Reflektör

d. Yangın tüpü

16. Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma sisteminin parçasıdır?
a. Marş motoru

b. Şarj dinamosu

c. Şaft

d. Radyatör

17. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araç kullanımını SAĞLAMAZ?
a. Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak.

b. Ayar bakım ve onarım gerektiği gibi yapılması.

c. Tam gaz verme ve rölantide ısıtma.

d. Gereksiz yükleme yapılmaması.

18. Motor yağının kontrolü hangi bakımda yapılır?
a. Günlük

b. Haftalık

c. Aylık

d. Mevsimlik

19. Güç aktarma sisteminin parçalarının sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a. Diferansiyel–şaft–aks–vites kutusu–debriyaj

b. Debriyaj–vites kutusu–şaft–diferansiyel–aks

c. Aks–şaft-diferansiyel–vites kutusu–debriyaj

d. Debriyaj–şaft–aks–vites kutusu–diferansiyel

20. Aşağıdakilerden hangisi mesleki yozlaşmanın nedenlerinden biri DEĞİLDİR?
a. İyi niyetle arkadaşlarını koruma güdüsü.

b. Aşırı hırs, bencil ve açıkgözlü davranma.

c. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmak.

d. Yeterli hassasiyetin gösterilmemesi.

21. Bir toplumdaki ya da bir ülkedeki insanların, trafik içinde bireysel ve birbirlerine karşı davranış
Şekillerine ne denir?
a. Trafik adabı

b. Ahlak

c. Empati

d. Tepki

22. ‘’ Denetim ve ceza korkusu olamadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik
içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık
haline getirmektir.’’ Bu cümlede tanımı yapılan KAVRAM aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mizacı

b. Beden dili

c. Trafik adabı

d. Konuşma üslubu

23. Ticari amaçla otomobille uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek
yetki belgesi türü hangisidir?
a. A türü yetki belgesi

b. B türü yetki belgesi

c. C türü yetki belgesi

d. D türü yetki belgesi

24. Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacaklara verilecek yetki belgesi
türü hangisidir?
a. F1

b. F2

c. F3

d. F4

c. 5 yıl

d. 10 yıl

25. Yetki belgelerinin süresi kaç yıldır?
a. 1 yıl

b. 3 yıl

26. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında çalışan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları
gerekir?
a. 55

b. 64

c. 66

d. 70

27. Türkiye’ye karayolu veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin
herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi bir aktarma
olmadan yapacağı transit taşımaları hangi tür taşımacılığın kapsamına girer?
a. Tır taşımacılığı

b. Hudut taşımacılığı

28. Aşağıdakilerden hangisi
a. Transferi yapılan yolcu listesi.

transfer

c. Uluslararası taşıma

d. Yurtiçi taşıma

araçlarında bulundurulacak belgelerden
b. TÜRSAB ARAÇ plakası.

c. Araç, kiralanmış ise sözleşme sureti.

değildir?

d. Belediyeden alınan işyeri açma ruhsatı.

29. Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü
hangisidir?
a. A

b. B

c. D

d. F

30. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal araçların, ilk başvuru ve
faaliyet başvuru süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
a. 5

b. 8

c. 10

d. 15

31. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu’na göre özet beyan olarak kabul edilemez?
a. Tır karnesi.

b. Serbest bölge işleme formu.

c. Konşimento.

d. Fatura.

32. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme izleme ve soruşturmakla görevlidir?
a. Gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları.

b. Emniyet personeli

c. Jandarma personeli.

d. Hepsi görevlidir

33. Gümrüklü bir eşya için fiilen ödenen, ödenecek veya ödenebilecek bedel nasıl tanımlanır?
a. FOB kıymeti

b. CIF kıymeti

c. Gümrüklenmiş değer

d. Maliyet değeri

34. Yeşil Kart Sigortası’nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kasko sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir.
b. Sorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir.
c. Yangın sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir.
d. Taşıyıcı mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir.
35. Aşağıdakilerden hangisi sürücü kapasitesini etkileyen faktörlerden değildir?
a. Açlık

b. Yorgunluk

c. Sigara içmek

d. Stres

36. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük kapasitesini azaltan faktörlerdendir?
a. Yanlışlık

b. Hata

c. İhlal

d. Deneyimsizlik

37.Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerdendir?
a. Öfke

b. İşitme

c. Yaş

d. Bedensel sakatlık

38. Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yerinde, çevre imkanlarından
yararlanarak yerine getirilen geçici müdahale’’ aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
a. Hastalık

b. Acil tedavi

c. Sağlık

d. İlk yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi ‘’KOMA’’ halinin belirtilerindendir?
a. Kötü kokulara karşı burunun tıkanması

b. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali

c. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme.

d. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme.

40. Aşağıdakilerden hangisine ‘’SUNİ SOLUNUM ‘’ yapılır?
a. Kalbi düzensiz çalışanlara.

b. Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara.

c. Göğüs kafesi inip – kalkanlara.

d. Öksürük ve hıçkırığı olanlara.
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