
                                                         98/2 SRC SINAVI DENEME TESTİ 

1. Şoförler belirli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçmek zorundadır. Bu sağlık kontrolleri kaç yılda bir 

yapılır? 

a. Her yıl                                      b. 3 yılda                                c. 5 yılda                                         d. 10 yılda 

2. Biçim Yönünden Planlara göre; zorunluluk hallerinde başvurulan ve uygulanan bir plan türü olan 

planlar aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Varsayım planları.     b. Yazılı olmayan planlar. (sözlü planlar)    c. Yazılı planlar   d. Zorlayıcı planlar. 

3. Karlı yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla araçların hangi tekerleklerine kar 

zinciri takmak gerekir? 

a. Ön tekerleklerine.      b. Arka tekerleklerine     c. Motordan güç alan tekerleklerine   d. Stepnesine. 

4. Yolcu taşımacılığında aşağıdaki kurallardan hangisi YANLIŞTIR? 

a. Yük üzerinde insan taşımak yasaktır.            b. Taşıma sınırını aşacak şekilde yolcu taşımak yasaktır. 

c. Aracın üstü ve bagaj kısmında yolcu taşımak yasaktır.                       d. Biletli yolcu taşımak yasaktır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki birinci derece güvenlik gereçlerinden DEĞİLDİR? 

a. Hava yastığı                                 b. Aynalar                                 c. Işıklar                             d. Lastikler 

6. Aşağıdakilerden hangisi araç kabini içerisinde uymamız gereken kuraldır? 

a. Tüm materyaller sabitlenmiş olmalıdır.                              b. Kabin içerisi düzeli ve temiz olmalıdır. 

c. Süs, bebek, bayrak vb. gibi görüş açımızı ve dikkatimizi dağıtacak eşyalar olmamalıdır    d. Hepsi. 

7. Yağmurlu havalarda, ıslak ZEMİNLİ yollarda takip mesafesi ne kadar olmalıdır? 

a. 2 sn                                         b. 3 – 4 sn                                     c. 5 sn                                       d. 100 mt. 

8. Güvenli bir sürüş için aşağıdakilerden hangisi YAPILMAMALIDIR? 

a. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır. 

b. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır. 

c. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır. 

d. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçültmek ve yükseltmekten kaçınılmalıdır. 

9. Araçlarda bulunan ‘‘ABS ‘’ fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?                                        
a. El freni görevi yapar. 

b. Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyetini sağlar. 

c. Fren sisteminin yardımcısıdır.                                                       

d. Kalkış anında çekiş gücünü arttırır. 

10. İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu 

taşıta ne denir? 

a. Römork                              b. Kamyon                                 c. Arazi taşıtı                           d. Kamyonet 



11. İki yönlü yollarda devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir? 

a. Öndeki araçların geçilemeyeceğini                                   b. Sağ bankette durulamayacağını. 

c. Sağ şeritten gidilemeyeceğini                                            d. Hiçbir sebeple durulamayacağını. 

12. Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

a. Tünellerde ilerlerken kısa huzmeli farlar kullanılır. 

b. Yerleşim birimleri içinde sadece sisi farları ile gidilebilir. 

c. Öndeki araç geçilinceye kadar yakını gösteren farlar yakılmalıdır. 

d. Karşıdan gelen araç uzun huzmeli farlarla geliyorsa; bizde uzun huzmeli farları yakmamız gerekir. 

13. Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri içinde minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon için 

azami hız saatte kaç kilometredir ? 

a. 20                                       b. 30                                         c. 40                                                     d. 50 

14. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi YANLIŞTIR? 

a. Araçların sürekli güvenliğini sağlar.                                    b. Araçların kaza yapmalarını engeller. 

c. İş hacmini ve kapasitesini yükseltir.                                   d. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar. 

15. Haritalarda üst kenar çizgisi haritanın hangi yönünü gösterir? 

a. Doğu                                    b. Batı                                    c. Güney                                          d. Kuzey 

16. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır? 

a. 20 – 50                                b. 25 – 75                              c. 25 – 100                                     d. 50 – 100 

17. Aracın düz bir istikamette gidebilmesi hangi ayarla mümkündür? 

a. Rölanti ayarı.                      b. Avans ayarı                      c. Far ayarı                          d. Rot-balans ayarı 

18. Araçta kısa devreden dolayı çıkacak yangını önleyen ve sistemi koruyan parça aşağıdakilerden 

Hangisi dir? 

a. Bujiler                                  b. Sigortalar                         c. Yakıt pompası                 d. su pompası 

19. Aşağıdakilerden hangisinin aracınızda bulunması, yakıt tasarrufunu sağlar? 

a. Kriko                        b. Stepne                                c. Reflektör                               d. harita ve kroki 

20. Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden; normal yazılı yazısız olarak ikiye ayrılır. 

Aşağıdakilerden hangisi yazılı normlardandır? 

a. Tüzükler                              b. Görenekler                      c. Gelenekler                       d. Örfler 

21. Aşağıdakilerden hangisi trafikte empati ve iletişimle ilgilidir? 

a. Sabır                               b. Birey hakkı                       c. Yardımlaşma                    d. Konuşma üslubu 

22. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi 

durumu, trafikte hangi temel değerlere sahip olduğunu gösterir? 



a. Öfke                                    b. Sabır                              c. İnatlaşma                                d. Aşırı tepki 

23. Tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilecek yetki belgesi türü 

hangisidir? 

a. A1                                        b. A2                                  c. B2                                            d. D1 

24. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilecek yetki 

belgesi türü hangisidir? 

a. T1                                         b. C1                                  c. F1                                            d. D2 

25. Yolcunu kaç kilograma kadar olan bagajı, ücretsin taşınır? 

a. 20                                         b. 25                                  c. 30                                           d. 50 

26. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında çalışan ve büyük otobüs kullanan şoförlerin kaç yaşından 

gün almış olmaları gerekir? 

a. 18                                        b. 26                                  c. 22                                           d. 24 

27. Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış 

yerleşme birimleri arasında yapılan taşımalara ne denir? 

a. Düzenli sefer                     b. Arızi sefer                    c. Yolcu taşıma                          d. Mekik sefer 

28. Hususi araç sürücüleri için; yönetmelikte belirtilen ve yasal sınır olarak kabul edilen alkol miktarı 

en fazla kaç promil olmalıdır? 

a. 0.10 promil                       b. 0,25 promil                  c. 0,50 promil                           d. 1 promil 

29. Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip maddeleri almış olarak araç kullandığı 

tespit edilenlerin ehliyetleri ne kadar süre ile geri alınır? 

a. 1 yıl                                     b. 2 yıl                               c. 5 yıl                                        d. Süresiz 

30. Kamyon, çekici ve otobüs ve şoförleri devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 

a. 2 Saat                                 b. 3 Saat                           c. 3,5 Saat                                 d. 4,5 Saat 

31. Aşağıdakilerden hangisi şoföre ait belgelerden değildir? 

a. Pasaport               b. B sürücü belgesi                 c. Beynelmilel ruhsat         d. ADR sürücü ehliyeti 

32. Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden biri değildir? 

a. Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak.                                           b. Bir serbest bölgeye koymak. 

c. Gümrük bölgesinde imha etmek.                       d. Gümrük kapısı olamayan bir yerden kaçırmak. 

33. Aşağıdaki sigorta çeşitlerinden hangisi zorunlu değildir? 

a. Mali sorumluluk sigortası.                                                                b. Emtia nakliyat sigortası. 

c. Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası.                                       d. Koltuk ferdi kaza sigortası. 

34. Karayolları trafik kanunu uyarınca işletenin yaptırmak zorunda olduğu, sigorta türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 



a. Mali sorumluluk sigortası           b. Kasko sigortası             c. Kaza sigortası                d. sağlık sigortası 

35. Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak 

sapma ne olarak adlandırılır? 

a. Hata                               b. Yanlışlık                              c. İhlal                              d. Dalgınlık / unutkanlık 

36. Aşağıdakilerden hangisi riskli davranış olarak değerlendirilemez? 

a. Alkollü araç kullanmak                                                                        b. Emniyet kemeri takmak. 

c. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak                                       d. Aşırı hız yapmak. 

37. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücü olmanın doğurduğu sonuç ve kazançlardan değildir? a. 

Ülke imajına olumlu katkı        b. Can ve mal güvenliği            c. Kalite                d. Müşteri sorunları. 

38. Kazazedeye ilk yardım nerde uygulanır? 

a. Hastanede, ilk yardımcı tarafında                                 b. Yolda, sevk edilirken. 

c. Kazanın olduğu olay yerinde                                          d. İlk yardımın yapılacağı yer, önemli değildir. 

39. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ‘’ A.B.C.’’ si içinde yer almaz? 

a. Kırıkların tespit edilmesi. 

b. Dolaşımın değerlendirilmesi. 

c. Solunumun değerlendirilmesi. 

d. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. 

40. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda nasıl zemine yatırılır?                                                                             

a. Yüz üstü, sert bir zemine                                                             b. Yüz üstü, yumuşak bir zemine. 

c. Sırt üstü, sert bir zemine.                                                            d. Sırt üstü, yumuşak bir zemine. 
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