98/3 SRC SINAVI DENEME TESTİ
1. Araçların egzozundan çıkan yanmış (zehirli) gazlar çevreyi ve doğayı etkiler. Kirlenmenin etkilerini
azaltmak, mümkün ise yok etmek için araçların egzozuna aşağıdakilerden hangisi takılmalıdır?
a. Katalitik konvektör

b. Susturucu

c. Nikelaj

d. Krom egzoz

2. Belge ve eşya kontrolünün faydası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hata oranını arttırır

b. Hataların tekrarlanmamasını sağlar

c. Kaza oranını arttırır

d. Yakıt oranını arttırır

3. Lastiğin yanağında yazan P215/65R 15 H tanıtıcı bilgisindeki, 15 rakamı neyi ifade eder?
a. Lastiğin tipini

b. Jant çapını

c. Lastiğin genişliğini

d. Kesit genişlik oranını

4. Araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller, ağırlık ve boyut, kontrolü usul ve esasları ile tartı
Toleransları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a. Trafik Şube Müdürlükleri tarafından.
c. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından.

b. Ulaştırma Bakanlığı tarafından.
d. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından.

5. Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak
gerekir?
a. Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır.

b. Gazı kesmeli, direksiyonu çevirmelidir.

c. Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir.

d. Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır.

6. Kazaların önlenmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
a. Hızınızı viraja girmeden önce azaltın.
b. Hızınızı yolun gerçek şartlarına göre ayarlayın
c. Aran sürerken cep telefonunuza cevap verebilirsiniz
d. Otomobil kullanırken sadece yola konsantre olun
7. Karlı ve buzlu yollarda, takip mesafesi kaç saniye olmalıdır.
a. 2 saniye

b. En az 6 saniye

c. 3 – 4 saniye

d. 1 saniye

8. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafe kontrolü için kullanılır?
a. Fren mesafesinin.

b. Duruş mesafesinin.

c. Takip mesafesinin.

d. İntikal mesafesinin.

9. Bilhassa ağır vasıtaların devrilme tehlikesine karşı nerelerde hızlarını azaltmaları gerekir?
a. Kavşaklarda

b. Virajlarda

c. Köprülerde

d. Geçitlerde

10. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
a. Alkollü olarak araç kullanmak.

b. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.

c. Hız sınırlamalarına uymamak.

d. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek.

11. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?
a. Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından.

b. Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden.

c. Gidişe ayrılan şeritlerin ortasındakinden. d. Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektiği şeritten.
12. Fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?
a. Dur, yolu kontrol et sonra geç

b. Yavaşla, yol müsaitse geç, yol müsait değilse yol ver.

c. Yolda çalışma var, dur.

d. Yol trafiğe kapalıdır.

13. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerlerinde kaç metre mesafe içinde kavşaklarda şerit
değiştirmeleri yasaktır?
a. 30 metre

b. 150 metre

c. 75 metre

d. 45 metre

14. Aracın uydu destekli bilgi teknoloji kullanımıyla takibine ne ad verilir?
a. Araç takip bilgi sistemi.

b. Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri. ( BİLGE )

c. Barkod uygulamaları.

d. Kargo takip bilgi sistemi.

15. Türkiye haritasında İzmir ili hangi ana yöndedir?
a. Doğu

b. Batı

c. Kuzey

d. güney

16. Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılır?
a. Hava filtresinin kontrolü

b. Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü.

c. Elektrik donanımı kontrolü

d. Lastik hava basınçlarının kontrolü.

17. Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?
a. Atan sigorta ince bir tel sarılarak onarılıp yerine takılır.
b. Sigara kağıdı sarılarak onarılıp yerine takılır.
c. Aynı büyüklükte yenisi ile değiştirilir.
d. Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
18. Araç için gerekli elektriği üretmek hangi sistemin görevidir?
a. Soğutma sistemi

b. Yağlama sistemi

c. Şarj sistemi

d. Güneş aktarma sistemi

19. Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emme – sıkıştırma – ateşleme – egzoz

b. Sıkıştırma – egzoz – emme – ateşleme

c. Ateşleme – sıkıştırma – egzoz – emme

d. Emme – ateşleme – sıkıştırma – egzoz

20. Aşağıdaki kanunlardan hangisi şoförlük mesleği ile ilgili DEĞİLDİR?
a. AETR Konvansiyonu

b. 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

c. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu

d. 2918 Sayılı karayolları Trafik Kanunu

21. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik
bir kişi olma ihtimali daha yüksektir?
a. Bencil

b. Hoş görülü

c. Aşırı tepki gösteren

d. Görgüsüzce davranan

22. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile
sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi
temel değere sahip olunmadığını gösterir?
a. Öfke

b. Sabır

c. İnatlaşma

d. Aşırı tepki

23. Uluslararası kargo ve eşya taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için
gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki öz mal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince
kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
a. 5

b. 8

c. 10

d. 14

24. Türkiye üzerinden karayolu transit yapılan taşımaya ne ad verilir?
a. Uluslararası taşıma

b. Şehirler arası taşıma

c. Nakliyat ambarı

d. eşya (Yük)

25. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre verilmiş idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren ne
kadar süre içerisinde öderse cezasız öder?
a. 15 gün

b. 30 gün

c. 45 gün

d. 2 ay

26. Aşağıdakilerden hangisi karayolları taşıma kanununun amacı değildir?
a. Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektiği şekilde düzenlemek.
b. Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak.
c. Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek.
d. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak.
27. SRC3 mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
a. Sadece yurt içi yolcu taşımacılığında çalışabilirler.
b. Sadece yurt içi eşya ve kargo taşımacılığında çalışabilirler.
c. Sadece yurt dışı yolcu taşımacılığında çalışabilirler.
d. Hem yurt dışı hem yurt dışı eşya taşımacılığında çalışabilirler.
28. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince; şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı
yapan tüm araçların şoförlerinin sahibi olması gereken belgelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araç kasko Belgesi
b. SRC Belgesi
c. K Belgesi
d. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi
29. Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesi almak
zorundadır?
a. L

b. M

c. N

d. K

30. Ticari amaçla uluslararası Eşya Taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıdakilerden hangi
yetki belgesini almaları gereklidir?
a. G2

b. H2

c. C2

d. B2

31. Tır karnesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?
a. IRU tarafından basılır

b. Türkiye’ de TOOB tarafından dağıtımı yapılır

c. Geçerlilik süresi 60 gündür

d. Bir Tır karnesi, ait olduğu aracın tüm seferlerinde kullanılır

32. Aşağıdakilerden hangisi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında taşıtların azami
güzergah kat etme süresini tanımlar?
a. 142 saat

b. 146 saat

c. 144 saat

d. 196 saat

33. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun suç sayıldığı fiilleri soruşturmakla hangisi görevli değildir?
a. Gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları

b. Emniyet personeli

c. Jandarma personeli

d. M.E.B personeli

34. Eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için düzenlenen mukavele sözleşmesine ne ad verilir
a. Trafik sigortası

b. Kasko

c. CMR

d. Kaza ve hayat sigortası

35. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesi ile çevrenin tam olarak algılamamasına ne
ad verilir?
a. Benden koordinasyon değişimi

b. Görüş keskinliği

c. Görüş düşüşü

d. Hız körlüğü

36. Aşağıdakilerden hangisi davranışın tanımıdır?
a. Bireyin el-ayak hareketleri davranıştır

b. Bireyin gözlenebilir tüm hareketleri davranıştır

c. Bireyin sözle ifadeleri davranıştır

d. Bireyin tasarladığı tüm hareketler davranıştır

37. Dar yoldan gelen araçlarla İNATLAŞMA, durak harici durma, yaya geçitlerinde yol vermeme gibi
sürücü davranışları ne tür sürücü davranışlarındandır?
a. Öfkeli sürücülük

b. Kural ihlali

c. Nezaket eksikliği

d. Beceriksiz sürücülük

38. Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a. Kısa, öz, anlaşılır

b. Ayrıntılı, açıkça

c. Yazılı

d. Şifreli

39. Komada aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a. Soluk yolu açık tutulur

b. Vücut ısısı korunur c. Yan yatış pozisyonu verilir

d. Zorla sıvı verilir

40. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
a. Kırık.

b. Çıkık.

c. Eğrilik.

d. Kopma
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