
                                                      98/4 SRC SINAVI DENEME TESTİ  

1. Şiddetli ve devamlı gürültünün şoförlerde meydana getirdiği rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ciltte yanma                   b. Konuşulanı anlamama              c. İşitme kaybı                 d. Geniz tıkanıklığı 

 2. Güzergah şemasında aşağıdakilerden hangisinin olmasına gerek yoktur? 

a. Aracın hareket, tarih ve saati                                                 b. Gidilen güzergah, dönülecek güzergah 

c. Ara duraklar, mola yerleri                                                       d. Yemek menüsü. 

3. Araç lastiklerinin yola temas eden bölümüne ne ad verilir? 

a. Topuk                                b. Sırt                                                 c. Yanak                          d. Jant 

4. Yüklerin aracın boyuna önden ….M, arkadan….M’den fazla aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır? 

a. 1-1                                     b. 1-1,5                                               c. 1-2                              d. 0,50-1,5 

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. istatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin hangisinde gerçekleşmektedir? 

a. Öğlen: 13:00-15:00, gece: 03:00-05:00                    b. Öğlen: 15:00-17:00, gece: 05:00-06:00 

c. Öğlen: 12:00-13:00, gece: 05:00-06:00                    d. Öğlen: 12:00-13:00, gece: 06:00-07:00 

7. Stepnenin havası en az kaç günde bir kontrol edilmelidir? 

a. Her gün                                b. 1 ay                                          c. 15 gün                                 d. 45 gün 

8. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Otobüs                                b. Kamyonet                                c. Otomobil                           d. Minibüs 

9. Frenleme mesafesini etkileyen faktörlerden hangisini sayamayız? 

a. Hız                           b. Yolun eğimi                    c. Aracın modeli                           d. Lastiklerin durumu 

10. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir; bu ışıkta ne yapılır? 

a. Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.                     
b. Bir trafik kazasını olduğunu bildirir, durulur. 

c. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir. 

d. Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir. 

11. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez? 

a. En sağdaki                   b. Ortadaki                            c. En soldaki                        d. Orta ile en sağdaki 

12. Kamyonetin izin verilebilen yüklü ağırlığı kaç tondur? 

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

 

 



 

13. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır? 

a. Tek yönlü yola ters yönden girmek. 

b. Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak 

gerekli tedbirleri almak. 

c. Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek. 

d. Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek. 

14. İşletme personeli tarafından kullanılabilen elektronik ağa ne ad verilir? 

a. Ekstranet                              b. İntranet                                 c. GPS                                             d. GPRS 

15. Türkiye haritasında, Sinop ili hangi yöndedir? 

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

16. Aracın aylık bakımında hangisi yapılır? 

a. Hava filtresinin kontrolü                                                    b. Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi 

c. Akü elektrolit seviyesi kontrolü                                        d. Motor yağının değiştirilmesi 

17. Ön lastiklerin balansı bozulmuş ise, sürücü bunu nasıl anlar? 

a. Direksiyon titrer                                                                    b. Direksiyonun boşluğundan                           

c. Direksiyonun sıkılığından                                                     d. Direksiyonun çekmesinden 

18. Aşağıdakilerden hangisi yıllık bakımda yapılır? 

a. Aracın soğutma suyu kontrolü                                       b. Akünün elektrolit seviyesi kontrolü. 

c. Aracın fren-hidrolik yağı kontrolü                                 d. Diferansiyel yağı kontrolü 

19. Araç muayene istasyonlarında yapılan lastik kontrolünde lastik diş derinliği en az ne kadar 

olmalıdır? 

a. 1,6 mm                                  b. 2 mm                                c. 3 mm                                        d.5 mm 

20. Yazılı kurallardan olmayan; fakat toplumda uyulması gereken nezaket ve saygı kuralı 

aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?                                                                                                                           

a. Tüzükler                           b. Kanunlar                  c. Yönetmelikler                  d. Gelenek-Görenekler  

21. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip 

olabilme yetisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?                                                                                           

a. Yasalarla                 b. Örf ve adetlerle                   c. Trafik adabı ile                    d. Aile terbiyesi ile 

22. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikte diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve 

aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu 

yönde iletişim kurma becerisine örnektir? 

a. Korkutmak veya şaşırmak                                                         b. Su, çamur ve benzerlerinin sıçratmak. 

c. Sola, sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek          d. Sigara külü, izmaritlerini yola atıp dökmek. 



23. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya 

mahsul öz mal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır? 

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

24. Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas 

iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. K1                                              b. K3                                      c. K2                                               d. H2 

25. Yetki belgelerinin süresi kaç yıldır? 

a. 1                                                b. 2                                         c. 5                                                 d. 4 

26. Aşağıdakilerden hangisi eşya / kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel 

kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden biri değildir?                                                                                   

a. A türü yetki belgesi         b. C türü yetki belgesi     c. K türü yetki belgesi        d. M türü yetki belgesi 

27. 100 kg. geçmeyen küçük boyutlu kap, sandık, paket gibi eşyaya ne ad verilir ? 

a. Kargo                                b. Nakliyat ambarı                         c. Acente                        d. Gönderilen 

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

fazla kaç promil olabilir? 

a. 0 promil                               b. 0,20 promil                         c. 0,50 promil                      d. 1 promil 

29. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde ilk kez alkol almış olarak araç kullandığı 

tespit edilenlerin, ehliyetleri ne kadar süre ile geri alınır? 

a.1 ay                                       b. 6 ay                                       c. 1 yıl                                      d. 5 yıl 

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

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

31. T.I.R kelimesinin açılımı nedir? 

a. Türk İskan Rehabilitasyon                                                             b. Turkey İnternationaux Routiers 

c. Transports  İnternationaux Routiers                                           d. Transpor İnternationaux Routiers 

32. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihlerinden itibaren 

araçlarında ne kadar süre ile saklamak zorundadır? 

a. 1 ay                                        b. 3 ay                                     c. 1 yıl                                              d. 5 yıl 

33. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta 

Türkiye saati ile kaçta başlar ve saat kaçta sona erer? 

a. Sabah 08:30 başlar, gece 24:00 da biter               b. Sabah 08:30 başlar, gece 17:00 da biter 

c. Öğlen 12:00 başlar, öğlen 12:00 da biter               d. Sabah 08:30 başlar, mesai bitiminde biter 

 

 



34. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ‘’ Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını ‘’ 

yaptırmakla zorunlu tutulan kimdir? 

a. Taşımacı                           b. Terminal işletmecisi                       c. Sürücü              d. Sigorta şirketi 

35. Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır? 

a. Yanlışlık                            b. Bilgisizlik                     c. Acemilik                        d. Dalgınlık / Unutkanlık 

36. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen bedensel faktörlerden değildir? 

a. Yaş                                     b. Görme                                c. İşitme                                         d. Zeka 

37. Sürücünün araç kullanmak için fiziksel ve psikolojik yatkınlıkları ne olarak tanımlanmaktadır? 

a. Sürücü nitelikleri                b. Sürücü kapasitesi         c. Sürüş uygunluğu           d. Motor becerileri 

38. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede hangisidir? 

a. Açık karın yarası olanlar                                                         b. Bilinci yerinde olamayan  

c. Ayak kemiğinde kırık olan.                                                    d. Solunum yolu zehirlenmesi olanlar. 

39. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir? 

a. Solunum derin olması          b. Deride kuruluk          c. Aşırı hareketlenme           d. Yüzün sararması 

40. Aşağıdakilerden hangisi ‘’ ŞOK ‘’ un karşılığıdır? 

a. Solunumun derinleşmesi                                                                     b. Aşırı duyarlılık                                          

c. İşitme güçlüğü                                                                                       d. Hayati faaliyetlerin zayıflaması 
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