21/2 SRC TEST SORULARI.
1. Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A) Gürültü
B) Sıcak
C) Işık
D) Olumsuz düşünce

2. Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
A) Empati kurmak
B) Dinlemek
C) Eleştirmek
D) Saygılı olma

3. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?
A) Eleştiri
B) Öfke
C) Depresyon
D) Empati

4. Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?
A) Radar sistemi ile
B) Telefon ile
C) Telsiz ile
D) İnternet üzerinden

5. Aracınızın ön lastiği patlarsa ne olur?
A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır.
B) Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar.
C) Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar.
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar.

6. Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

7. Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?
A) Yamaçlar
B) Düzlükler
C) Virajlar

D)

8. Gümrük idaresince düzenlenen kara yolu taşıt onay belgelerinin nüshaları nerelerde bulundurulmaz/gönderilmez?
A) Bir nüshası taşıtın bağlı olduğu firmaya gönderilir.
B) Bir nüshası firmanın müracaat dilekçesinde de belirttiği, TIR işlemlerini yürüttüğü odaya resmi yazı ile gönderilir.
C) Bir nüshası, onay belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresinde ilgili firma adına açılan dosyada saklanır.
D) Bir nüshası taşıtı kullanan şoföre verilir.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar.
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur
D) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.

10. Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Organizasyon
B) Araştırma
C) Koordinasyon
D) Hepsi

11. Tehlikeyi önceden algılayan, öngörüleri doğrultusunda kendisini ve çevresini koruma altına alan sürücü tipi aşağıdakile rden hangisidir?
A) Psikopat
B) Defansif
C) Agresif
D) Disiplinsiz

12. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?
A) Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.
B) Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar.
C) Kilometre sayacını kontrol eder.
D) Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kontrol eder, basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli seviyeye çıkmasını sağlar.

13. Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir
kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyasının zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin
sorumluluğundadır?
A) Gönderenin
B) Yetki belgesi sahiplerinin
C) Sürücünün
D) Alıcının

14. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?
A) Bak-dinle-hisset yöntemiyle, göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
B) Hasta bilincini kaybetmişse
C) Deri kül rengi olmuşsa
D) Göz bebekleri çok büyümüşse

15. Aşağıdakilerden hangisi turizmde kara yolu taşımacılığını cazip kılan faktörlerden biri değildir?
A) idilecek rotanın ve durulacak yerlerin kontrol altında olması
B) Bagaj ve gerekli donanımların daha rahat taşınabilmesi
C) Diğer taşıma çeşitlerine göre daha güvenli olması
D) Gidilen yönde aracın rahatça kullanılabilmesi

16. Motorun hareketli parçası olan Krank mili ve pistonlara yataklık yapan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kartel
B) Vites kutusu
C) Motor bloğu
D) Radyatör

17. Motor yağ yakıyorsa egzoz dumanı ne renk olur?
A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Beyaz

18. Sadece yurt içinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) SRC-1
B) SRC-2
C) SRC-3
D) SRC-4

19. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?
A) Otomasyon
B) Depresyon
C) Alıcı
D) Formasyon

20. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Genetik
B) Çevresel
C) Kültürel
D) Öfke

21. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?
A) Sırt ve Boyun Problemleri
B) Kaygı
C) Gerginlik
D) Korku

22. Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel belirtilerinden biridir?
A) Kaslarda gerginlik
B) Unutkanlık
C) Yorgunluk
D) Çarpıntı ve titreme
23. Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden biridir?

A) Utanç
B) Huzursuzluk
C) Kekeleme
D) Baş Ağrısı

24. Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?
A) Ellerin Terlemesi
B) Baş Ağrısı
C) Hızlı nefes alıp verme
D) Korku

25. Kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle vücut canlılığının azalmasına ne denir?
A) Bayılma
B) Kalp krizi
C) Şok
D) Sara nöbeti

26. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedenlerinden biri değildir?
A) Aşırı kanama
B) Güneş çarpması
C) Zehirlenme
D) Aşırı su kaydı

27. 4 zamanlı motoru çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme – Sıkıştırma – Ateşleme – Egzoz Zamanı
B) Emme – Ateşleme – Sıkıştırma – Egzoz Zamanı
C) Egzoz – Emme – Ateşleme – Sıkıştırma Zamanı
D) Sıkıştırma – Egzoz – Ateşleme – Emme Zamanı

28. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

29. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Fakir karışımla
B) Zengin karışımla
C) Normal karışımla
D) Az yakıtlı karışımla

30. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların,
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun sonunda geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların,

31. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?

A) 3 metre
B) 4 metre
C) 5 metre
D) 6 metre

32. Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad
verilir?
A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu

33. “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek
şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden

34. Isı, yanıcı madde ve oksijen faktörlerinin her birinin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyona ne denir?
A) Uyarı
B) Yanma
C) Acil durum
D) Beklenmedik olay

35. Aşağıdakilerden hangisi “aracın dışının” ﬁziksel kontrolünü yapmakla ilgili değildir?
A) Cam, kaporta, tampon vb birimlerde hasar olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.
B) Dönüş, park ve stop lambalarını kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.
C) Kasa kapakları emniyet pimini kontrol eder, varsa aksaklıları giderir.
D) Sürücü koltuğunu kontrol eder, ayarlarını yapar.

36. İş organizasyonu(iş öncesi hazırlık) ta hangisi gerekli değildir?
A) İrtibat bürosu ile bilgi alış verişi
B) İş programı yapmak,
C) Bakım kayıtlarını tutmak
D) Yol güzergahını takip etmemek

37. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
C) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
D) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması

38. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar

D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari
olmadığı taşımalar

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapıla cak olan sözleşmelerin asgari
tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelir İdaresi Başkanlığı

40. Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranış hangi sıra ile izlenmelidir?
1 - Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek
2 - Sola dönüş lambası ile sinyal vermek
3 - Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4 - Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek
A) 1-2-3-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 1-4-3-2
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