21/4 SRC TEST SORULARI.
1. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?

A) İhmal
B) Bilgisizlik
C) Tedbirsizlik
D) Önceden Önlem Alma

2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının tanımıdır?
A) Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay.
B) Meydana gelebileceği herkesçe bilinen fakat o anda olacağı düşünülemeyen olay.
C) İnsan yaşamına, sosyal hayatın esenliğine, sahip olunan mal varlıklarına ve çevreye zarar veren doğal veya teknolojik olağan dışılıklardır.
D) Bir toplumun, bir kurumun veya bir bireyin yaşamında görülen güç dönemdir.

3. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?
A) Trafik belgesi kontrolü
B) SRC belgesi kontrolü
C) Lastiklerin hava basıncı kontrolü
D) Fatura ve irsaliye kontrolü

4. 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.

5. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

6. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 – 2
B) 3 - 1 - 4 – 2
C) 3 - 4 - 1 – 2
D) 4 - 1 - 3 – 2

7. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
B) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

8. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Gözlerinin iyi görmediği
B) Hız kurallarına uymadığı
C) Araç lastiklerinin eski olduğu
D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

9. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?
A) Araç tescil belgesinde beton pompalama
B) Cenaze aracı,
C) Ambulans
D) Kargo işletmeciliği

10. “Ücret tarifeleri asgari , azami sürelerle belirlenir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluklara aşağıda kilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Dört aylık - altı aylık
B) Dört aylık - bir yıllık
C) Altı aylık - bir yıllık
D) Altı aylık- iki yıllık

11. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30

12. Trafik Yönetmeliğine göre; Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar sürey le araçlarında muhafaza etmeleri
gerekmektedir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir
A)
B)
C)
D)

14. " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kaza larında .................... sayılan
hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Tali kusur
B) Asli kusur
C) Yol kusuru
D) Kusuru paylaştırma

15. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir ?

A) Bütün yasaklamalar ve kıstlamaların sona erdiği

B) Kamyonlar için sollama yasağının sona erdiği
C) Araçlar için sollama yasağının sona erdiği
D) 50 Hız sınırlaması yasağının sona erdiği

16. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir ?

A) Bütün yasaklamaların bittiği
B) Kamyonlar için sollama yasağının sona erdiği
C) Araçlar için sollama yasağının sona erdiği
D) 50 Hız sınırlaması yasağının sona erdiği

17. İletişime uymayan ifadeyi seçiniz.
A) Bilginin, becerinin, duygu ve düşüncenin simgelerle iletilmesidir.
B) Dünyayı anlamlı kılmaya ve bu anlamı başkalarıyla paylaşmaya yardımcı insani bir süreçtir.
C) Mesaj yoluyla gerçekleştirilen sosyal bir etkileşimdir.
D) Yalnız konuşmaktır.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.
B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.
C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.
D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.

19. Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
A) Dinlememek
B) Önyargı ve ayrımcılık
C) Başkalarına saygı göstermek
D) Hoşgörüsüzlük
20. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
C) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir

21. Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?
A) Uydu bazlı uluslararası Seyyar izleme sistemi.
B) GSM bazlı şehirlerarası araç takip ve haberleşme sistemi.
C) Borsa takip ve satın alma sistemi
D) Hibrid Sistem

22. GPS nedir?
A) Cep telefonları iletişim sistemidir.
B) Sabit telefonlarda kullanılan iletişim aracıdır.
C) Küresel konumlandırma sistemidir.
D) Telsiz sistemleri iletişim sistemidir.

23. E-90 işaretinin anlamı nedir?

A) Stabilize yollar

B) Turistik merkezler
C) Uluslararası yol numarası
D) Devlet karayolu

24. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

25. Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
A) O yolun rakımını
B) O yolun devlet karayolu olduğunu
C) O yolun otoyol olduğunu
D) O yolun 817 km olduğunu

26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?
A) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
B) Suçun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
C) Suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi
D) Suça müsamaha ve yardım

27. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak
nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

28. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aş ağıdaki cezalardan hangisi
uygulanır?
A) Araç trafikten men edilir
B) Araç sahibine hapis cezası verilir
C) Araç sahibine trafik cezası kesilir.
D) Aracın ruhsatı iptal edilir

29. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları a şağıdakilerden hangisi
tarafından onaylanır?
A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelirler Genel Müdürlüğü

30. Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda öden en tazminata ne denir?
A) Nispi tazminat
B) Maktu tazminat
C) Hasar tazminatı
D) Otamatik tazminat

31. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.

32. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

33. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk

34. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

35. Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?
A) Koltuk Başlığı
B) Yedek Lastik (Stepne)
C) Emniyet kemeri
D) Çocuk bağlama sistemi

36. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A) Vites kutusu
B) Dinamo
C) Diferansiyel
D) Motor

37. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Alkol – LPG
B) Motorin – LPG
C) Gazyağı – LPG
D) Benzin – LPG

38. Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz
B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-eksoz
C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-eksoz
D) Sıkıştırma -ateşleme- emme -eksoz

39. Karakter, yetenek ve huy aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A) Bencillik
B) Kişilik
C) Cömertlik
D) Sonuçları belirleme

40. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
A) İlahi kaynaklı olması
B) Toplumsal olması
C) Sözlü olması
D) Kanuni yaptırım içermesi
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