ÖZEL SEVİNÇ SRC VE PSİKOTEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
TARİHLİ (SRC1-SRC2-SRC3-SRC4)
HAZIRLIK SINAV SORULARI
1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ‘ na göre kaçak
şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası,
tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı
özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?
A) Gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin
verilen yere
B) Özel antrepoya
C) Firmanın deposuna
D) Tır garajına
2. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi
için,yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden
itibaren,geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa
müracaat etmeleri gereklidir?
A) 30 gün
B) 60 gün
C) 90 gün D) 120 gün
3. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz
meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi
nedir ?
A) Tüketimin azalması
B) Ahlaki ilkelerin yürütülmesi
C) Meslek erbabının niteliğinin artması
D) Paranın önem kazanması
4. Taşımada yaralılar için seddeye kullanımı konusunda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B) Sedye kullanımı her aman tercih edilmelidir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınması gerekir.
D) Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması
gerekmez.
5. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu
yapmakla sorumlu olan şöförün aşağıdaki işlemlerin
hangisini yapmak zorunda değildir?
A) İş öncesi hazırlıkları yapmak
B) Belge kontrolü yapmak
C) Aracın periyodik bakımını yapmak
D) Aracın gider maliyetlerini hesaplamak
6. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması
ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk
yardım uygulamasıdır?
A) Hastaya gözü kırpıştırılması söylenir.
B) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır
C) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz, tıbbi yardım istenir
D) Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır ve sağlık
kuruluşuna gitmesi sağlanır.
7. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama
durdurma yöntemlerindendir?
A) Kanayan yere tütün basmak
B) Kanayan yere tentürdiyot dökmek
C) Kanayan yere parmakla basınç yapmak

D) Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını
beklemek
8. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa
aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A) Silecekler arızalıdır.
B) Sinyal lambası arızalıdır
C) Su pompası arızalıdır
D) Hararet müşürü arızalıdır
9. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre
elemanı hangisidir?
A) Soket
B) Ampül
C) Sigorta
D) Buji
10. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte
yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Kasanın kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerinin üzerine oturtulması
D) Yolcuların kasa içinde bir yere oturtulması
11. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması
gereken yerlerden değildir?
A) Kavşaklar
B) Geçitler
C) Tepe üstleri
D) Otoyollar
12. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı
veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör
hangisidir?
A) Aracın teknik özellikleri
B) Hava yastığı
C) Emniyet kemeri
D) Frene basmak
13. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza
aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A) Diferansiyel arızalıdır
B) Fren sisteminde hidrolik kalmamıştır.
C) Akslar arızalıdır
D) Kavrama kaçırıyordur.
14. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi
uygulanır?
A) Araç trafikten men edilir. Aynı zamanda araç
sahibine ceza da var.
B) Araç sahibine hapis cezası verilir
C) Araç sahibine trafik cezası kesilir
D) Aracın ruhsatı iptal edilir
15. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?
A) Lojistik işletmeciliği
B) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
C) Araç tescil belgesinde beton pompalama
D) Hususi otomobiller
16. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo
taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların
taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel
amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil
belgelerinde belirtilmesi gerekir
B) Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı
kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır
C) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır
D) Eşya taşınmasında kullanılan kamyon römork ve yarı
römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı
olması şarttır.
17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki
iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?
A) Kamyonlar
B) Otobüsler
C) Yabancı taşıtlar
D) Çekiciler
18. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma
Kanunu’nun amacı değildir?
A) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği
şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve
haklarını saptamak
D) Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek
19. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu
taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması
gerekir?
A) A türü yetki belgesi B) B türü yetki belgesi
C) C türü yetki belgesi D) D türü yetki belgesi
20. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük
boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?
A) Eşya
B) Kutu
C) Paket
D) Kargo
21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur
sebebi sayılmaz?
A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen
trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme
B) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama
C) Kaza yerini terk etmek
D) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında
kurallars uygun olarak park edilmiş araçlara çarpma
22. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu
açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C) İlk 1 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
23. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın görevi değildir?
A) Sürücü kurslarını denetlemek
B) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
C) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak
D) Duran ve akan trafiği düzenlemek

24. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden
biri değildir?
A) Sık sık diz oynatma ya da parmak kıkırdatma
B) Konuşurken el kol hareketleri yapma
C) Sakin yavaş bir yapı
D) Hiçbir zaman geç kalmamaya aşırı önem verme
25. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü trafikten
men edilir?
A) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası
yaptırılmamışsa
26. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının
sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz
yapılamaz.
B) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış
olduğu faaliyet ve işlerden sorumlu değildir.
D) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde
taşınmasından sorumludur.
27. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan
trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar
nereden karşılanır?
A) Kasko sigortasından
B) Mali sorumluluk sigortasından
C) Kaza sigortasından
D) Garanti fonundan
28. Sürücü aracını hareket ettirmesiyle trafikteki diğer
diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracın park
edilinceye kadar da iletişim sürer.Buna göre
aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim
kurma becerisine örnektir?
A) Korkutmak veya şaşırtmak
B) Su,çamur ve benzerlerini sıçratmak
C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D) Sigara külü veya izmaritlerini veya başka şeyleri yola
atıp dökmek
29. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi
doğrudur?
A) Önce enlemi sonra boylamı okunur
B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
D) Önce boylamı sonra enlemi okunur
30. Hızı 70 km/h olan bir aracın,havada ve yeterli görüş
mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25 metre
B) 35 metre
C) 45 metre
D) 60 metre

31. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının
yanmamasına neden olur?
A) Fren hidroliğinin tam olmamasına
B) Debriyaj sisteminde hava olmasın
C) Fren müşürünün arızalı olması
D) Fren pedalının çalışıyor olması
32. Araçta sürücü koltuğu yarı nasıl olmalıdır?
A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalıdır
B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalıdır
C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı
,bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde
ayarlanmalıdır
D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı
33. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı
etkilerden değildir?
A) Muhakeme yeteneğinin bozulması
B) Algılama da yavaşlama
C) Güvende yersiz artış
D) Dikkat becerisinde artış
34. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden
kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?
A) Dinlememek
B) Ön yargı ve ayrımcılık
C) Başkalarına karşı saygı göstermek
D) Hoşgörüsüzlük
35. İş kazası meslek hastalıklarınız tanımı hangi
kanunda yapılmıştır?
A) Belediye kanunu
B) İş kanunu
C) Medeni kanun
D) Ticaret kanunu
36. Denetim ve caza korkusu olmadan yazılı kurallara
uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde
karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları
oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline
getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram
hangisidir?
A) Mizaç
B) Beden dili
C) Trafik adabı
D) Konuşma uslubu
37. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden
hangisini kullanmak gerekli değildir?
A) Yol güvenlik sistemleri
B) Network yönetim sistemi
C) Uydu sistemleri
D) Araçlara monte edilen mobil araç terminalleri
38. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi,
ağırlaştırıcı bir sebep olarak ortaya çıkar
B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal
edilmesi gibi ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir
C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme
ve soruşturma ile görevli birimlerden birisidir

D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde ’’Mesleki kolaylık
‘’hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir
39. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini
kontrol etmek neden önemlidir?
A) Aracın alacağı yakıtı belirlemek için
B) Sürücü seçimi için
C) Gidilen yolda taşınacakların; doğru , zararsız ve
eksiksiz ulaştırılması için
D) Aracın ömrünün uzaması için
40. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması
veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması
için üzerinde durulması gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ambalajların karayolu taşımasına uygun olması
B) Yüklemeye özen gösterilmesi
C) İstif sayısı ile yükleme güvenliğinin kontrol edilmesi
D) Yukardakilerden hepsi
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