SRC (-1-2-3-4) Sınav Hazırlık Soruları

A) Toplam 15 kg ( 3*5)

B) Toplam 12 kg (2*6)

Özel Sevinç SRC ve piskoteknik Eğitim Merkezi

C) Toplam 8 kg ( 2*4)

D) Toplam 10 kg ( 2*5)

1. Bir hizmet sözleşmesin-e dayanarak işçi çalıştıran gerçek
ve tüzel kişilere ne denir?

10. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması
gerekir?
A) 10 metre

B) 25 metre
D) 75 metre

A) Vakıf

B) İş alan

C) 50 metre

C) İş veren

D) Dernek

11. ( 1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların ) emniyet
kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

A) Ceza almamak için

A) Mesleğe bağlı olmak

B) Şöförün güvenliği için

C) Yolcuların güvenliği için D) Hepsi

B) İşe bağlı olmak

12. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir
takılır?

C) Mesleki anlamda yetersiz olmak
D) Kişiye göre davranmak

A) Tahriksiz dingildeki lastiklere

3. Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?
A) Olumlu bakış açısı

B) Gelenek ve görenek

C) Görgü kuralı

D) Hukuk kuralı

B) Tahrikli dingildeki lastiklere
C) Ön dingildeki lastiklere
D) Arka dingildeki lastiklere

4. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?
A) Binek olarak kullanma B) Yolcu taşıma

13. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve
yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

C) Yük taşıma

A) 2.50

D) Hepsi

B) 3.80

C) 4.00

D) 4.20

14. Tenteneli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik
kaç metredir?

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yükü kaldırırken bacak kaslarınızı kullanın

A) 2.40

B) 2.55

C) 2.95

D) 2.45

B) Sırtınızı dik tutun
C) Yükü olduğunca vücudunuza yakın tutun

15. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine
dikkat etmek gerekmez?

D) Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınızı dümdüz ileriye
uzatın

A) Çalışma şartları

B) Çalışma ortamı

C) Kazanç

D) Firma sayısının çokluğu

6. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?
A) Araca her binildiğinde

B) 30 günde bir

C) 45 günde bir

D) 60 günde bir

7. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı
taşıtta bulunmalıdır?

16. aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde
olan birisi için gereksizdir?
A) Ne yapmalı

B) Neyi değiştirmeli

C) Çabalamak neye yarar D) Neye ulaşmalı

A) Taşıt kartı

B) Taşıma yetki belgesi

17. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın
amper değeri ne olmalıdır?

C) Taşıt belgesi

D) Kasko poliçesi

A) Daha büyük

B) Daha küçük

8. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun
taşınması ve kal-kış noktasına geri getirilmesi şeklindeki
KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya
gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Önemli değildir

D) Aynı amperde olmalıdır

A) Rot ayarı

B) Far ayarı

A) Düzenli B) Arızi C) Mekik

C) Supap ayarı

D) Rölanti ayarı

D) Servis

9. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli
madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar
yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

18. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi
yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

19. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka
bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?
A) Tır sözleşmesi B) Tır karnesi

C) Tır taşımacılığı D) Tır işlemi
20. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden
itibaren geçerlilik süresi kaç gündür ?
A) 30

B) 45

C) 60

D) 90

21. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi
gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar
adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa
bildirmek zorundadırlar?
A) 30

B) 60

C) 90

D) 1 Yıl

22. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak
sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği
tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan
miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek
zorundadır?
A) 5 iş günü içinde

B) 8 iş günü içinde

C) 10 iş günü içinde

D) 30 iş günü içinde

23. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında
eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı
ısınarak zarar görür?
A) Antifriz

B) Fren hidroliği

C) Motor yağı

D) Akü elektroliti

24. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir
yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu

B) Trafik terörü

C) Trafik kusuru

D) Trafikten men

25. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği
kapsamındadır?
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan
taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla
yapılan taşımalar
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt,
araç, yapı, tesis ve benzerler
26. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü,
herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli
olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden
hangisine uygun davranmıştır?
A) İnatlaşmaya
B) Aşırı tepki göstermeye
C) Kaba ve saldırgan davranmaya
D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

27. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş
kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek)
hızı saatte kaç kilometredir?
A) 50

B) 70

C) 90

D) 110

28. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve
devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini
bildirir?
A) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
B) Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
C) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğinizi
D) İki şeritli yolun tek şeritli yola düşeceğini
29. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden
hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin
verilir.
30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki
şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir
şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?
A) 24 Saat, 8 Saat,

B) 24 Saat, 11 Saat,

C) 30 Saat, 8 Saat,

D) 30 Saat, 11 Saat.

31. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk
sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu
hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri
ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç
yılda zamanaşımına uğrar?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

32. I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik
kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

33. Trafik kuruluşunca, uyuşturucuC veya uyarıcı madde
kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden
hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin
verilir.

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde
kullanılabilir

34. Araçlarda arka camın resistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km
/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır

A) Camın patlamasını önlemek

C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km
/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır

B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C) Camda oluşmuş donma ve buğulanmayı önlemek
D) Cam yapışkanının cama tutmasını sağlamak
35. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri
değildir?

D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir
40. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan,
ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf
nedir?
A) M1

A) Sık sık diz oynatma ya da parmak tıkırdatma
B) Konuşurken el kol hareketleri yapma
C) Sakin yavaş bir yapıdadır
D) Hiçbir zaman geç kalmamaya aşırı önem verme
36. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda,
otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil sürücüsü, otobüse
B) Otobüs sürücüsü, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine
37. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda,
otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine
yol vermelidir?
A) Minibüs, otomobile
B) Otomobil, minibüse
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C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine
38. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu
aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi
durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının
mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda
ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının
ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D) Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve
işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması
durumunda kişiye gelen zararları
39. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) N2

Başarılar Dilerim…..
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