D. Aracın varış süresi görülebilir
ÖZEL SEVİNÇ SRC EĞİTİM MERKEZİ SRC- SRCKURSİYER DURUM DEĞERLENDİRME
SORULARI
1)

8)

ABCD-

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
abcd-

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

ABCD-

zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları
arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde ticari taşıt
sürücüsü yola çıkmadan önce güzergâh ve zaman
planlamasını aşağıdakilerden hangisine göre yapar?
abc-

Kestirme yollar tercih edilir.
Trafik yoğunsa bu yoğunluğun azalması beklenir.
Gidilecek güzergâh önceden tespit edilir ve
zamanında yükü yüklenerek yola çıkılır.
d- Hiçbiri
3. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke
eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Habur sınır kapısı - Gürcistan
B. Dereköy sınır kapısı - Yunanistan
C. Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
D. Cilvegözü sınır kapısı-Bulgaristan
4)

Parsiyel yük ne demektir?

Orta şeridin
Hızlanma şeridinin
Tırmanma şeridinin
Yavaşlama (ayrılma) şeridinin

9) Yurt içinde eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki
yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması
gerekir?

Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet,

2)

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması
zorunludur?

10)

SRC-1 ve SRC-2
Sadece SRC-1
Sadece SRC-2
SRC-4

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne
gibi sorunlarla karşılaşılır?
A- Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek
arzusunu bildirmek zorlaşır.
B- Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon
hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.
C- Motorun soğutması aksak olur hareket artar.
D- Kara yolunun bozulmasına neden olur.

11) Aşağıdakilerden hangisi "Yurtiçi kargo işletmeciliği
yapacaklara" verilen yetki belgesidir?
ABCD-

Birden fazla yükleme veya boşaltma yapılacak
yüklere denir.
b- Bozulabilen yüklere denir.
c- Tehlikeli yüklere denir.
d- 10 tondan az yüklere denir.

L2 yetki belgesi
M2 yetki belgesi
N2 yetki belgesi
P2 yetki belgesi

a-

5- Bir Sürücü Kaç gün çalıştıktan sonra istirahat hakkı
vardır.?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
6) Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?
A- Kesit genişliği

B)Topuk

12)
Yukarıdaki trafik
işareti
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
ABCD-

Kasisli yolu
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Açılan köprüye yaklaşıldığını
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

13) Millî Eğitim, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları
kendi sorumluluk alanlarındaki ulaştırma hizmetlerinde
düzenlemeler yapabilmek için hangi bakanlığın onayını
alırlar?

C- Yanak D) Omuz
7- Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde
aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
A. Aracın hızı kontrol edilir
B. Aracın rotası kontrol edilir
C. Sürücünün hata yapması engellenir

ABCD-

Millî Eğitim Bakanlığı
¡çişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

C)- Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini
sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş
alandır.

14) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu,
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğini içeren işlerin
tümüne verilen ad nedir?
A- Taşıma
C- NakiL

D)- İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya
birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

B-Taşıma işleri
D Taşıma işleri işletmecisi

15) Aşağıdakilerden
hangisi
yükümlülüklerinden biri değildir?

taşımacının

Yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek
Taşımacılar tarafından altışar aylık süre ile yılda en
az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet
Genel Müdürlüğünden öğrenmek
C- Yolcu ve eşya taşımalarının taşımacı, yolcu ve
gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak
yapılmasını sağlamak
D- Ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç
denetim yönünden gerekli tedbirleri almak
AB-

16) Eşya hakkında bir ihbar veya şüphe halinde yetkili ve
görevlilerin huzurunda eşyayı kim kontrol ettirebilir?
A- Gönderen B- Taşımacı C-Taşıyan

D-Alıcı

17) Eşyanın taşımacıya teslim edildiği yere ne ad verilir?
A- Kalkış noktası B) Varış noktası C Gönderen
d) Gönderilen
18. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne
demektir?
A. Aracı viraj dışına doğru iten güç
B. Aracı viraj içine doğru iten güç
C. Motorun çekiş gücü
D. Araçtaki frenleme gücü
19) Aşağıdakilerden hangisi taşıt kartları düzenlenirken taşıt
kartına yazılmaz?
Yetki belgesi sahibinin ticari unvanı
Araç şoförünün adı ve soyadı
Taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş
tarihi
D- Taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi ve
benzeri bilgiler
ABC-

20) Aşağıdakilerin hangisi kavşak ile ilgili doğru bir
bilgidir?
A- Kara yolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya
tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız
yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
B) Kara yolunun, sadece bisikletlilerin
kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

21- Aşağıdaki hangisi umum servis aracı hakkında doğru
bilgidir.
Okul taşıtları ile personel servis araçlarının
birlikte değerlendirilmesidir.
b- Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil
yapmaya uygun teçhizatlar ile donatılmış, hizmet
edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
c- Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için
imal edilmiş motorsuz taşıttır.
d- Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan,
taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu
araç tarafından taşınan römorktur.
a-

22) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalarak
çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?
ABCD-

Algılama zorluğu
Hız körlüğü
Dikkatsizlik
Refleks yavaşlığı

23) Aşağıdakilerden hangisi en belirgin kaza sebeplerinin
başında gelen uykuyu etkileyen çevresel etkenlerden biri
değildir?
A-Alkol oranı B) Isı C) Açlık hissi D Işık
24) 29
18 Sayılı Trafik Kanunu'nda otobüsler için yerleşim
yerleri içindeki hız sınırı kaç km/s'tir?
A)
B)
C)
D)

20
30
50
60

km/s
km/s
km/s
km/s

25) Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için
kullanıldığı kara yoluna verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
abcd-

İki yönlü kara yolu
Tek yönlü kara yolu
Bölünmüş kara yolu
Erişme kontrollü kara yolu

26) Aşağıdakilerden hangisi "trafikte sürücülerin dikkat
etmesi gereken kurallardan biri" değildir?
Trafik kurallarına uymak
Emniyet kemeri takmanın can güvenliğimizin
vazgeçilmez temel kuralı olduğunu unutmamak
c- Yakıttan tasarruf etmek için yokuş aşağı inişlerde
araç vitesini boşa almak
d- Gereksiz şerit değiştirme yapmamak
ab-

27) "Trafikte tekrar yoktur." sözü ile aşağıdakilerden
hangisi anlatılmak istenmiştir?

Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar
doğurur.
b- Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden
oluşturulamaz.
c- Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
d- Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.
a-

28) Aşağıdaki davranışlardan
olumsuz etkiler?

hangisi

trafiğin

akışını

Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal
etmek
b- Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten
seyretmek
c- Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
d- Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
a-

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilînde adı geçen
illerde
c- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde adı geçen
bölgelerde
d- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde her yerde
b-

36) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden
çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
abcd-

37. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
A. Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü
kaybetme anı
B. Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C. Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük
miktarı
D. İlerideki viraja bakarken görülebilen en son
noktadır

29) Haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile
gösterilmiştir?
A) Siyah
B) Mavi C-Yeşil D) Kırmızı
30) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın gümrük mührü
altında taşınması için kara yolu taşıtı onay (uygunluk)
belgesi, gümrükler başmüdürlükleri tarafından yetki
verilen
gümrük
idarelerinde ne kadar süreyle verilir?
A- 1

yıl B) 2 yıl c-4

yıl D) 5 yıl

31) TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın, akit
ülkeden çıkışta uğradığı son gümrük idaresini
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
abcd-

Hareket Gümrük İdaresi
Yol Boyu Gümrük idaresi
Çıkış Gümrük idaresi
Denetleme ve Konaklama Noktası Gümrük İdaresi

32) Aracımızda
harita
ve
kroki
bulundurmanın
aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur?
a- Az yakıt yakılmasına
b- Lastiklerimizin fazla aşınmasına
c- Ucuz lastik alınmasına
d- Zaman ve emek harcanmasına
33) Mallar kararlaştırılan herhangi bir zaman yok ise
taşıyıcının malları almasından sonra kaç gün içinde
teslimat
gerçekleştirilmediği
takdirde
malların
kaybolduğu kabul edilecektir?
a-

15 gün b 30 gün c- 60 gün d-90 gün

Koma pozisyonu
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Şok pozisyonu

38) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon
aşağıdakilerden hangisidir?
Baş seviyesinin altında kalması
sağlanır.
b- Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
c- Kalp seviyesinin altında kalması
sağlanır.
d- Kalp seviyesinin üstünde kalması
sağlanır.
a-

39) Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
abcd-

Solunumu değerlendirmek
Dolaşımı değerlendirmek
Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek
Bilinç durumunu değerlendirmek

40) Araç için gerekli elektriği üreten sistemin adı nedir?
a-

Aydınlatma sistemi b- Soğutma sistemi

c- Şarj sistemi d- Marş sistemi
41. Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi
ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki
belgesidir?
A. A2

34. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten
sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem
yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
A. İhlal

B. Hata

C. Risk

D. Kaza

35) Yurt içi sigortalar nerelerde geçerlidir?
a-

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde adı geçen
ilçelerde

B. D2

C. C2

D. N2

42) Araç kullanırken yakıt tasarrufu
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
abcd-

Yakıt filtresi temizlenir.
Benzin filtresi temizlenir.
Hava filtresi temizlenir.
Radyatör temizlenir.

sağlamak

için

43) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl
davranılır?
abcd-

Distribütörün kablosu çıkarılır.
Marş motorunun kablosu çıkarılır
Akünün kutup başları çıkarılır.
Alternatörün kablosu çıkarılır.

50) Aşağıdakilerden hangisi "Ticari amaçla lojistik
işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere" verilen
yetki belgesidir?
a- L türü yetki belgesi
b- M türü yetki belgesi
c- N türü yetki belgesi
d- P türü yetki belgesi

44) Hangisi motor sistemlerinden değildir?
a-

Yakıt sistemi b- Yağlama sistemi c- Aydınlatma
sistemi d- Marş sistemi

51. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki
etkilerinden biri olamaz?
A. Tahammül yeteneğini artırması
B. Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması
C. Duyum ve algının azalması

45) Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası
içinde olan birisi için gereksizdir?
abcd46)

D. Trafikte dikkat ve farkındalığın artması
52- Gümrük Mevzuatına göre gümrük beyanı
aşağıdakilerden hangi şekilde yapılmaz,

Ne yapmalı?
Neyi değiştirmeli?
Çabalamak neye yarar?
Neye ulaşmalı

Aşağıdakilerden
hangisi
yükümlülüklerinden biri değildir?

Yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek
Taşımacılar tarafından altışar aylık süre ile yılda en
az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet
Genel Müdürlüğünden öğrenmek
c- Yolcu ve eşya taşımalarının taşımacı, yolcu ve
gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak
yapılmasını sağlamak
d- Ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç
denetim yönünden gerekli tedbirleri almak
ab-

47)

ABCD-

taşımacının

53) Araçlara yükleme yapılırken aşağıdakilerin hangisi
dikkat edilecek hususlardandır?
a- Ağır yükler alta konulur.
b- Hafif yükler üste konulur.
c- Palet ve koli sayısı kontrol edilir.
d- Hepsi
54-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yapmış
olduğu uluslar arası çok taraflı anlaşmalardan biri
değildir.

TIR mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi TIR
karnesi
kapsamında
taşınmaz?
A) Sigara

B) Şarap C-Bira

abcd-

D) Kâğıt

48) İstanbul'dan Almanya'ya yük-eşya taşımacılığı yapan
bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi
olmalıdır?
a-

SRC-1

B) SRC-2 c-SRC-3

D) SRC-4

AETR Konvansiyonu
SECİ
ADR Anlaşması
TRACECA Koridoru Anlaşması

55)
Yukarıda
ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında
kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan
hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde;
devamlı olarak 4 buçuk saatten fazla sürmesi
yasaktır?

49) Aşağıdakilerden hangisi "Uluslararası yolcu ve eşya
taşımalarını" kapsamaz?
Türkiye'ye herhangi limandan veya hudut
kapısından giren, kara yoluyla devam eden transit
taşımaları
b- Türkiye'ye deniz, demir ve hava yoluyla gelen ve
üçüncü ülkelere kara yolu taşıtlarıyla yapılan
taşımaları
c- Türkiye'de kara yolu taşıtları ile ilden ile yapılan
taşımaları
d- Diğer ülkelerden Türkiye'ye kara yolu taşıtları ile
yapılan taşımaları

Yazılı olarak
Sözlü olarak
Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
Telefonla

a-

A) YalnızI

1
2
3
4
5
6
7

B
C
C
A
C
B
C

11
12
13
14
15
16
17

B
B
C
D
B
B
A

B) I — II C) II-III

21
22
23
24
25
26
27

A
B
C
C
B
C
A

31
32
33
34
35
36
37

C
C
C
B
D
B
D

41
42
43
44
45
46
47

D) I-II-III

B
C
C
C
C
B
A

51
52
53
54
55

C
D
D
B
D

8 D
9 D
10 B

18 A
19 B
20 D

28 A
29 B
30 B

38 D
39 D
40 C

48 C
49 C
50 C

