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25.12.2010 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. 

B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir. 

C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. 

D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz  

2) “Tarifeli yolcu taĢımalarında; Bakanlıkça onaylanmıĢ zaman tarifesinde yer alan bir saatin

……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taĢıt tahsis edilmesi

zorunludur.” Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boĢluğu doldurunuz. 

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına 

B) 15 dakika öncesi veya sonrasına 

C) 20 dakika öncesine 

D) 30 dakika öncesi veya sonrasına 

3) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır. 

B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin  kullanma

hakkını haiz olmaları zorunludur. 

C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. 

D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. 

4) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır? 

A) Aracın tüm lastiklerine 

B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere 

C) Aracın ön lastiklerine  

D) Motordan hareket almayan lastiklere 

5) I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.            III - 

Turnike uygulamak.     IV -  Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri

kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz? 

A) Yalnız I                       

B) Yalnız III                        

C) Yalnız IV 

D) I ve III 

6) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez. 

B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez. 

C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür. 

D) Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir. 

7) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği

tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iĢ günü içerisinde ödemek

zorundadır? 

A) 5 iş günü içinde  

B) 8 iş günü içinde 

C) 10 iş günü içinde 

D) 30 iş günü içinde 

8) Yolcu taĢımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taĢıtın kalkıĢ noktasından varıĢ noktasına kadar olan seyahati

süresince meydana gelebilecek zararları karĢılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? 

A) Mali Sorumluluk Sigortası 

B) Kasko Sigortası 

C) CMR Sigortası 

D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  

9) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir? 

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi. 

B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle

işlenmesi. 

C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi. 

D) Hepsi  
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10)  I -  Araçla ilgili bilgilere erişim.  II -  Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi.          IV - İnternetten araç

izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil Ġzleme Sisteminin”  faydalarındandır? 

A) I-II-IV 

B) I-III-IV  

C) I-II-III-IV  

D) I-II-III 
11) AĢağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teĢkil eder? 

A) Göçmen taşınması  

B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye

sokulması. 

C) İnsan ticareti yapmak. 

D) Hepsi  

12) AĢağıdakilerden hangisi karar alma davranıĢı olarak adlandırılmaz? 

A) Olası seçenekleri belirleme. 

B) Düşünmeden hareket etme. 

C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme. 

D) Sonuçların istenirliğini belirleme. 

13) Ticari amaçla yük ve yolcu taĢımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en

az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?  

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

14) KavĢaklarda ilk geçiĢ kurallarından hangisi yanlıĢtır? 

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir. 

B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir 

C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir. 

D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir. 

15) Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır? 

A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı. 

B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı. 

C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı. 

D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı. 

16) Çok Ģeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi Ģeritten sürmek zorundadırlar?  

A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından 

B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan 

C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından 

D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten 

17) Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) El freni görevi yapar. 

B) Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hâkimiyeti sağlar. 

C) Fren sisteminin yardımcısıdır. 

D) Kalkış anında çekiş gücünü artırır. 

18) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan 

B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran 

C) İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan 

D) Dereköy sınır kapısı  – Edirne – Yunanistan 

19) “KavĢaklar kazaların oluĢmasında büyük bir potansiyeldir.”  KavĢaklara yaklaĢmada sürücüler için en doğru davranıĢ

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli. 

B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli. 

C)  Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı. 

D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli. 

20) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

B) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel

istihdam edebilirler.   

C) Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler. 

D) Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel

olmakla yükümlüdürler. 
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21) Tarifesiz yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır. 

B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur 

C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur. 

D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere

seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. 

22) Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini aĢağıdakilerden hangisi yapar? 

A) Sürücü   

B) Yardımcı personel 

C) Yolcu   

D) Hiçbiri 

23) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eĢya taĢımaları kapsamında

değildir? 

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü

ülkelere yapılan taşımaları. 

B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.  

C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. 

D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.  

24) Yoldan gelen titreĢimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir? 

A) Fren sistemi 

B) Süspansiyon sistemi 

C) Şasi sistemi  

D) Direksiyon sistemi 

25) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aĢağıdakilerden hangisi uygulanır? 

A) Ağrı kesici merhem sürülür.          

B) Alkolle masaj yapılır. 

C) Sıcak tatbik edilir.                

D) Soğuk tatbik edilir. 

26) Haritalarda Ģehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aĢağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? 

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) Ölçek oranını 

27) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaĢtırılmadı ise, poliçenin baĢlama ve bitiĢ günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta

baĢlar ve kaçta sona erer? 

A)   Sabah 08.30 da başlar, akşam  17.30 da biter. 

B)   Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter 

C)   Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter 

D)   Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter 

28) GeçiĢ üstünlüğüne sahip araçların giriĢ ve çıkıĢ yerlerini gösteren iĢaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede

park etmek yasaktır? 

A)   5  

B) 10 

C) 15 

D) 20 

29) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eĢya taĢımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teĢebbüs edilen

her türlü taĢıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış

gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir. 

B) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya

el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez.   

C) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması

veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir. 

D) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere

edilir. 

30) Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması ve o kiĢinin duygu ve

düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir? 

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği 

B) Empati yeteneği 

C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü 

D) Yaratıcılık yeteneği 
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31) Ticari taĢıt kullanan sürücüler için aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır. 

B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. 

C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. 

D) Hepsi 

32) Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiĢtir? 

A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır. 

B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır. 

C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır. 

D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.  

33) Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır? 

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına, 

B) Yol zemininin çamurlu olmasına, 

C) Araç lastiklerinin yeniliğine, 

D) Yolun eğimine, 

34) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aĢağıdakilerden

hangisidir? 

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. 

B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. 

C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır. 

D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir. 

35) Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye baĢlayan bir aracın reaksiyonu ne olur? 

A) Sola çeker 

B) Sağa çeker 

C) Düz gider 

D) Bir sağa bir sola yalpalar 

36) KavĢaklara yaklaĢırken kaç metre kala Ģerit değiĢtirmek yasaktır? 

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.  

B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m. 

C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m. 

D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m. 

37) Ticari amaçla yük ve yolcu taĢımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aĢağıdaki bilgilerden

hangisi doğrudur? 

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün 

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün 

38)  “Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢma Sürelerine ĠliĢkin Avrupa

AnlaĢması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç

saattir? 

A) 5 saat 

B) 6 saat 

C) 11 saat 

D) 24 saat 

39) AĢağıdakilerden hangisi sürüĢ yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? 

A) Öfke  

B) İşitme  

C) Yaş  

D) Bedensel sakatlık   

40) Sürücünün sicil bilgileri, iĢ deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması,

sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi

gibi bileĢenler aĢağıdakilerden hangisinin temel bileĢenleridir? 

A) Sürücü bilgi takip sistemi 

B) Müşteri İlişkileri Yönetimi 

C) Güzergah Planlama 

D) Depo Antrepo Operasyonları  

41)  “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar. 

B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık

suçunu meydana getirir. 

C) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir. 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. 
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42) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıĢındadır? 

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. 

B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. 

C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. 

D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. 

43) Sigorta sözleĢmesinden doğan bütün talepler  ne kadar sürede zaman aĢımına uğrar? 

A) Bir yılda 

B) İki yılda 

C) Beş yılda 

D) On yılda 

44) AĢağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniĢ alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan

haritalardır? 

A) Küçük ölçekli haritalar 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

45) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalp atışının artması                         

B) Kalp atışının azalması 

C) Yaranın kolay mikrop alması        

D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi 

46)  Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya baĢladığında aĢağıdakilerden hangisini yapmak

doğrudur? 

A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.  

B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. 

C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. 

D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. 

47) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. 

B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir. 

C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz. 

D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. 

48) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir. 

B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. 

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.  

D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. 

49) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. 

B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli

düzenlenir.  

C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. 

D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. 

50) AĢağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir? 

A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması. 

B) Araç ergonomisinde değişim.  

C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi. 

D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması. 
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19.03.2011 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

E) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar. 

F) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu

meydana getirir. 

G) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. 

H) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir. 

2) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz? 

A)   8 

B) 10 

C) 12 

D) 20 

3)  Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten

itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iĢ günü içerisinde ödemek zorundadır? 

E) 5 iş günü içinde  

F) 8 iş günü içinde 

G) 10 iş günü içinde 

H) 30 iş günü içinde 

4) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eĢya taĢımaları kapsamında değildir? 

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere

yapılan taşımaları. 

B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.  

C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. 

D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.  

5) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

E) Uluslararası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz 

F) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz. 

G) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. 

H) Hepsi 

6) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır. 

B) Düzenli yolcu taşımacılarının kalkış ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip

olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. 

C) Düzenli yolcu taşımalarında aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. 

D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. 

7) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını

veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir. 

B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler. 

C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle

yükümlü değildir. 

D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün

kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez  

8) Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın iĢletimi altındayken, baĢkalarının maddi veya bedeni

kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Can sigortaları                                                                          

B) Mal sigortaları 

C) Sorumluluk sigortaları  

D) Sağlık sigortaları 

9) Haritadaki kalın kırmızı çizgiler hangi yolları tanımlar?  

A) Bölünmüş yollar 

B) Çok şeritli yollar 

C) Uluslararası yollar 

D) Otoyollar 
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10) AĢağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranıĢlardan biri değildir? 

A) Tedirginlik 

B) Algılama bozukluğu 

C) Dikkatini toplayamama 

D) Sinyal vererek şerit değiştirme 

11) AĢağıdakilerden hangisi kiĢiliği etkileyen faktörlerdendir? 

A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek. 

B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak. 

C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek. 

D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek. 

12)  Ġki yönlü trafiğin kullanıldığı taĢıt yollarında karĢı yönden gelen araçların geçiĢini zorlaĢtıran bir durum varsa geçiĢi

kolaylaĢtırmak için sürücüler aĢağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek. 

B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak. 

C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek. 

D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak. 

13) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar. 

B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar. 

C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar. 

D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler,

geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar. 

14) GeçiĢ üstünlüğü olan araçların gidiĢ ve çıkıĢlarının yapıldığı yerleri belirten iĢaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde

park etmek yasaktır?  

A)   5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

15) Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?  

A) Fren mesafesi 

B) Duruş mesafesi 

C) Takip mesafesi 

D) İntikal mesafesi 

16) Motorlu araçlarda, Ģerit değiĢtirmelerde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir. 

B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir. 

C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir. 

D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir. 

17) Reaksiyon mesafesi aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına. 

B) Yol zemininin çamurlu olmasına. 

C) Araç lastiklerinin yeniliğine. 

D) Yolun eğimine. 

18) 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?  

A)   8 

B)   9 

C) 10 

D) 12 

19) “Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢma Sürelerine ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması”

(AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 

E) 5 saat 

F) 6 saat 

G) 11 saat 

H) 24 saat 
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20) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?  

A) Göğüs 

B) Omuz 

C) Kol 

D) Boyun 

21) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak iĢlem

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum 

B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum 

C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı 

D) 15 suni solunum –1 kalp masajı 

22) Silindir bloğunun görevi nedir? 

A) Motor yağını soğutur.  

B) Vites dişlisine yataklık yapar. 

C) Motorda bulunan suyu soğutur. 

D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar. 

23) AĢağıdakilerden hangisi yolcu taĢımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kiĢilere verilecek yetki belgesi

türlerinden birisi değildir? 

A) A türü yetki belgeleri 

B) B türü yetki belgeleri 

C) C türü yetki belgeleri 

D) D türü yetki belgeleri 

24) Yolcu taĢımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taĢıtın kalkıĢ noktasından varıĢ noktasına kadar olan seyahati

süresince meydana gelebilecek zararları karĢılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? 

E) Mali Sorumluluk Sigortası 

F) Kasko Sigortası 

G) CMR Sigortası 

H) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  

25) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. 

B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir. 

C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz. 

D) Yolcular  için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. 

26) Yolcu taĢımacılığı yetki belgesi sahipleri, taĢıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? 

A) Her 10 koltuk için en az 1 adet 

B) Her 14 koltuk için en az 1 adet 

C) Her 15 koltuk için en az 1 adet 

D) Her 18 koltuk için en az 1 adet 

27) Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulan eĢyanın geçici depolama süresi ne kadardır? 

A) 1 ay         

B) 3 ay          

C) 6 ay          

D) 1 yıl 

28) Kendini tanıma penceresi”ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır. 

B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır. 

C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır. 

D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır. 

29) AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?  

A) Alkollü olarak araç kullanmak. 

B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak. 

C) Hız sınırlamalarına uymamak. 

D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek. 
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30) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya

çıkarma halinde de çıkarılıĢ tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluĢuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve

belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar. Yukarıdaki boĢluğu doldurunuz. 

A) 1 ay - 3 ay 

B) 3 ay - 1 ay 

C) 3 ay - 2 ay 

D) 2ay - 1 ay 

31) AĢağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir? 

A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır. 

B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır. 

C) Ön lastikler aşınmıştır. 

D) Arka lastikler aşınmıştır. 

32) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Hız azaltmadan yola devam edilir. 

B) Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir. 

C) Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir. 

D) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir. 

33) “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taĢımacılığı söz konusu olduğunda Ģoförler………. süreyle araç

kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Yukarıdaki boĢluğu

doldurunuz. 

A)  7 gün - 2 günlük 

B) 10 gün -  2 günlük 

C) 12 gün  - 1 günlük 

D) 12 gün -  2 günlük 

34) Bir kazazedenin ambulansa bindiriliĢ yönü nasıl olmalıdır? 

A) Ayaklar önde olacak şekilde.            

B) Baş kısmı önde olacak şekilde. 

C) Yaralanma durumuna göre değişir. 

D) Yön önemli değildir. 

35) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir? 

A) 4.00 m 

B) 4.30 m                

C) 4.50 m              

D) 5.00 m       

36) Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya baĢlayan kazazedeye aĢağıdakilerden hangisi uygulanır?   

A) Hemen ayağa kaldırılır. 

B) Yan yatış pozisyonu aldırılır. 

C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir. 

D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir. 

37) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır? 

A) 30 dakika 

B) 35 dakika 

C) 45 dakika  

D) 60 dakika 

38)  Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ıĢık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az kaç

metre mesafede konmalıdır?  

A) 15 metre                     

B) 30 metre                     

C) 50 metre               

D) 100 metre 

39) AĢırı yük altında çalıĢmıĢ bir dizel motor için aĢağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur? 

A) Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop edilmelidir. 

B) Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır.  

C) Turbo şarjlı motorlarda yüksek devirde dönen turbo sisteminin zarar görmemesi için motor hemen stop edilmelidir.   

D) Hiçbiri 
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40) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez? 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25  

41) Hız ile sürücünün görüĢ açısı arasında nasıl bir iliĢki vardır? 

A) Hız arttıkça görüş açısı azalır.        

B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.        

C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.       

D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur. 

42) KavĢaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleĢim birimleri içinde ve yerleĢim birimleri dıĢında kaç

metre mesafede duraklamak yasaktır? YerleĢim yerleri içinde (metre)    YerleĢim yerleri dıĢında (metre) 

A)             5                                                      100 

B)            10                                                     100 

C)            15                                                     150 

D)            50                                                     150 

43) AĢağıdaki 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. 

44) Harita yönleri aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir? 

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 

45) “Zorunlu karayolu taĢımacılık malî sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taĢımacı; kendisinin veya

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kiĢilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiĢ olmaksızın,

kazanın bir mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü kiĢinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat

ederse………………………”. Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre yukarıdaki boĢluğu doldurunuz. 

A) Sorumluluktan kurtulur. 

B) Sorumluluktan kurtulamaz. 

C) Tazminattan indirim yapılabilir. 

D) Tazminattan indirim yapılamaz. 

46) Tarifesiz yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur. 

B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur 

C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur. 

D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat

esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. 

47) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için yolcunun ölümü, yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden

doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. 

B) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj

bölümü de dahil olmak üzere taşınabilir. 

C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz. 

D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez. 

48) Tarifeli yolcu ve kargo taĢımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aĢağıdakilerden hangisine uymak zorundadır? 

A) Zaman tarifesine 

B) Ücret tarifesine 

C) Taşıma güzergahına 

D) Hepsi    

49) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir. 

B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. 

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.  

D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. 
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50) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdakilerden hangisi taĢıma iĢlerinde istihdam edilenlerin hakları ve 

sorumlulukları arasında değildir?  

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. 

B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.  

C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek

zorundadırlar.  

D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. 
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04.06.2011 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) YetiĢkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?  

A) 10 – 15 arası  

B) 15 – 20 arası  

C) 20 – 30 arası  

D) 40 – 50 arası  

2) AĢağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?  

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.  

B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.  

C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.  

D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek.  

3) Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?  

A) Topuktan dize kadar  

B) Dizden kalçaya kadar  

C) Topuktan kalçaya kadar  

D) Topluktan koltuk altına kadar  

4) AĢağıdakilerden hangisi Ģok belirtisi değildir?  
A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik  

B) Solunumun olmaması  

C) Solunum güçlüğü  

D) Uyuklama, huzursuzluk  

5) Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması

(AETR)’na göre; herhangi bir onbeĢ günlük sürede, toplam taĢıt kullanma süresi kaç saati geçemez?  

A) Altmış saat  

B) Yetmiş saat  

C) Seksen saat  

D) Doksan saat  

6) Ticari amaçla yük ve yolcu taĢımacılığı yapan araç Ģoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün  

B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün  

C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün  

D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün  

7) Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması

(AETR)’na göre; her yirmidört saatlik süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir?  

A) 10  

B) 11  

C) 12  

D) 14  

8) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
A) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 22 yaşından gün almış olmaları şarttır.  

B) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 24 yaşından gün almış olmaları şarttır.  

C) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 25 yaşından gün almış olmaları şarttır.  

D) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 26 yaşından gün almış olmaları şarttır.  

9) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, tarifesiz olarak hem uluslararası hem de yurtiçi ticari yolcu taĢımacılığı yapacaklar

aĢağıdaki yetki belgelerinden hangisini almak zorundadırlar?  

A) B1  

B) B2  

C) D1  

D) D2  

10) Boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.  

B) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.  

C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.  

D) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.  
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11) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.  

B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.  

C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.  

D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.  

12) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıĢındadır?  

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.  

B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.  

C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.  

D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.  

13) Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?  

A) 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar  

B) 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar  

C) 4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar  

D) 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar  

14) Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aĢağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?  

A) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır.  

B) Gazı kesmeli, direksiyonu ters çevirmelidir.  

C) Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir.  

D) Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır.  

15) Frenleme mesafesinin değiĢiklik göstermesinde aĢağıdakilerden hangisi etkili değildir?  

A) Aracın hızı  

B) Yol yüzeyinin durumu  

C) ABS  

D) Yolun eğimi  

16) GeçiĢ üstünlüğüne sahip araçların giriĢ ve çıkıĢ yerlerini gösteren iĢaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park

etmek yasaktır?  

A) 5  

B) 10  

C) 15  

D) 20  

17) AĢağıdakilerden hangisi otobüsle tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taĢımacılığında kullanılan yetki belgesidir?  
A) D1 yetki belgesi  

B) D2 yetki belgesi  

C) D3 yetki belgesi  

D) F1 yetki belgesi  

18) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aĢağıdakilerden 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  

19) Ticari amaçla otomobil ile yolcu taĢımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere verilen yetki belgesi türü aĢağıdakilerden

hangisidir?  

A) B türü yetki belgesi  

B) A türü yetki belgesi  

C) D türü yetki belgesi  

D) F türü yetki belgesi  

20) Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.  

B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir  

C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.  

D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.  

21) Seyahat esnasında meydana gelen ve taĢımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması

veya varıĢ noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aĢağıdakilerden hangisi

yapılamaz?  

A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.  

B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderilebilir.  

C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.  

D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.  
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22) TaĢımacının güvenlik yönünden almıĢ olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aĢağıdakilerden hangisi

sorumludur?  

A) Gönderen ve yolcu sorumludur.  

B) Taşımacı sorumludur.  

C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.  

D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.  

23) I- Zorunlu Karayolu TaĢımacılık Mali Sorumluluk Sigortası     II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortası III- Karayolu Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yolcu taĢımacılığı alanında faaliyet gösteren

yetki belgesi sahibi iĢletmeler Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini

yaptırmak zorundadırlar?  

A) I ve II  

B) I ve III  

C) Yanlızca III  

D) II ve III  

24) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Tarifeler, taşımacılar tarafından belirlenir.  

B) Taşımanın yoğunluğuna göre gidiş ve dönüş için farklı ücret belirlenebilir  

C) Tarifeler en az dört en fazla bir yıllık olarak belirlenir  

D) Ücret tarifeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından görülmüştür şerhi verildikten sonra geçerlilik kazanır.  

25) Hız sınırlarını % 10 - %30 (%30 dahil) aĢan sürücülere kaç ceza puanı verilir?  
A) 5 ceza puanı  

B) 10 ceza puanı  

C) 15 ceza puanı  

D) 20 ceza puanı  

26) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü

belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?  
A) 3 ay  

B) 6 ay  

C) 1 yıl  

D) 2 yıl  

27) Teknik açıdan güvenli sürüĢ için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.  

B) Hız arttıkça daha uzağa bakılarak trafikte oluşabilecek durumlar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.  

C) Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.  

D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılmayacaksa araya araç girmesine izin

verilmemelidir.  

28) Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Tepe üstleri  

B) Dönemeçler  

C) Viyadükler  

D) Hemzemin geçitler  

29) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını

belirtmektedir.  

B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.  

C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır.  

D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.  

30) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eĢya taĢımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teĢebbüs edilen her

türlü taĢıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli

tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.  

B) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya

naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.  

C) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.  

D) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur,

taşıma aracı müsadere edilmez.  
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31) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?  

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.  

B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.  

C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.  

D) Hepsi  

32) BaĢka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?  

A) Tepkisel koşullanma  

B) Sosyal öğrenme  

C) Edimsel öğrenme  

D) Deneme-yanılma  

33) Özel kanunları gereğince belirli iĢler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eĢyayı ithal amacı

dıĢında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aĢağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?  

A) Vergi kaçırma  

B) Kaçakçılığa müsamaha  

C) Vergide usulsüzlük  

D) Kaçakçılık  

34) AĢağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araĢtırmakla

görevli olanlar arasında yer almaz?  
A) Mülkî amirler  

B) Belediye personeli  

C) Gümrük Müsteşarlığı personeli  

D) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel  

35) “Tarifeli yolcu taĢımalarında; Bakanlıkça onaylanmıĢ zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek

sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taĢıt tahsis edilmesi zorunludur.”  Karayolu TaĢıma

Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boĢluğu doldurunuz.  
A) 10 dakika öncesi veya sonrasına  

B) 15 dakika öncesi veya sonrasına  

C) 20 dakika öncesine veya sonrasına  

D) 30 dakika öncesi veya sonrasına  

36) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan  

B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran  

C) İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan  

D) Dereköy sınır kapısı – Edirne – Yunanistan  

37) Otobüs ve minibüslerin teknik Ģartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi

doğrudur?  
A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.  

B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.  

C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.  

D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.  

38) Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?  

A) İçsel denetim (kontrol) odağı algısı  

B) Dışsal denetim odağı algısı  

C) Şans ya da kariyercilik algısı  

D) Öz yetkinlik algısı  

39) AĢağıdakilerden hangisi huzurlu ve hatasız trafik ortamları için insanların genel anlamda taĢımaları gereken becerileri

arasında yer almaz?  
A) Anlama – değerlendirme-karar verme - muhakeme becerisi  

B) Hız ve mesafe algılama becerisi  

C) Kısa görüş alanı içerisinde uyarıları fark etme becerisi  

D) Refleks (tepki) kapasitesi  

40) AĢağıdakilerden hangisi etkili ve baĢarılı iletiĢimin koĢulları arasında yer almaz?  

A) Yargılama yerine tanımlama  

B) Denetleme yerine işbirliği  

C) İçtenlik yerine art niyet  

D) Umursamazlık yerine değer verme  
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41) KavĢaklarda ilk geçiĢ kuralları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.  

B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.  

C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.  

D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir.  

42) AĢağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?  

A) Kavşaklar  

B) Geçitler  

C) Tepe üstleri  

D) Bölünmüş yollar  

43) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ıĢık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve

arkasında en az kaç metre mesafede olacak Ģekilde yerleĢtirilmesi gerekir?  
A) 20 metre  

B) 30 metre  

C) 50 metre  

D) 100 metre  

44) Yakıt tasarrufuna etki eden ayar aĢağıdakilerden hangisi değildir?  

A) Buji ayarı  

B) Platin ayarı  

C) Avans ayarı  

D) Şaft ayarı  

45) Kamu hizmeti yapan yolcu taĢıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park

etmek yasaktır?  
A) 5  

B) 15  

C) 20  

D) 25  

46) AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?  

A) GSM tabanlı sistemler  

B) Uydu tabanlı sistemler  

C) Hibrid sistemler  

D) Navigasyon  

47) “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın

birbirine yaklaĢmalarını önleyecek Ģekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla

sürülmemesi zorunludur.”  Yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.  
A) 10 kilometreden – 15 kilometreden  

B) 15 kilometreden – 20 kilometreden  

C) 20 kilometreden – 25 kilometreden  

D) 20 kilometreden – 30 kilometreden  

48) Aynı taĢıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taĢınması ve kalkıĢ noktasına geri getirilmesi Ģeklindeki kapalı

kapı seferleri ile gidiĢi dolu, dönüĢü boĢ veya gidiĢi boĢ, dönüĢü dolu taĢımacılık Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Düzenli  

B) Arızi  

C) Mekik  

D) Servis  

49) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli

tedbirleri almakla yükümlüdürler.  

B) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam

edebilirler.  

C) Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler.  

D) Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla

yükümlüdürler.  

50) Dört saat otuz dakikalık taĢıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya baĢlamayacaksa en az

kaç dakikalık bir mola verir?  

A) 30  

B) 35  

C) 40  

D) 45  
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17.09.2011 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiĢtir?  

A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.  

B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.  

C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.  

D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.  

2) Seyahat acentelarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taĢıma araçlarında yangın söndürme cihazı

bulundurulmasına iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Her 14 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.  

B) Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.  

C) Her 14 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.  

D) Her 15 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.  

3) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.  

B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.  

C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.  

D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.  

4) Tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat sayısı neye göre belirlenir?  

A) Özmal taşıt sayısına göre  

B) Özmal koltuk kapasitesine göre  

C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre  

D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre  

5) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.  

B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar.  

C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır.  

D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur.  

6) Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yolcu taĢımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami

ağırlığı 5 tonu aĢmayan motorlu araçlara ne ad verilir?  

A) M1 sınıfı  

B) M2 sınıfı  

C) N1 sınıfı  

D) N2 sınıfı  

7) “Fiziki haritalarda yeryüzü ġekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna

göre yeĢil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?  

A) 0-500 m. arası yükseltileri  

B) 500-1000 m. arası yükseltileri  

C) 1000-1500 m. arası yükseltileri  

D) 2000 m. ve üzeri yükseltileri  

8) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aĢağıdakilerden 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.  

9) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.  

B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.  

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.  

D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.  

10) Tarifeli yolcu ve kargo taĢımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aĢağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?  

A) Zaman tarifesine  

B) Ücret tarifesine  

C) Taşıma güzergahı  

D) Hepsi  
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11) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından

öğrenildiği tarihten itibaren kaç iġ günü içinde sigorta ġirketine ihbar edilir?  

A) 15  

B) 30  

C) 45  

D) 60  

12) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre suç sayılan fiilleri iĢlemek amacıyla teĢekkül oluĢturanlar veya teĢekkülü yönetenler

hakkında uygulanacak ceza aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Hafif para cezası  

B) Hafif hapis cezası  

C) Ağır para cezası  

D) İki yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası.  

13) AĢağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teĢkil eden fiillerden değildir?  

A) Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın Türkiye'ye ithaline teşebbüs etmek.  

B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarını yanıltmak suretiyle ülkeye sokmak.  

C) Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye'ye ithal etmek.  

D) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımdaki eşyayı rejim hükümlerine göre gümrük bölgesinde bırakmak.  

14) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taĢıt belgelerine kaç yaĢından büyük olmayan ticari

otomobiller kaydedilir?  

A) 8  

B) 10  

C) 12  

D) 20  

15) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?  

A) Yarı oturuş pozisyonu  

B) Sırtüstü yatış pozisyonu  

C) Yan yatış pozisyonu  

D) Yüzükoyun yatış pozisyonu  

16) AĢağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?  

A) Hava yastığı  

B) Aynalar  

C) Işıklar  

D) Lastikler  

17) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?  

A) 10  

B) 15  

C) 20  

D) 25  

18) KavĢaklara yaklaĢırken kaç metre mesafe içinde ġerit değiĢtirmek yasaktır?  

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.  

B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.  

C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.  

D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.  

19) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aĢağıdaki cezalardan hangisi verilir?  

A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.  

B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.  

C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.  

D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.  

20) Yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?  

A) 5 saat  

B) 6 saat  

C) 11 saat  

D) 24 saat  

21) BirleĢik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aĢamaz?  

A) 60 saat  

B) 70 saat  

C) 80 saat  

D) 90 saat  
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22) AĢağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?  

A) Nesneleri algılamanın zorlaşması  

B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi  

C) Bakış alanının uzağa odaklanması  

D) Araç ergonomisinde değişim  

23) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.  

B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.  

C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.  

D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.  

24) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı

durumlarda aĢağıdakilerden hangisi yapılır?  

A) Fren balatalarının kuruması için beklenir.  

B) Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır.  

C) Fren balatalarının kuruması için hız artırılır.  

D) Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır.  

25) KavĢaklarda ilk geçiĢ kuralları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.  

B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.  

C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.  

D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.  

26) Ağır tonajlı taĢıtların hafif tonajlı taĢıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.  

B) Daha kısa mesafede durur.  

C) Daha uzun mesafede durur.  

D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.  

27) AĢağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki ġeritten geçilebilir?  

A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,  

B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,  

C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,  

D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,  

28) Uluslararası karayolu taĢımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası

anlaĢma aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) TIR  

B) CMR  

C) AETR  

D) ADR  

29) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?  

A) Refleks  

B) El-ayak koordinasyonu  

C) Karar verme/muhakeme yeteneği  

D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar  

30) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu iĢlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin

kendi isteği dıĢında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aĢağıdakilerden

hangisidir?  

A) Teşebbüs  

B) Teşekkül  

C) İçtima  

D) Kaçakçılık  

31) Yolcu taĢımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taĢıtın kalkıĢ noktasından varıĢ noktasına kadar olan seyahati

süresince meydana gelebilecek zararları karĢılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?  

A) Mali Sorumluluk Sigortası  

B) Kasko Sigortası  

C) CMR Sigortası  

D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  
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32) AĢağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?  

A) Geniş alanları gösterir.  

B) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.  

C) Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.  

D) Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.  

33) Kafasına darbe alan yaralıda aĢağıdaki hallerden hangisi görülür?  

A) Uyku hali  

B) Konuşma bozukluğu  

C) Bulantı-kusma  

D) Hepsi  

34) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aĢağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?  

A) Fren mesafesi  

B) Duruş mesafesi  

C) Takip mesafesi  

D) İntikal mesafesi  

35) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?  

A) 3 metre  

B) 4 metre  

C) 5 metre  

D) 6 metre  

36) Aracın en az iki ġoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir ġoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek

zorundadır?  

A) 7 saat  

B) 8 saat  

C) 10 saat  

D) 12 saat  

37) AĢağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?  

A) Ankara haritası  

B) Türkiye haritası  

C) Avrupa haritası  

D) Dünya haritası  

38) Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aĢılıp aĢılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden

sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası  

B) Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası  

C) Sadece ağır para cezası  

D) Sadece ağır hapis cezası  

39)  I - Araçların online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takibini sağlar.  II - Araçların konumu hassas bir Şekilde belirlenir. III - 

Personelin eğitilmesini sağlar. IV–Araçlar için hız, bölge, dolaşım süresi, bekleme süresi gibi koşullar tanımlanmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri “Seyyar Ġzleme Sisteminin” faydalarındandır?  

A) I-III-IV  

B) I-II-III-IV  

C) I-II-III  

D) I-II-IV  

40) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?  

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.  

B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.  

C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.  

D) Hepsi  

41) Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması ve o kiĢinin duygu ve

düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?  

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği  

B) Empati yeteneği  

C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü  

D) Yaratıcılık yeteneği  
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42) Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?  

A) İki  

B) Üç  

C) Dört  

D) Beş  

43) AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?  

A) GPRS  

B) HARİTALAR  

C) UMTS  

D) GPS  

44) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.  

B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.  

C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.  

D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.  

45) Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak ġekilde ayarlanmalıdır?  

A) 20 – 50  

B) 25 – 75  

C) 25 – 100  

D) 50 – 100  

46) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten

itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iġ günü içerisinde ödemek zorundadır?  

A) 5 iş günü içinde  

B) 8 iş günü içinde  

C) 10 iş günü içinde  

D) 30 iş günü içinde  

47) AĢağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?  

A) Toplardamar kanaması  

B) Atardamar kanaması  

C) Kılcaldamar kanaması  

D) Kulak kanaması  

48) AĢağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?  

A) Direksiyon sertleşir  

B) Fren zayıflar  

C) Süspansiyon yumuşar  

D) Motor titreşimli çalışır  

49) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?  

A) 8  

B) 12  

C) 19  

D) 20  

50) AĢağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?  

A) Hareket  

B) Şiddet  

C) Öğrenme  

D) Büyüklük  
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24.12.2011 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) Muayene süresi dolmamıĢ olsa bile bir araç aĢağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?  

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.  

B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.  

C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.  

D) Aracın el değiştirmesi halinde.  

2) Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için

aĢağıdaki 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  

3) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?  

A) Aracın tüm lastiklerine  

B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere  

C) Aracın ön lastiklerine  

D) Motordan hareket almayan lastiklere  

4) "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın

birbirine yaklaĢmalarını önleyecek Ģekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla 

hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.  

A) 10 kilometre - 15 kilometre  

B) 15 kilometre - 20 kilometre  

C) 20 kilometre - 25 kilometre  

D) 20 kilometre - 30 kilometre  

5) Trafik kazasına karıĢan bir sürücü (yaralanmamıĢ veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aĢağıdakilerden

hangisidir?  

A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.  

B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.  

C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.  

D) Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.  

6) Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düĢürmeden nasıl Ģerit değiĢtirilir?  

A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.  

B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.  

C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.  

D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.  

7) AĢağıdakilerden hangisi hız artıĢının sonuçlarından değildir?  

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış  

B) Seçici dikkatin azalması  

C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk  

D) Görüş mesafesinde daralma  

8) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?  

A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma  

B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama  

C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme  

D) Ani fren yaparak kazaya neden olma  

9) TaĢıt Ģoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri

gerekmektedir?  
A) 15 gün  

B) 1 ay  

C) 3 ay  

D) 6 ay  

10) Ticari amaçla yük taĢımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların Ģoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç

sürebilirler?  

A) 7  

B) 8  

C) 9  

D) 10  

11) BirleĢik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aĢamaz?  

A) 60 saat  

B) 70 saat  

C) 80 saat  

D) 90 saat  
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12) Aracın en az iki Ģoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Ģoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek

zorundadır?  

A) 7 saat  

B) 8 saat  

C) 10 saat  

D) 12 saat  

13) Sinyal vermek isterken silecekleri çalıĢtırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?  

A) Yanlışlık  

B) Bilgisizlik  

C) Acemilik  

D) Dalgınlık  

14) Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan

fiilleri kendi namına iĢleyenler hakkında aĢağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?  

A) Para cezası  

B) Ağır para cezası  

C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza  

D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası  

15) AĢağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?  

A) Geçmişten ders almak  

B) Olayları akışına bırakmak  

C) Hızlı yargılarda bulunmak  

D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak  

16) AĢağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?  

A) Nesneleri algılamanın zorlaşması  

B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi  

C) Bakış alanının uzağa odaklanması  

D) Araç ergonomisinde değişim  

17) I - Araçla ilgili bilgilere eriĢim.  

II - Sürücü denetiminin sağlanması.  

III - Personelin eğitilmesi.  

IV - internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri "Mobil izleme Sisteminin" faydalarındandır? A) I-II-IV  

B) I-III-IV  

C) I-II-III-IV  

D) I-II-III  

18) Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aĢağıdakilerden hangisi izlenemez?  

A) Araçtaki yükün ağırlığı  

B) Aracın nerede olduğu  

C) Aracın takribi hızı  

D) Durma- dinlenme süreleri  

19) AĢağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?  

A) Hizmetin imajı  

B) İlgili personelin tutum ve davranışı  

C) Fiziki çevre  

D) Hepsi  

20) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.  

B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz.  

C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.  

D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir  

21) “Tarifeli yolcu taĢımalarında; Bakanlıkça onaylanmıĢ zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek

sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taĢıt tahsis edilmesi zorunludur.”  

Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boĢluğu doldurunuz.  
A) 5 dakika öncesi veya sonrasına  

B) 10 dakika öncesi veya sonrasına  

C) 15 dakika öncesine  

D) 20 dakika öncesi veya sonrasına  

22) Tarifeli yolcu taĢımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taĢıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aĢmayacak

sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?  

A) 10  

B) 20  

C) 30  
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D) Özel indirim uygulanamaz  

23) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından

öğrenildiği tarihten itibaren kaç iĢ günü içinde sigorta Ģirketine ihbar edilir?  

A) 15  

B) 30  

C) 45  

D) 60  

24) Haritalarda Ģehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aĢağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?  

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)  

B) O şehrin nüfusunu  

C) O şehrin km olarak genişliğini  

D) Ölçek oranını  

25) Haritada bir noktanın mevkii verilirken;  

A) Önce enlemi sonra boylamı okunur  

B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur  

C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur  

D) Önce boylamı sonra enlemi okunur  

26) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluĢuna taĢınmada birinci derecede önceliklidir?  

A) Kaburga kırığı olan 

B) Birinci derecede yanığı olan  

C) Solunum zorluğu çeken  

D) Kol kırığı olan  

27) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Ģekilde tespit ve nakil edilmezse aĢağıdakilerden hangisi meydana

gelir?  

A) Nabız atışları hızlanır.  

B) Bulantı ve kusma olur.  

C) Vücudun bir bölgesi felç olur.  

D) Vücut sıcaklığı artar.  

28) Suni solunum sonucu tekrar solumaya baĢlayan kazazedeye aĢağıdakilerden hangisi uygulanır?  

A) Yan yatış pozisyonuna alınır.  

B) Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.  

C) Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.  

D) Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.  

29) Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Tepe üstleri  

B) Dönemeçler  

C) Viyadükler  

D) Hemzemin geçitler  

30) AĢağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?  

A) Aşırı hız  

B) Sert direksiyon manevraları  

C) Frene sert basma ve ani fren  

D) Motorun hararet yapması  

31) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?  

A) Görüş mesafesi  

B) Reaksiyon mesafesi  

C) Fren mesafesi  

D) Takip mesafesi  

32) Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?  

A) Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.  

B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.  

C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.  

D) Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.  

33) DönüĢ sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?  

A) Basınç  

B) Merkez kaç kuvveti  

C) İvme  

D) Kaldırma kuvveti  

34) Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de Ģehirlerarası ticari yolcu taĢımacılığı yapacaklara aĢağıdaki yetki

belgelerinden hangisi verilir?  

A) A1  

B) D1  

C) B1  

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


YILMAZ DANIŞMANLIK SRC EĞİTİM MERKEZİ

ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI SRC1 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

25 

D) B2  

35) Tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat sayısı neye göre belirlenir?  

A) Özmal taşıt sayısına göre  

B) Özmal koltuk kapasitesine göre  

C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre  

D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre  

36) Aynı taĢıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taĢınması ve kalkıĢ noktasına geri getirilmesi Ģeklindeki kapalı

kapı seferleri ile gidiĢi dolu, dönüĢü boĢ veya gidiĢi boĢ, dönüĢü dolu taĢımacılık Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Düzenli  

B) Arızi  

C) Mekik  

D) Servis  

37) Yolcunun taĢınması yükümlülüğünü içeren, Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde öngörülen Ģekil ve Ģartları ihtiva eden ve

yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne ad verilir?  

A) Taşıma sözleşmesi  

B) Taşıma senedi  

C) Yolcu bileti  

D) Poliçe  

38) Seyahat esnasında meydana gelen ve taĢımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması

veya varıĢ noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aĢağıdakilerden hangisi

yapılamaz?  

A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.  

B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderebilir.  

C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.  

D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.  

39) Ağrı –Doğu Beyazıt’ta bulunan sınır kapımız aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Gürbulak  

B) Habur  

C) Yayladağ  

D) Dilucu  

40) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek

otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?  

A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 20  

41) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?  

A) Refleks  

B) El-ayak koordinasyonu  

C) Karar verme/muhakeme yeteneği  

D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar  

42) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.  

B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana

getirir.  

C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.  

D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.  

43) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?  

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.  

B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.  

C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.  

D) Hepsi  

44) AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıĢındadır?  
A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.  

B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.  

C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.  

D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.  

45) Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliĢkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten

itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iĢ günü içerisinde ödemek zorundadır?  

A) 5 iş günü içinde  

B) 8 iş günü içinde  
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C) 10 iş günü içinde  

D) 30 iş günü içinde  

46) KavĢaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleĢim birimleri içinde ve yerleĢim birimleri dıĢında; en

az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?  

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre  

B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre  

C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre  

D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre  

47) Tarifeli yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.  

B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.  

C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.  

D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.  

48) ilk yardımda öncelik sırasını aĢağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?  

A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler  

B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar  

C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar  

D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler  

49) “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taĢımacılığı söz konusu olduğunda Ģoförler………. süreyle araç

kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boĢluğu

doldurunuz.  

A) 7 gün - 2 günlük  

B) 10 gün - 2 günlük  

C) 12 gün - 1 günlük  

D) 12 gün - 2 günlük  

50) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleĢmelerinden doğan her türlü tazminat

davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaĢımına uğrar?  

A) İki  

B) Üç  

C) Beş  

D) On  

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


YILMAZ DANIŞMANLIK SRC EĞİTİM MERKEZİ

ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI SRC1 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

27 

24.03.2012 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1) ġerit değiĢtirmek isteyen sürücüler, iĢaret vermeden ve manevraya baĢlamadan önce aĢağıdaki kurallardan hangisine

uymak zorundadır? 

A) Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek 

B) Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek 

C) Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek 

D) Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek 

2) Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taĢıt yollarında karĢı yönden gelen araçların geçiĢini zorlaĢtıran bir durum varsa

geçiĢi kolaylaĢtırmak için aĢağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 

A) Hızını azaltarak yoluna devam eder 

B)  Selektör yaparak gelen aracı uyarır 

C)  Karşıdan gelen aracın durmasını bekler. 

D)  Aracı sağa yanaştırır, gerektiğinde yolun sağında durur 

3) GeçiĢ üstünlüğüne sahip araçların giriĢ ve çıkıĢ yerlerini gösteren iĢaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park

etmek yasaktır 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

4) AĢağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir? 

A)  Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek 

B)  Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak 

C)  Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak 

D)  Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak 

5) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüĢün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç

metre uzaklıkta koyulması gerekir? 

A)  Aracın önüne 20 metre uzaklıkta 

B)  Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta 

C)  Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta 

D)  Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta 

6) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Hava filtresi kirlenmiş bir araç fazla yakıt tüketir.  

B)  Fren ayarları sıkı olan bir araç fazla yakıt tüketir.  

C)  Buji ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir.  

D)  Far ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir. 

7) YokuĢ aĢağı iniĢte vites kullanımı nasıl olmalıdır? 

A)  Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır. 

B)  Yokuş aşağı inişlerde vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir. 

C)   Yokuş aşağı inişlerde, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır. 

D)   Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız arttırılır. 

8) AĢağıdakilerden hangisi duruĢ mesafesini etkilemez? 

A)  Yolun eğimi 

B)  Yük durumu 

C)  Lastik durumu 

D)  ABS 

9) Buzlu ya da karlı bir yokuĢ inerken fren nasıl kullanılır? 

A)  Hız sabit tutulur. 

B)  Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır. 

C)  Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir. 

D)  Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir. 
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10) “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava Ģartlarında en az …….... Metreden net olarak

görülebilecek Ģekilde  ve ……….... Ebatta engel iĢaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boĢlukları doldurunuz. 

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.  

B) 100 metre 150 cm.x25 cm.  

C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.  

D) 150 metre 100 cm.x25 cm. 

11) AĢağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? 

A)  Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması  

B)  Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması  

C)  Her iki aracın dolu olması 

D)  Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması 

12) Uluslararası karayolu taĢımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası

anlaĢma aĢağıdakilerden  hangisidir? 

A)  TIR  

B)  CMR  

C)  AETR  

D)  ADR 

13) 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'na göre, kullandığı araçta takograf cihazı olduğu halde takograf cihazını çalıĢtırmayan

Ģoförlere hangi ceza uygulanır? 

A)  İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. 

B)  Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. 

C)  Sadece idari para cezası uygulanır. 

D)  Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır. 

14) BirleĢik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir? 

A)  88 

B) 135 

C) 90 

D) 100 

15) AĢağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir? 

A)  Teknik arıza 

B)  İlk hareket hatası 

C)  Hız 

D)  Geç algılama 

16) AĢağıdakilerden hangisi çalıĢanların belirli bir dönemdeki fiili baĢarı durumlarını ve geleceğe yönelik geliĢme

potansiyellerini belirleyen çalıĢmalarını tanımlamaktadır? 

A)  Motivasyon 

B)  Eşgüdümleme 

C)  Kariyer planlama 

D)  Performans değerleme 

17) AĢağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir? 

A)  Refleks 

B)  El-ayak koordinasyonu 

C)  Karar verme/muhakeme yeteneği 

D)  Başkalarına karşı yargı ve tutumlar 

18) Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aĢağıdaki kiĢilik özelliklerinden hangisine girmezler? 

A)  Aceleci 

B)  Rekabetçi 

C)  Kendine aşırı güvenli 

D)  Sorumluluk sahibi 
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19) AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim teknolojileri arasında yer almaz? 

A)  Radyo tabanlı bilgi sistemleri 

B)  Yörünge uydu servisleri 

C)  Karayolu haritası 

D)  Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları 

20) AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir? 

A)  Kameralar 

B)  GSM tabanlı sistemler  

C)  Uydu tabanlı sistemler  

D)  Kara kutu sistemler 

21) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı v.tehlikeli nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj

bölümünde taşınabilir. 

B) Yetki belgesi sahipleri, Umumi Hıfzısıhha Kanununda öngörülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun faaliyette bulunmaktan

sorumludurlar.  

C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.  

D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. 

22) AĢağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir? 

A)  Seyahat acentesi işletme belgesi onaylı sureti 

B)  Transferi yapılan yolcu listesi 

C)  Transfer görevlisine ait personel kimlik kartı 

D)   Taşıma yetki belgesinin aslı 

23) B3 yetki belgesi için baĢvuranların;  ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiĢ en az kaç adet özmal otobüse sahip

olmaları Ģarttır? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

24) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taĢımacıyla sözleĢme yapabilirler? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 10 

25) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından

öğrenildiği tarihten itibaren kaç iĢ günü içinde sigorta ġirketine ihbar edilir? 

A) 15 

B) 30 

C) 45 

D) 60 

26) Yolcu bagajlarıyla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. 

B)  Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.  

C)  Sahipsiz bagaj taşınamaz. 

D)  Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz. 

27) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)  Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır. 

B)  Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını

haiz olmaları zorunludur. 

C)  Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. 

D)  Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. 
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28) AĢağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dıĢındadır? 

A)  Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek 

B)  Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak. 

C)  Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak. 

D)  Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak. 

29) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaĢtırılmadı ise, poliçenin baĢlama ve bitiĢ günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta baĢlar

ve kaçta sona erer? 

A)  Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter  

B)  Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter  

C)  Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter  

D)  Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter 

30) Karayolları haritasında kırmızı renk aĢağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? 

A)  Su ile ilgili tüm detayları. 

B)  Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri. 

C)  Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik). 

D)  Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları. 

31) YeĢil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmıĢ E-90 yazısı haritada neyi belirtir? 

A)  O yolun otoyol olduğunu 

B)  O yolun uluslararası yol olduğunu  

C)  O yolda 90 km hızla gidileceğini  

D)  O yolun devlet karayolu olduğunu 

32) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluĢuna taĢınmada birinci derecede önceliklidir? 

A)  Kaburga kırığı olan 

B)  Birinci derecede yanığı olan 

C)  Solunum zorluğu çeken 

D)  Kol kırığı olan 

33) Ġlkyardımda aĢağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıĢtır? 

A)  Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır 

B)  Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır. 

C)  Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır. 

D)  Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz. 

34) Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)  Göbek bölgesi  

B)  Kasık iç kısmı  

C)  Bacak dış kısmı 

D)  Dizin ön üst kısmı 

35) AĢağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır? 

A)  Kalbi düzensiz çalışanlara 

B)  Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara 

C)  Göğüs kafesi hareket etmeyenlere 

D)  Göğüs kafesi inip kalkanlara 

36) Yağmurlu hava Ģartları için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)  Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur. 

B)  Yollar kayganlaşır. 

C)  Lastiklerin tutunma özelliği azalır. 

D)  Fren mesafesi kısalır. 

37) Güvenli sürüĢ için aĢağıdakilerin hangisi yanlıĢtır? 

A)  Hız viraja girmeden azaltılır. 

B)  Hız arttıkça daha uzağa bakılır. 

C)  Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir. 

D)  Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir. 
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38) AĢağıdakilerden hangisi geçiĢ üstünlüğüne sahip araçlardan değildir? 

A)  Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, 

B)  Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. 

C)  Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. 

D)  Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları. 

39) AĢağıdakilerden hangisi sürüĢ yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? 

A)  Öfke  

B)  İşitme  

C)  Yaş 

D)  Bedensel Sakatlık 

40) DönüĢ sırasında araca etki eden kuvvete ne denir? 

A) Basınç 

B) Merkezkaç kuvveti 

C) İvme 

D) Kaldırma kuvveti 

41) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eĢya taĢımaları kapsamında değildir? 

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan

taşımaları. 

B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. 

C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. 

D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları. 

42) Tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat sayısı neye göre belirlenir? 

A)  Özmal taşıt sayısına göre 

B)  Özmal koltuk kapasitesine göre 

C)  Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre 

D)  Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre 

43) Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de ġehirlerarası ticari yolcu taĢımacılığı yapacaklara aĢağıdaki yetki

belgelerinden hangisi verilir? 

A)  D1 

B)  D2 

C)  B1 

D)  B2 

44) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz

taşıyabilirler. 

B)  Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. 

C)  Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. 

D)  Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek

zorundadırlar. 

45) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taĢımaları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Belli bir zaman tarifesi yoktur 

B)  Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir 

C)  Belli bir ücret tarifesi yoktur 

D)  Bilet kesilmesi zorunludur. 

46) Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taĢıtlar taĢıt belgesine kaydedilir? 

A)  A1-A2-B1-B2 

B)  A1-A2-B1-D4 

C)  A1-A2-B3-D3 

D)  A1-A2-D1-D4 
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47) D1 ve D2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler için yaĢ Ģartı nedir? 

A) 8 

B) 12 

C) 19 

D) Yaş şartı aranmaz 

48) AĢağıda verilen sınır kapıları ve il eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Kapıkule-Edirne 

B)  Gürbulak-Ağrı 

C)  Cilvegözü-Hatay 

D)  İpsala-Kırklareli 

49) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A)  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi

suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur. 

B)  Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman

kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. 

C)  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,

verilecek ceza iki kat artırılır. 

D)  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

50) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eĢya naklinde kullanılan taĢıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi

iĢlem uygulanır? 

A)  Elkonulur 

B)  Alıkonulur 

C)  Tasfiye edilir 

D)  Hiçbiri 
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30.06.2012 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1. ABS fren sistemi ile ilgili aĢağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?  

A. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır.  

B. ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır.  

C. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli ve savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya

durmanızı sağlar.  

D. ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır.  

2. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metreyi aydınlatır?  
A. Kısa 20 - uzun 50 metre  

B. Kısa 25 - uzun 100 metre  

C. Kısa 30 - uzun 150 metre  

D. Kısa 50 - uzun 200 metre  

3. ÇalıĢma ve dinlenme sürelerine iliĢkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda 12 saate çıkarılır?  

A. Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması durumunda  

B. Yeterli dinlenmenin sağlandığı durumda  

C. Sürücünün talebi ile  

D. İşin az olduğu durumlarda  

4. Ticari amaçla yük ve yolcu taĢımacılığı yapan sürücüler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata

çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?  

A. 60 dakika  

B. 45 dakika  

C. 30 dakika  

D. 15 dakika  

5. “Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢmalarına iliĢkin Avrupa AnlaĢması"

(AETR)'na göre; takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?  

A. Sürücüde 2 ay, firmada 4 yıl  

B. Sadece firmada 2 yıl  

C. Taşıtta 1 ay, firmada 5 yıl  

D. Sadece sürücüde 1 yıl  

6. Ticari amaçla yolcu taĢımacılığı yapan ve taĢıma kapasitesi sürücü dahil 9 kiĢiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki

hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?  
A. 54 Saat  

B. 90 Saat  

C. 108 Saat  

D. 126 Saat  

7. AĢağıdakilerden hangisi duygu ve düĢüncelerimizi karĢı tarafa aktarmamızı sağlayan iletiĢimin temel öğelerinden biri

değildir?  
A. Konuşan- Kaynak  

B. Duygu - Mutluluk  

C. Mesaj - İleti  

D. Dinleyen - Alıcı  

8. YaĢantılar sonucu davranıĢlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değiĢimlere ne ad verilir?  
A. Öğrenme  

B. Güdü  

C. İçgüdü  

D. Dikkat  

9. AĢağıdakilerden hangisi sürüĢ yeteneğini etkileyen yorgunluk belirtilerinden değildir?  
A. Dikkat dağılması  

B. Aşırı enerjik olma  

C. Şeritten sapma  

D. Düşüncelerin karışması  

10. Nesnelerin koĢullarının gözlenmesi ve değerlendirilmesine ne denir?  

A. Davranış belirleyici tutum  

B. Motor beceriler  

C. Bilgi özümseme  

D. Sürücü kapasitesi  
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11. Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taĢımacılığı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. A türü Yetki Belgesi almak zorundadır.  

B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.  

C. Belli bir ücret tarifesi yoktur .  

D. Belli bir zaman tarifesi yoktur.  

12. Uluslararası yolcu taĢımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaĢında olabilir?  
A. 10  

B. 8  

C. 5  

D. 3  

13. Yolcu taĢımacılığına iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.  

B. Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.  

C. Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır.  

D. Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir.  

14. Birden fazla gidiĢ ve dönüĢ seferinde, aynı kalkıĢ yerinden aynı varıĢ yerine kadar, önceden gruplandırılmıĢ yolcuların

taĢınmasına ne ad verilir?  

A. Taşıma seferi  

B. Düzenli sefer  

C. Arızi sefer  

D. Mekik sefer  

15. AĢağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?  
A. Emniyet kemeri  

B. Lastikler  

C. Hava yastığı  

D. Yangın söndürme cihazı  

16. Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?  

A. Ön tekerleklerin  

B. Dönülen yöndeki tekerleklerin  

C. Arka tekerleklerin  

D. Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin  

17. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını

belirtmektedir.  

B. Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.  

C. Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.  

D. Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.  

18. Teknik açıdan güvenli sürüĢ için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.  

B. Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.  

C. Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.  

D. Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin

verilmemelidir.  

19. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?  

A. Geniş lastik  

B. Dar lastik  

C. Havası inik lastik  

D. Hepsi  

20. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava Ģartlarında en az

…………..net olarak görülebilecek Ģekilde …………….ebadında teknik Ģartlara uygun engel iĢaretinin konulması zorunludur.”

Yukarıdaki boĢluğu doldurunuz.  
A. 100 metreden - 150x25 cm.  

B. 150 metreden - 150x25 cm.  

C. 100 metreden - 150x50 cm.  

D. 150 metreden - 150x50 cm.  

21. AĢağıda verilen sınır kapıları ve il eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır?  

A. Kapıkule-Edirne  

B. Gürbulak-Ağrı  

C. Cilvegözü-Hatay  

D. İpsala-Kırklareli  
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22. Harita yönleri aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir?  

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  

23. AĢağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?  

A. Dar alanları gösterir  

B. Paydası büyüktür  

C. Ayrıntı gösterme gücü azdır  

D. Küçültme oranı fazladır  

24. AĢağıdakilerden hangisi Mobil izleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?  

A. Hasar Performansı  

B. Araç Performansı  

C. Yakıt Performansı  

D. Hız Performansı  

25. AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?  

A. Hibrid sistemler  

B. Manuel kontrollü sistemler  

C. Sonar kontrollu sistemler  

D. Navigation tabanlı sistemler  

26. AĢağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?  

A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali  

B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama  

C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme  

D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme  

27. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?  

A. Sırt üstü yatar  

B. Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş  

C. Yüzü koyun yan yatar  

D. Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş  

28. Trafik kazası geçirmiĢ bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?  

A. Rentek manevrası ile  

B. Heimlich manevrası  

C. Şok pozisyonu  

D. Koma pozisyonu  

29. AĢağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?  
A. Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması  

B. Kanayan yere sıcak uygulama yapılması  

C. Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi  

D. Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması  

30. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?  
A. Kalça diz ile arası  

B. Diz ile ayak arası  

C. Diz ekleminin olduğu yer  

D. Ayak bileği ile topuk arası  

31. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan

aynı fiil tekrar iĢlenirse para cezası ne oranda artırılır?  

A. Yarı oranda artırılır.  

B. Bir kat artırılır.  

C. Üç kat artırılır.  

D. On kat artırılır.  

32. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?  
A. Alkollü içki almış olarak araç kullanmak  

B. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak  

C. Hız sınırlamalarına uymamak  

D. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek  
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33. Yolcuların beraberinde veya taĢıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla

saklanmıĢ veya gizlenmiĢ bulunan eĢyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?  

A. 5 katı  

B. 4 katı  

C. 3 katı  

D. 2 katı  

34. Normal hava ve yol Ģartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. AĢağıdaki yolların hangisinde

takip mesafesini arttırmak gerekir?  

A. Sisli yollarda  

B. Bölünmüş yollarda  

C. Oto yollarda  

D. Asfalt yollarda  

35. ġerit değiĢtirmek isteyen sürücüler, iĢaret vermeden ve manevraya baĢlamadan önce aĢağıdaki kurallardan hangisini

yapmalıdır?  

A. Arkadan gelen aracın hızını hesaplamak  

B. Arkadan gelen aracın mesafesini tahmin etmek  

C. Önündeki araçların mesafesini gözlemek  

D. Gireceği şeridin uygun olup olmadığına bakmak  

36. Kontrolsüz kavĢakta öncelik hangi aracındır?  
A. Sağdan yaklaşan  

B. Soldan yaklaşan  

C. Motorsuz aracın  

D. Hiçbiri  

37. “Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluĢuna göre nizami park ve kuyruk ıĢıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya

yakılması halinde dahi . ..... metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön 

ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin ......... metre mesafeden açıkça görebilecekleri Ģekilde birer kırmızı yansıtıcı 

veya kırmızı ıĢıklı cihaz konulması gerekir.”  Yukarıdaki boĢlukları doldurunuz.  

A. 150m/150m  

B. 100m/150m  

C. 50m/100m  

D. 100m/100m  

38. I-GeçiĢ Ģeridinde yeteri kadar ilerlemek.  

II-Sola dönüĢ lambası ile iĢaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol Ģeride geçmek . IV-Sağa dönüĢ lambası ile iĢaret

vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranıĢlar hangi sıra ile izlenmelidir?  

A. I-II-III-IV  

B. II-III-I-IV  

C. II-I-III-IV  

D. I-IV-III-II  

39. GeçiĢ üstünlüğü olan araçların giriĢ ve çıkıĢlarının yapıldığı yerleri belirten iĢaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park

etmek yasaktır?  

A. 5 metre  

B. 10 metre  

C. 15 metre  

D. 20 metre  

40. Sigorta mevzuatına göre "Trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak edenler ile yaralananlar ve

maddi zarar görenler" kimdir?  

A. Sigorta ettiren  

B. Sigortacı  

C. Hak sahibi  

D. Üçüncü şahıs  

41. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıĢtır?  

A. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf  

B. Büyük acenteler, küçük acenteler  

C. A grubu, B grubu, C grubu  

D. Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler  
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42. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.  

B. Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.  

C. Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.  

D. İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme

ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar. 

43. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aĢağıdaki zararlardan hangisini karĢılamaz?  

A. Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenmemesi halinde bedeni zararları.  

B. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.  

C. Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya

yolcuların zararları,  

D. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar.  

44. Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaĢtırmayı birlikte kapsayan, bu

hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satıĢ taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi

kapsayan ticarî faaliyete ne denir?  
A. Paket tur  

B. Turizm  

C. Tur  

D. İç turizm  

45. Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taĢımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki

belgesine sahip olmaları gerekir?  

A. B1  

B. B2  

C. D1  

D. D2  

46. B1 yetki belgesi eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?  

A. 8  

B. 10  

C. 18  

D. 20  

47. AĢağıdakilerden hangisi, Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'nin kapsamı dıĢındadır?  

A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları  

B. Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar  

C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri  

D. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar  

48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, taĢıma faaliyetleri için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.  

B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.  

C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.  

D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.  

49. Yetki belgesi alındıktan sonra taĢıt belgelerinde kayıtlı taĢıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması

veya mücbir bir sebepten dolayı iĢ göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi

gereklidir?  

A. 90 gün  

B. 60 gün  

C. 30 gün  

D. 120 gün  

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.  

B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.  

C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.  

D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek

zorundadırlar.  
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09.06.2013 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1. AĢağıdakilerden hangisi Ģaftın görevidir?  

A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek  

B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek  

C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek  

D. Motorun hareketini krank miline iletmek  

2. Vantilatör kayıĢı çok gevĢek ise aĢağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?  

A. Motor hararet yapar  

B. Motor yağ yakar  

C. Alternatör yatakları bozulur  

D. Bujiler ateşleme yapamaz  

3. MarĢ motoru aĢağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?  

A. Eksantrik dişlisine  

B. Mahruti dişlisine  

C. Volan dişlisine  

D. Krank dişlisine  

4. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; M3 sınıfı bir taĢıt için aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır  

B. Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır  

C. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır  

D. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır  

5. AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate

indirilebilir?  

A. 8  

B. 9  

C. 10  

D. 12  

6. AETR’ye göre; aracın en az iki Ģoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Ģoför en az kaç saat kesintisiz olarak

dinlenmek zorundadır?  

A. 7  

B. 8  

C. 10  

D. 12  

7. AETR’ye göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?  

A. 10  

B. 15  

C. 20  

D. 30  

8. AETR’ye göre; sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?  

A. 45 saat  

B. 50 saat  

C. 54 saat  

D. 56 saat  

9. AĢağıdakilerden hangisi karar alma davranıĢı olarak adlandırılmaz?  

A. Olası seçenekleri belirleme  

B. Düşünmeden hareket etme  

C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme  

D. Sonuçların istenirliğini belirleme  

10. Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak

adlandırılır?  

A. Hata  

B. Yanlışlık  

C. İhlal  

D. Dalgınlık/unutkanlık  
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11. AĢağıdakilerden hangisi etkili ve baĢarılı iletiĢimin koĢulları arasında yer almaz?  

A. Yargılama yerine tanımlama  

B. Denetleme yerine işbirliği  

C. İçtenlik yerine art niyet  

D. Umursamazlık yerine değer verme  

12. Güvenli sürüĢte limit noktası nedir?  

A. Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı  

B. Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası  

C. İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta  

D. Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı  

13. 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  

14. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aĢağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?  

A. Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır  

B. Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir  

C. Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir  

D. Vites küçültülür  

15. AĢağıdaki davranıĢlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıĢtır?  

A. Far ve stop lambaları temizlenir  

B. Dörtlü flaşörler yakılır  

C. Takip mesafesi 3 kat arttırılır  

D. Kısa huzmeli farlar yakılır  

16. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aĢağıdakilerden hangisini yapması yanlıĢtır?  

A. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması  

B. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi  

C. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması  

D. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması  

17. Frenleme mesafesinin değiĢiklik göstermesinde aĢağıdakilerden hangisi etkili değildir?  

A. Aracın hızı  

B. Yol yüzeyinin durumu  

C. ABS  

D. Yolun eğimi  

18. Harita yönleri aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir?  

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  

19. Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.  

B. Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir  

C. Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.  

D. Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.  

20. AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?  

A. Hibrid sistemler  

B. Manuel kontrollü sistemler  

C. Sonar kontrollu sistemler  

D. Navigation tabanlı sistemler  

21. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim teknolojileri arasında yer almaz?  

A. Radyo tabanlı bilgi sistemleri  

B. Yörünge uydu servisleri  

C. Karayolu haritası  

D. Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları  
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22. ilk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıĢtır?  

A. Kurtarma-koruma-bildirme  

B. Koruma-kurtarma-bildirme  

C. Koruma-bildirme-kurtarma  

D. Bildirme-koruma-kurtarma  

23. Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak iĢlem aĢağıdakilerden hangisidir?  

A. Solunumu değerlendirmek.  

B. Dolaşımı değerlendirmek.  

C. Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.  

D. Bilinç durumunu değerlendirmek.  

24. Trafik kazası geçirmiĢ bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?  

A. Koma pozisyonu  

B. Rentek manevrası  

C. Heimlich manevrası  

D. Şok pozisyonu  

25. AĢağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?  

A. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.  

B. Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.  

C. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.  

D. Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.  

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi karayollarında oluĢan trafik kazalarında “asli kusur”

sayılan hallerdendir?  

A. Öndeki aracı geçmek  

B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak  

C. Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak  

D. Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak  

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?  

A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek  

B. Trafik polisinin dur emrine uymamak  

C. Hız sınırlarını % 30 aşmak  

D. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında parketmek.  

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taĢıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?  

A. Para cezası  

B. Hafif hapis cezası  

C. Para cezası ve 5 ceza puanı  

D. Para cezası ve 10 ceza puanı  

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aĢan sürücülere verilen ceza hangisidir?  

A. Trafikten men  

B. Hafif hapis cezası  

C. Para cezası ve 10 ceza puanı  

D. Para cezası  

30. KavĢak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları iĢaretlerle belirlenmemiĢ kavĢaklar için aĢağıdakilerden

hangisi yanlıĢtır?  

A. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir  

B. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir  

C. Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir  

D. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir  

31. GeçiĢ üstünlüğüne sahip araçların giriĢ ve çıkıĢ yerlerini gösteren iĢaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede

parketmek yasaktır?  

A. 5  

B. 10  

C. 15  

D. 20  
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32. I-GeçiĢ Ģeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüĢ lambası ile iĢaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol

Ģeride geçmek . IV-Sağa dönüĢ lambası ile iĢaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranıĢlarda hangi sıra izlenmelidir?  

A. I-II-III-IV  

B. II-III-I-IV  

C. II-I-III-IV  

D. I-IV-III-II  

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi

yanlıĢtır?  

A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır  

B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

34. Yan yana çizilmiĢ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiĢtir?  

A. Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır  

B. Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.  

C. Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.  

D. Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.  

35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kiĢi tarafından birlikte”

iĢlenmesi halinde, verilecek ceza aĢağıdakilerden hangisidir?  

A. Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır  

B. Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır  

C. Verilecek ceza yarı oranında arttırılır  

D. Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır  

36. AĢağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaĢtıran nedenlerden birisi değildir?  

A. Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık  

B. Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık  

C. Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık  

D. Kaçakçılığa müsamaha ve yardım  

37. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkıĢ yapılan ülke eĢleĢmesinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A. Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan  

B. Edirne/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan  

C. Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye  

D. Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan  

38. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi taĢımacılıkta, taĢımanın baĢladığı kalkıĢ noktasından bittiği

varıĢ noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?  

A. Taşıma hattı  

B. Taşıma güzergahı  

C. Düzenli taşıma  

D. Arızi taşıma  

39. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A. Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.  

B. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını

haiz olmaları zorunludur.  

C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.  

D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.  

40. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yolcu taĢımacılığı yetki belgesi sahipleri, taĢıtlarında kaç adet boyun korsesi

bulundurmak zorundadır?  

A. Her 10 koltuk için en az 1 adet  

B. Her 14 koltuk için en az 1 adet  

C. Her 15 koltuk için en az 1 adet  

D. Her 18 koltuk için en az 1 adet  
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41. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taĢımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taĢıma hat

sayısı neye göre belirlenir?  

A. Özmal taşıt sayısına göre  

B. Özmal koltuk kapasitesine göre  

C. Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre  

D. Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre  

42. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki taĢıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi

tarifesiz yolcu taĢımacılığı yapılabilir?  

A. B1  

B. B2  

C. D2  

D. B3  

43. Karayolu TaĢıma Kanununa göre birden fazla gidiĢ ve dönüĢ seferinde, aynı kalkıĢ yerinden aynı varıĢ yerine kadar,

önceden gruplandırılmıĢ yolcuların taĢınmasına ne ad verilir?  

A. Taşıma seferi  

B. Düzenli sefer  

C. Arızi sefer  

D. Mekik sefer  

44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için baĢvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiĢ özmal

otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları Ģarttır?  

A. 75  

B. 90  

C. 100  

D. 150  

45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taĢıtlarıyla taĢımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için

aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A. A1-A2-B1  

B. A2-B2-D3  

C. A1-B3-D3  

D. A2-B1-B3  

46. AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamındadır?  

A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.  

B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar  

C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.  

D. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar  

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, taĢıma faaliyetleri için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.  

B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.  

C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.  

D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.  

48. Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre sadece Türk vatandaĢları için yurtiçi turları düzenleme yetkisi bulunan seyahat

acentesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A. A grubu acenteler  

B. B grubu acenteler  

C. C grubu acenteler  

D. D grubu acenteler  

49. Karayolu TaĢıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karĢı rücu hakları kendi

yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden baĢlayarak kaç yılda

zamanaĢımına uğrar?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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50. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kiĢilere verdiği

zararlar nereden karĢılanır?  

A. Kasko sigortasından  

B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  

C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  

D. Garanti fonundan  
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07.12.2013 TARĠHLĠ SRC1 SINAVI SORULARI 

1. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup baĢları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A. Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır  

B. Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır  

C. Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır  

D. Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur  

2. AĢağıdakilerden hangileri marĢ sisteminin önemli parçalarından birisidir?  
A. Alternatör  

B. Volan dişlisi  

C. Konjektör (regülatör)  

D. Vantilatör kayışı  

3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” 

Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düĢürülebilir?  
A. 7  

B. 8  

C. 9  

D. 10  

4. AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?  
A. 45  

B. 50  

C. 54  

D. 56  

5. AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeĢ saate uzatılır.” Bu

dinlenme süresi taĢıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği baĢka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate

indirilebilir?  
A. 24  

B. 30  

C. 36  

D. 48  

6. AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taĢıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az

olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?  
A. 7  

B. 8  

C. 10  

D. 11  

7. BaĢka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?  
A. Tepkisel koşullanma  

B. Sosyal öğrenme  

C. Edimsel öğrenme  

D. Deneme-yanılma  

8. AĢağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?  
A. Dikkat  

B. Kişilik özellikleri  

C. Hız-mesafe tahmini  

D. Karar verme/muhakeme yeteneği  

9. KıĢ ġartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?  
A. Dar ve havası inik lastikler  

B. Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler  

C. Geniş ve havası inik lastikler  

D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler  

10. Güvenli sürüĢte limit noktası nedir?  
A. İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır  

B. Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı  

C. Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası  

D. Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı  

11. Yan rüzgârların aracın yön değiĢtirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?  
A. Hızını arttırmalıdır  

B. Kesinlikle fren yapmamalıdır  

C. Hızını azaltmalıdır  

D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir  
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12. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?  
A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır  

B. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır  

C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır  

D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır  

13. AĢağıdakilerden hangisi duruĢ mesafesini etkilemez?  
A. Yolun eğimi  

B. Yük durumu  

C. Lastik durumu  

D. ABS  

14. Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol iĢaret hangisidir?  
A. İçinde GMRK yazılı çerçeve  

B. Kırmızı renkli üçgen flama  

C. Yuvarlak içinde siyah nokta  

D. Mavi renkli üçgen flama  

15. Haritalarda ġehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aĢağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?  
A. O şehrin nüfusunu  

B. O şehrin km olarak genişliğini  

C. Ölçek oranını  

D. O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini  

16. AĢağıdakilerden hangisi “Mobil Ġzleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?  
A. Araçla ilgili bilgilere erişim  

B. Sürücü denetiminin sağlanması  

C. Personelin eğitilmesi  

D. İnternetten araç izleme  

17. AĢağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?  
A. GSM tabanlı sistemler  

B. Uydu tabanlı sistemler  

C. Hibrid sistemler  

D. Navigasyon  

18. Ġlkyardımda turnike uygulaması nedir?  
A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.  

B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.  

C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.  

D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.  

19. Ġlkyardımda aĢağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıĢtır?  
A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.  

B. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.  

C. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.  

D. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.  

20. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aĢağıdakilerden hangisidir?  
A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.  

B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez  

C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür  

D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.  

21. BaĢa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aĢağıdakilerden hangisi uygulanır?  
A. Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır  

B. Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir  

C. Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez  

D. Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır  

22. KavĢaklara yaklaĢırken kaç metre kala ġerit değiĢtirmek yasaktır?  
A. Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m.  

B. Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.  

C. Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.  

D. Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.  

23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?  
A. Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek  

B. Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek  

C. Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak  

D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak  
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24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?  
A. Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak  

B. Hız sınırlarına uymamak  

C. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak  

D. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak  

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?  
A. Bir araca arkadan çarpma  

B. Kırmızı ışıkta geçme  

C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma  

D. Dönüş kurallarına uymama  

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiĢ üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karĢılaĢmaları

halinde geçiĢ üstünlüğü hakkını ve kavĢaklardaki geçiĢ hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?  
A. İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı  

B. Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı  

C. Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı  

D. İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı  

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taĢıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir iĢaret yoksa geçiĢ önceliği sıralaması

açısından aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A. Otobüs, kamyona  

B. Kamyon, arazi taşıtına  

C. Kamyon, kamyonete  

D. Minibüs, kamyonete  

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun iĢlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza

puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?  
A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5  

29. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüĢün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç

metre uzaklıkta koyulması gerekir?  
A. Aracın önüne 20 metre uzaklıkta  

B. Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta  

C. Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta  

D. Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta  

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavĢaklarda geçiĢ hakkı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara  

B. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara  

C. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara  

D. Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere  

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi

yanlıĢtır?  
A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır  

B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır  

32. Bir taĢıtın yüksüz ağırlığı ile taĢımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eĢyanın toplam ağırlığı aĢağıdakilerden hangisidir?  
A. Yüklü ağırlık  

B. Dingil ağırlığı  

C. Toplam ağırlık  

D. Azami ağırlık  

33. AĢağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı

dıĢındadır?  
A. Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar  

B. Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar  

C. Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar  

D. Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar  

34. Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı iĢletenlerin değiĢmesi halinde devreden kiĢi en fazla kaç gün içinde

sigortaya durumu bildirmek zorundadır?  
A. 10 gün  

B. 12 gün  

C. 15 gün  

D. 30 gün  
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35. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eĢleĢtirmesinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan  

B. Habur sınır kapısı – Şırnak - Irak  

C. İpsala sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan  

D. Öncüpınar sınır kapısı – Kilis - Suriye  

36. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karĢılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu iĢleyenlerin hal ve

sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?  
A. Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez  

B. Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir  

C. Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir  

D. Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir  

37. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.  

B. Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.  

C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.  

D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.  

38. Kaçakçılık mevzuatına göre, aĢağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaĢtıran nedenlerden değildir?  
A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma  

B. Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma  

C. Başka birinden destek alma  

D. Belgede sahtecilik yapma  

39. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, turizm taĢımacılığı yapacakların yurtdıĢı ve yurtiçinde mekik sefer

düzenleyebilmeleri için aĢağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?  
A. D1 yetki belgesi  

B. B1 yetki belgesi  

C. B2 yetki belgesi  

D. B3 yetki belgesi  

40. Seyahat acenteleri mevzuatına göre, seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taĢıma araçlarında

yangın söndürme cihazı bulundurulmasına iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A. Her 14 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır  

B. Her 15 koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır  

C. Her 14 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır  

D. Her 15 koltuk için 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır  

41. AĢağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?  
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.  

B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.  

C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.  

D. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.  

42. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz  

B. Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz  

C. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz  

D. Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz  

43. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre tarifeli taĢımacılıkta, taĢımanın baĢladığı kalkıĢ noktası ile bittiği varıĢ noktasındaki

yerleĢim yerlerini ifade eden tanımlama aĢağıdakilerden hangisidir?  
A. Taşıma güzergahı  

B. Taşıma hattı  

C. Taşımacılık  

D. Taşıma  

44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A. 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler  

B. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir  

C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur  

D. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir  

45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre, aĢağıdaki taĢıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taĢımacılığı

yapılabilir?  
A. D2 ve B2  

B. D3 ve B3  

C. D1 ve B1  

D. Sadece D2  
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46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taĢıt belgelerine asgari kapasitenin dıĢında kaydedilecek

otobüsler kaç yaĢından büyük olamaz?  
A. 10  

B. 12  

C. 15  

D. 20  

47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taĢımalarında Bakanlıkça onaylanmıĢ zaman tarifesinde yer alan bir

saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?  
A. 5  

B. 10  

C. 15  

D. 20  

48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yolcu taĢımalarında; A2 yetki belgesi eki taĢıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil

kaydedilir?  
A. 8  

B. 10  

C. 15  

D. 20  

49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  
A. Tarifeli 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. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir  

D. Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz  

50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aĢağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eĢya taĢımaları kapsamında değildir?  
A. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan

taşımaları.  

B. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.  

C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.  

D. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.  
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CEVAP ANAHTARLARI 

25.12.2010  19.03.2011  04.06.2011  17.09.2011  24.12.2011  24.03.2012  30.06.2012  09.06.2013  07.12.2013  

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

SOR
U 

CEVA
P 

1 B 1 D 1 B 1 A 1 C 1 D 1 C 1 B 1 C 

2 A 2 D 2 A 2 B 2 A 2 D 2 B 2 C 2 B 

3 B 3 B 3 C 3 B 3 B 3 C 3 A 3 C 3 C 

4 B 4 D 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 C 4 D 

5 C 5 D 5 D 5 A 5 B 5 B 5 C 5 B 5 A 

6 D 6 B 6 A 6 B 6 B 6 D 6 B 6 B 6 B 

7 B 7 C 7 B 7 A 7 A 7 B 7 B 7 B 7 B 

8 D 8 C 8 D 8 D 8 D 8 D 8 A 8 D 8 B 

9 D 9 C 9 B 9 C 9 B 9 B 9 B 9 B 9 D 

10 A 10 D 10 C 10 D 10 C 10 C 10 C 10 C 10 A 

11 D 11 A 11 B 11 B 11 D 11 A 11 A 11 C 11 C 

12 B 12 D 12 D 12 D 12 B 12 C 12 A 12 C 12 A 

13 C 13 D 13 A 13 D 13 D 13 A 13 D 13 D 13 D 

14 B 14 C 14 A 14 A 14 C 14 C 14 D 14 C 14 B 

15 C 15 C 15 C 15 A 15 C 15 A 15 B 15 B 15 D 

16 D 16 D 16 C 16 A 16 D 16 D 16 B 16 D 16 C 

17 B 17 A 17 B 17 B 17 A 17 D 17 B 17 D 17 D 

18 A 18 B 18 A 18 A 18 A 18 D 18 D 18 B 18 B 

19 A 19 C 19 B 19 C 19 D 19 C 19 B 19 C 19 A 

20 B 20 B 20 C 20 C 20 D 20 D 20 B 20 A 20 D 

21 A 21 C 21 B 21 D 21 B 21 A 21 D 21 C 21 D 

22 B 22 D 22 C 22 D 22 A 22 D 22 B 22 C 22 B 

23 D 23 C 23 B 23 A 23 B 23 D 23 A 23 D 23 B 

24 B 24 D 24 B 24 B 24 A 24 D 24 A 24 B 24 C 

25 D 25 B 25 B 25 D 25 A 25 B 25 A 25 A 25 C 

26 A 26 B 26 D 26 C 26 C 26 A 26 A 26 B 26 C 

27 C 27 B 27 D 27 D 27 C 27 B 27 D 27 C 27 C 

28 C 28 D 28 B 28 C 28 A 28 D 28 A 28 D 28 C 

29 B 29 A 29 B 29 D 29 B 29 C 29 D 29 C 29 B 

30 B 30 B 30 D 30 A 30 D 30 D 30 A 30 D 30 D 

31 D 31 A 31 D 31 D 31 B 31 B 31 A 31 C 31 C 

32 A 32 D 32 B 32 D 32 A 32 C 32 A 32 B 32 A 

33 A 33 D 33 D 33 D 33 B 33 A 33 C 33 C 33 C 

34 A 34 B 34 B 34 C 34 C 34 B 34 A 34 C 34 C 

35 B 35 A 35 A 35 C 35 B 35 C 35 D 35 C 35 C 

36 A 36 B 36 A 36 B 36 B 36 D 36 A 36 C 36 D 

37 A 37 C 37 B 37 D 37 C 37 C 37 A 37 B 37 D 

38 C 38 B 38 A 38 A 38 B 38 D 38 B 38 B 38 C 

39 A 39 B 39 D 39 D 39 A 39 A 39 C 39 B 39 C 

40 A 40 B 40 C 40 D 40 D 40 B 40 D 40 B 40 B 

41 C 41 A 41 B 41 B 41 D 41 D 41 C 41 B 41 B 

42 D 42 A 42 D 42 B 42 D 42 B 42 D 42 B 42 A 

43 B 43 B 43 B 43 B 43 D 43 C 43 C 43 D 43 B 

44 A 44 B 44 D 44 D 44 C 44 D 44 C 44 B 44 D 

45 D 45 A 45 B 45 C 45 B 45 D 45 A 45 C 45 C 

46 B 46 A 46 D 46 B 46 A 46 C 46 D 46 B 46 D 

47 B 47 B 47 B 47 B 47 C 47 D 47 D 47 B 47 B 

48 C 48 D 48 B 48 D 48 C 48 D 48 B 48 C 48 B 

49 D 49 C 49 B 49 D 49 D 49 D 49 B 49 B 49 C 

50 B 50 C 50 D 50 C 50 A 50 A 50 D 50 D 50 D 
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