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SINAV SORULARI

Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

SRC 2
1) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve
taşınamaz.

2) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A)
B)
C)
D)

Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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.
4) Seyahat sırasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini aşağıdakilerden hangisi
yapar?
A)
B)
C)
D)

Sürücü
Yardımcı personel
Yolcu
Hiçbiri

5) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki 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.
6) Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde
bulunan sisteme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Fren sistemi
Süspansiyon sistemi
Şasi sistemi
Direksiyon sistemi
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7)

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)
B)
C)
D)

Yalnız I
Yalnız III
Yalnız IV
I ve III

8) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve
ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
A)
B)
C)
D)

Küçük ölçekli haritalar
Siyasi haritalar
Büyük ölçekli haritalar
Beşeri ve ekonomik haritalar

9) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay,
sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş
günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
A)
B)
C)
D)

15
30
45
60

10) Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından
varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları
karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)

Mali Sorumluluk Sigortası
Kasko Sigortası
CMR Sigortası
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

11) Sürücünün sicil bilgileri, iş 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 bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
A)
B)
C)
D)

Sürücü Bilgi Takip Sistemi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Güzergah Planlama
Depo Antrepo Operasyonları
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12) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A)
B)
C)
D)

Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
Araç ergonomisinde değişim.
Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.

13) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört
saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
A)
B)
C)
D)

5 saat
6 saat
11 saat
24 saat

14) Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
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) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi
yasak getirilmiştir?
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.
17) Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
A)
B)
C)
D)

Sürücünün yorgun olup olmadığına,
Yol zemininin çamurlu olmasına,
Araç lastiklerinin yeniliğine,
Yolun eğimine,
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18) “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”
Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden
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.
19) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
Sadece motorlu araçlarda 1 adet
Özel otomobillerde 1 adet
Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet

20) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5
saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?
A)
B)
C)
D)

30 dakika
35 dakika
45 dakika
60 dakika

21) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A)
B)
C)
D)

Öfke
İşitme
Yaş
Bedensel sakatlık

22) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş
günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
A)
B)
C)
D)

Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

23) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kalp atışının artması
Kalp atışının azalması
Yaranın kolay mikrop alması
Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

5

SRC 2
24) Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır?
A)
B)
C)
D)

Hava filtresinin kontrolü
Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü
Elektrik donanımı kontrolü
Lastik hava basınçlarının kontrolü

25) Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Aracı hızlı kullanmak
Aracı yavaş kullanmak
Yağ seviyesini kontrol etmemek
Ani ve sert kalkış yapmak

26) “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan
bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu
bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A)
B)
C)
D)

10 dakika öncesi veya sonrasına
15 dakika öncesi veya sonrasına
20 dakika öncesine
30 dakika öncesi veya sonrasına

27) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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.
28) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren
yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.

29) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
A)
B)
C)
D)

Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m
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30) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması
halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
A)
B)
C)
D)

Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta

31) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki 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) Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)

Araçla ilgili bilgilere erişim.
Sürücü denetiminin sağlanması.
Personelin eğitilmesi.
İnternetten araç izleme.

33) Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi
hakkında bilgi verir?
A)
B)
C)
D)

O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
O şehrin nüfusunu
O şehrin km olarak genişliğini
Ölçek oranını

34) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında
aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

35) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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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36) Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış
noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?
A)
B)
C)
D)

Taşıma hattı
Güzergah
İstiap haddi
Düzenli sefer

37) Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

Aşırı hız
Sert direksiyon manevraları
Frene sert basma ve ani fren
Motorun hararet yapması

38) Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden 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.
39) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
A)
B)
C)
D)

Yolun eğimi
Yük durumu
Lastik durumu
Trafik kontrolleri

40) Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?
A)
B)
C)
D)

Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından
Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten

41) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne
girmesi yasaktır?
A)
B)
C)
D)

Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
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42) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile
ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

43) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
A)
B)
C)
D)

Olası seçenekleri belirleme.
Düşünmeden hareket etme.
Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
Sonuçların istenirliğini belirleme.

44) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış
açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
Empati yeteneği
Bireyin kendini ifade edebilme gücü
Yaratıcılık yeteneği

45) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına
uğrar?
A)
B)
C)
D)

Bir yılda
İki yılda
Beş yılda
On yılda

46) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden 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.
47) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
A)
B)
C)
D)

Ağrı kesici merhem sürülür.
Alkolle masaj yapılır.
Sıcak tatbik edilir.
Soğuk tatbik edilir.
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48) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
A)
B)
C)
D)

Aracın tüm lastiklerine
Motordan hareket alan çekişli lastiklere
Aracın ön lastiklerine
Motordan hareket almayan lastiklere

49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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.
50) Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları
adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini
salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız
işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
3. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, sınav
kitapçık türü gibi bilgileri eksiksiz doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde
bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
4. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, cep telefonu, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla
girilmez. Bu şekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır.
5. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle
düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını
sağlayınız.
6. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak
işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
7. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
8. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift
işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz.
Her soru eşit puandır.
10. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının
kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile
konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar
ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır.
11. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala
uymayanların sınavı geçersiz sayılır.
12. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle
bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın
karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden
salondan ayrılmak zorundadırlar.
13. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak
yasaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ.

11

