
SRC 1234 ORTAK SORULAR 
 
Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?  
 
A) Rot ayarı   B) Balans ayarı  C) Akü takviyesi   D) Vantilatör kayışı kontrolü  

 
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?  
 
A) Fren lambaları  B) Sis lambaları  C) Geri vites lambaları  D) İç aydınlatma lambaları  

 
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?  
 
A) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınmalı.  

B) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşımalı.  

C) Yaralıyı bir çarşaf üzerine koyarak taşımalı.  

D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınmalı.  
 
Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?  
 
A) Tansiyon düşmesi  

B) Mikroplara bağlı hastalık  

C) Beyinde hasar sonucu olan kanama  

D) Yaralının şoka girmes  

 
Hangi farlar, hızlı yol kesimlerinde gündüzleri güneşli havalarda bile yakılmalı ve daha iyi görünme sağlanmalıdır?  
 
A) Parklar  B) Kısa farlar  C) Uzun farlar  D) Sis farları  

 
Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?  
 
A) Rahatlık ve açıklık  

B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu  

C) İş birliğine hazır olma  

D) Güvensizlik duygusu  
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış 
olmaları şarttır?  
 
A) 61  B) 62  C) 63  D) 66  

 
Araçlardaki “güvenli bir fren sisteminden” beklenenler nelerdir?  
 
A) Taşıtı mümkün olan en kısa mesafede durdurabilmeli.  

B) Taşıtı uygun bir ivmeyle yavaşlatmalı.  

C) Park durumunda taşıtı sabitlemeli.  

D) Hepsi  

 
Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?  
 
A) Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır.  

B) Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır.  

C) Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır.  

D) Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır.  

 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’na göre taşımacının yükümlülüğü değildir?  
 
A) İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı sefere göndermek  

B) Yolcu ve eşyayı istenildiği takdirde taahhüt edilen yerin dışında başka bir yere götürmek  

C) Şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak  

D) Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak  



 
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?  
 
A) Belediyeler Kanunu  B) İş Kanunu  C) Medeni Kanunu  D) Ticaret Kanunu  

 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?  
 
A) Kara yolunda motorlu taşıtlarla yapılan eşya/kargo taşımacılığı  

B) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar  

C) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar  

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

 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?  
 
A) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek  

B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak  

C) Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek  

D) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak  

 
Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
 
A) Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.  

B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.  

C) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.  

D) Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.  

 
Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?  
 
A) TŞOF  B) TOBB  C) UND  D) ATO  

 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.  

B) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.  

C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.  

D) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.  

 
Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?  
 
A) Araç yük ve eşyanın bulunduğu yere uygun şekilde yanaştırılır.  

B) Yükün tipi ve çeşidine göre uygun kasa kapakları açılır.  

C) Yük ve eşyanın yükleme planına uygun olarak dengeli bir şekilde kasa içine yerleştirilmesi sağlanır.  

D) Hepsi  

 
Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda aşağıdakilerden hangisinin yer aldığını iş 
öncesi kontrol eder?  
 
A) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi  

B) Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler)  

C) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın taşımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not  

D) Hepsi  

 
Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?  
A) 15 günde bir  B) 30 günde bir   C) 45 günde bir  D) 60 Günde bir 
 



Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşan sürücülere 
aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?  
 
A) Para cezası  

B) Hafif hapis cezası  

C) Para ve hafif hapis cezası  

D) Sürücü belgesinin altı ay süre ile geri alınması  

 
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara 
yoluna ne denir?  
 
A) İki yönlü kara yolu  

B) Tek yönlü kara yolu  

C) Bölünmüş kara yolu  

D) Erişme kontrollü kara yolu (Otoyol-Ekspres yol)  

 
Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına ne ad 
verilir?  
 
A) Azami dingil ağırlığı  B) Azami ağırlık  C) Azami toplam  D) Yüklü ağırlık  

 

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?  

A) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek  

B) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak  

C) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak  

D) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak  

 
Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?  
 
A) Gürültü  B) Sıcak  C) Işık   D) Olumsuz düşünce  

 
Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?  
 
A) Empati kurmak  B) Dinlemek   C) Eleştirmek   D) Saygılı olmak 

 
Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?  
 
A) Eleştiri  B)Öfke  C) Depresyon  D) Empati 
 

 
Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?  
 
A) Polis denetimi  B) Güvenlik   C) Posta hizmetleri   D) Erken uyarı firmaları  

 

 
Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?  
 
A) Radar sistemi ile  B) Telefon ile   C) Telsiz ile   D) İnternet üzerinden  

 

 
Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?  
 
A) Yamaçlar  B) Düzlükler  C) Virajlar  D) Kavşaklar  



 
Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?  
 
A) Borçlar Kanunu  B) Medeni Kanun  C) Ticaret Kanunu  D) CMR Konvansiyonu  

 
Aracınızın ön lastiği patlarsa ne olur?  
 
A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır.  

B) Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar.  

C) Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar.  

D) Araç patlayan lastiğin  

 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu 
özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.  

B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır.  

C) Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.  

D) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.  

 
Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak, marş yapılır?  
 
A) Fren pedalına  B) Vites koluna   C) Gaz pedalına  D) El freni pedalına  

 
Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
 
A) Fren hidroliği tamdır.  B) Fren sisteminde hava tamdır.  C) Fren balataları sağlamdır.  D) Yanmayan lambanın  

 
Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?  
 
A) Park ışıklarının  B) Acil uyarı ışıklarının   C) Uzağı gösteren ışıkların   D) Yakını gösteren ışıkların  

 
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?  
 
A) Lojistik işletmeciliği   

B) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar  

C) Araç tescil belgesinde beton pompalama  

D) Hususi otomobiller  

 
Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?  
 
A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.  

B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.  

C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.  

D) Sigorta poliçesi poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.  
 

 
Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, 
satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?  
 
A) Suç teşkil etmez  B) Sahtekârlık  C) Vergide usulsüzlük  D) Kaçakçılık  

 
Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?  
 
A) Hızını arttırmalıdır.   

B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.  

C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.  

D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.  
 



 
Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?  
 
A) 65 volttan daha küçük gerilim kullanmak  

B) İzolasyon trafosu (güvenlik trafosu) kullanmak  

C) Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak  

D) Yüksek gerilim kullanmak  

 
Ticari araç sürücüsü aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir?  
 
A) Günlük hava ve yol koşullarına göre sefer ve zaman planlaması yapar.  

B) Eksik olan malzemenin temini için ilgili kişi veya birimleri bilgilendirir.  

C) İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç, ekipman ve yedek malzemeleri ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.  

D) Araca yüklenen eşyayı ambalajlarından çıkartıp tek tek kontrol eder.  

 
Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek  

B) Yolculuğun keyfini çıkarmak  

C) Hizmetin aksamaması, yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak  

D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak  

 
Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?  
 
A) Aracın tüm lastiklerine  

B) Aracın ön lastiklerine  

C) Motordan hareket alan çekişli lastiklere  

D) Motordan hareket almayan lastiklere  

 
Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?  
 
A) Cam silecekleri  B) Aynalar  C) Koltuk başlıkları  D) Lastikler 

 
Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?  
 
A) İki araç boyu kadar  B) Takip mesafesi kadar  C) Üç araç boyu kadar  D) Bir araç boyu kadar  

 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Hava yastığı olan araçlarda emniyet kemeri takılmayabilir.  

B) Hava yastığı, emniyet kemeri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

C) Araçta hava yastığı varsa emniyet kemerine gerek yoktur.  

D) Çocukların ön koltukta oturması doğrudur.  

 
Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?  
 
A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları  

B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları  

C) Büyük otobüs kullananlarının 24 yaşından gün almış olmaları  

D) 68 yaşından gün almamış olmaları  

 
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?  
 
A) Trafikte hız ihlali  

B) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı  

C) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması  

D) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması ya da ani fren yapması  

 
 



 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça 
ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?  
 
A) 10   B) 50   C) 100   D) 150  

 
Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olan kişidir?  
 
A) Şoför  B) Operatör   C) Taşımacı   D) Muavin  

 
Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi 
sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?  
 
A) 8  B) 10    C) 15   D) 20  

 
Karayolları Trafik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsar?  
 
A) Trafikle ilgili kuralların uygulanmasını  

B) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimini  

C) Karayolundan faydalanma hakkını  

D) Hepsi  

 
Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?  
 
A) Araçların, durması ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması  

B) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı  

C) Görev sırasında, belirli araçların sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya 
yasaklarından muaf olması  

D) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkı  

 
 
Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?  
 
A) SRC-3 Uluslararası eşya kargo taşımacılığı  

B) SRC-1 Uluslararası yolcu taşımacılığı  

C) SRC-2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı  

D) SRC-4 Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı  

 
 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?  
 
A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri  

B) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar  

C) Taşıma acenteleri  

D) Taşıma işleri komisyoncuları  

 
Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?  
 
A) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçların, yönetmelik esaslarına göre ayrı ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park 
yerlerine  

B) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlere ve dönemeçlere  

C) İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içine on beş metre mesafeye  

D) İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi dışında yüz metre mesafeye  

 
Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna 
çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?  
 
A) 20 km/s   B) 30 km/s   C) 50 km/s  D) 60 km/s  



 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar.  

B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadır.  

C) Taşımalar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.  

D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu yoktur.  

 
Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?  

A) Sabırlı olmak  

B) Dikkatini vermek  

C) Karşımızdakinin konuşmasına fırsat vermemek  

D) Konuşmacının kendini ifade etmesine izin vermek  

 
Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda sürücüler hangi araçlara yol 
vermek zorunda değildir?  
 
A) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara  

B) Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara  

C) Ana yoldan tali yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara  

D) Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, kara yolundan gelen araçlara  

 
Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için önerilen davranışlardan biri değildir?  
 
A) İletişim becerilerinin geliştirilmesi  

B) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması  

C) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması  

D) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması  

 
Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir?  
 
A) Yaşı  B) Cinsiyeti  C) Eğitim düzeyi  D) Ahlaki olgunluk düzeyi  

 
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip 
olunduğunu gösterir?  

A) Kabalık  B) Hırçınlık   C) Bencillik   D) Sorumluluk  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
 
A) İletişimin amacı bilgilenmek, bilgilendirmektir.  

B) İletişimin amacı sorun yaratmaktır.  

C) İletişimin amacı, yönetmek, eğlenmek, amaçlı olarak etkilemektir.  

D) İletişimin amacı, değiştirmek, ikna etmek ve bir sorunu çözmektir.  

 
Aşağıdakilerden hangisi GPS’nin tanımıdır?  
 
A) Cep telefonları iletişim sistemidir.  

B) Sabit telefonlarda kullanılan iletişim aracıdır.  

C) Küresel konumlandırma sistemidir.  

D) Telsiz sistemleri iletişim sistemidir.  
 
 
 



Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?  
 
A) Çok şeritli yol   B) Otoyol   C) Tali yol   D) Bölünmüş yol  

 
Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda 
ödenen tazminata ne denir?  

A) Nispi tazminat   B) Maktu tazminat   C) Hasar tazminatı   D) Otomatik tazminat  

Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?  
 
A) Bir adet   B) İki adet  C) Üç adet  D) Dört adet  

 
Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?  

A) Kolunda yara ve kırık olan  B) Kaburga kırığı olan  C) Birinci derece yanığı olan  D) Omurga kırığı olan  

 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibinin aracın iadesi için kasko değeri kadar 
teminat yatırma süresi ne kadardır?  

A) 3 gün  B) 7 gün  C) 30 gün  D) 60 gün  

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?  
 
A) Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik  

B) Kalpte çarpıntı-Heyecanlılık-Yüzde kızarma  

C) Vücut sıcaklığında artma-Konuşmada zorluk  

D) Sıcak terleme-Ateşin artması  

 
Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi 
kavramla ifade edilir?  

A) Halefiyet  B) Zilliyet  C) Azami iyi niyet  D) Dürüstlük  

 
Hangisine suni solunum yapılır?  

A) Kalbi düzensiz çalışanlara  

B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara  

C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere  

D) Göğüs kafesi inip kalkanlara  

 
Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yağ çubuğu  B) Yağ müşürü   C) Yağ filtresi   D) Yağ deposu  

 
Aracın sinyal lambalarından biri yanıyor diğeri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Endüksiyon bobini arızalıdır.  

B) Alternatör arızalıdır.  

C) Sinyal ampulü patlamış veya gevşemiştir.  

D) Konjektör arızalıdır.  
 



 
Aşağıdakilerden hangisi araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?  

A) Platin   B) Sigorta    C) Enjektör   D) Akümülatör  

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?  

A) Motor devri yükseltilir   B) Motor devri düşürülür.   C) Motor rölantide çalıştırılır.   D) Motor hemen durdurulur  

Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?  
 
A) Çalışma şartları   B) Çalışma ortamı   C) Kazanç   D) Firma sayısının çokluğu  

 
Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olan kişidir?  
 
A) Şoför   B) Operatör   C) Taşımacı   D) Muavin  

 
Rentek manevrası nedir?  

A) Sedye ile taşıma yöntemidir.  

B) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.  

C) Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir.  

D) Acil taşıma tekniğidir.  

 
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?  
 
A) Basınç  B) Merkez kaç kuvveti  C) İvme  D) Kaldırma kuvveti  

 
Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?  
 
A) Yanlış yükleme  B) Virajlı yol   C) Hız   D) Kaldırımlar  

 
Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?  
 
A) Lastik yan duvarları aşırı esner.  

B) Lastikler orta kısmından aşınır.  

C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.  

D) Ön düzen ayarları bozulur.  

 
Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?  
 
A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar  

B) İstenildiği kadar  

C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar  

D) Geçilen araç işaret verene kadar  
 

 
Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?  
 
A) 30°  B) 45°   C) 60°   D) 90°  

 
 
 



Yetki belgesi sahipleri hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden 
öğrenmek zorundadırlar?  
 
A) Yılda bir kez  

B) İkişer aylık süre ile yılda altı kez  

C) Üçer aylık süre ile yılda dört kez  

D) Altışar aylık süre ile yılda iki kez  
 

 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak 
olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?  
 
A) Hazine ve Maliye Bakanlığı  

B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  

C) Hazine Müsteşarlığı  

D) Gelir İdaresi Başkanlığı  

 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar 
adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadırlar?  
 
A) 30  B) 60  C) 90  D) 1 Yıl  

 

Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 

A) Yılda bir  B) İki yılda bir  C) Üç yılda bir  D) Dört yılda bir  

 
Karayolu Taşımacılık Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan 
belgenin adı nedir?  
 
A) Yetki Belgesi  B) Onay Belgesi  C) Taşıt Kartı  D) Yönetmelikte belirtilmiş olan sayıda ÜDY ve/veya ODY Belgesi  

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?  
 
A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile 
bunların amirleri  

B) Terminallerde görevli belediye zabıtası  

C) Sahil güvenlik personeli  

D) Trafik polisi ve zabıtası  

 
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?  
 
A) Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.  

B) Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.  

C) Karar vermede aceleci değildirler.  

D) Çabuk karar verirler.  
 

 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi 
yürütemez?  
 
A) Gümrük Müsteşarlığı  

B) Dış Ticaret Müsteşarlığı  

C) Jandarma Genel Komutanlığı  

D) Sahil Güvenlik Komutanlığı  
 
 



Dış kalp masajı uygulaması aşağıdakilerden hangisine yapılmalıdır?  
 
A) Solunumu durmuş olanlara  

B) Kalbi 20 dakika önce durmuş olanlara  

C) Kalbi 3-5 dakika önce durmuş olanlara  

D) Kalbi düzensiz çalışanlara  

 
Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?  
 
A) Kanamanın durdurulması  

B) Yara yerinin değerlendirilmesi  

C) Yara üzerinin pamukla kapatılması  

D) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi  

 
Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasını kimler yaptırmaz?  
 
A) Tehlikeli maddeyi üreten  

B) Tüketici olarak tüketen  

C) Tehlikeli maddeyi nakleden  

D) Tehlikeli maddeyi satan  

 
Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak 
konusunda uzmanlaşmaya ne denir?  
 
A) Üniversite öğrenciliği  B) Mesleki gelişim  C) Açık öğretim  D) Kültür  

 
Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?  
 
A) Başka işler ile uğraşmak  

B) Telefon ile konuşmak  

C) Konuşmamak  

D) Dikkatini başka konuya vermek  
 
Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?  
 
A) Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maskeler  

B) Yalnızca burnu kapatan bez maskeler  

C) Ağzı ve burnu kapatan bez maskeler  

D) Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler  

 
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?  
 
A) Vergi levhası kontrolü  

B) Trafik belgesi kontrolü  

C) Aracın dış temizliğini kontrolü  

D) Taşıt kartı kontrolü  
 

 
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri 
arasında kış lastiği kullanması zorunludur?  
 
A) 1 Eylül - 1 Ocak  

B) 1 Ekim - 1 Şubat  

C) 1 Kasım - 1 Mart  

D) 1 Aralık - 1 Nisan  
 

 



Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?  
 
A) Ekonomik problemler  

B) İşin yoğunluğu  

C) Ailevi problemler  

D) İş hayatındaki başarı  

 
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması 
gereken yöntemlerden biri değildir?  
 
A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi  

B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi  

C) Radyo veya müzik açması  

D) Derin nefes alması  

 
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?  
 
A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması  

B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi  

C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması  

D) Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması  
 

 
Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?  
 
A) Açık kırmızı renkte olması, kanın fışkırarak akması  

B) Kanın kısa sürede pıhtılaşması  

C) Kanın kesintisiz ve yavaş akması  

D) Kanın sızıntı şeklinde ve yavaş akması  
 

 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere 
aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?  

A) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden herhangi bir ceza verilmez.  

B) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza verilir.  

C) Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez.  

D) Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar ceza verilir.  

 
Aracın el freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?  
 
A) Kampana aşınır.  B) Fren sistemi hava yapar.  C) El freni tutmaz.  D) Fren pedal boşluğu artar.  

 
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur?  
 
A) Frenlerin sıkı olması  

B) Frenlerin gevşek olması  

C) Frenlerin yağlı olması  

D) Frenlerin normal olması  
 
 

 
 
 
 



SRC 1-2  ( YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI ) 

 
Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu 
hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi 
kapsayan ticarî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Dış turizm  B) Turizm   C) Tur   D) İç turizm  

 
Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?  
 
A) Hizmetin imajı  B) İlgili personelin tutum ve davranışı  C) Fiziki çevre  D) Hepsi  

 
Yolcu taşımalarında; A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller 
kaydedilir?  
 
A) 3 yaşından  B) 5 yaşından   C) 8 yaşından   D) 11 yaşından  

 
Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?  
 
A) Ses tesisatı olması  

B) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması  

C) Araçların sıfır olması  

D) Temiz ve özenle döşenmiş olması  

 
Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?  
 
A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir.  

B) Belli bir ücret tarifesi yoktur.  

C) Belli bir zaman tarifesi yoktur.  

D) Hepsi  

 
 
Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?  
 
A) Turistlere bahşişleri oranında hizmet etmek  

B) Müşterilerine gezi süresince güler yüzle, saygıyla hizmet etmek  

C) Kendisini bir turizm gönüllüsü olarak görüp müşterisini misafiri gibi kabullenmek  

D) Ülkemizi yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtmak  

 
 
Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır?  
 
A) 20   B) 30   C) 35   D) 40  

 
Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?  
 
A) Kahverengi  B) Mavi  C) Yeşil  D) Sarı  

 
Seyahat acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?  
 
A) Transfer yapılan yolcuların listesi  

B) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri  

C) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi  

D) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti  

 


