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BAŞVURULAN UNVAN 

KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ 

ADI - SOYADI             

T.C. KİMLİK NO        

KURUM SİCİL NO  

SINAV SALON NO     

SIRA NO                       

Soru kitapçığı başvurduğum unvan için hazırlanmıştır, ön ve arka kapakta yer alan tüm sınav 
kurallarını okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

İMZASI                         

 
DİKKAT!  Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.  
 

1. Sınavda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli toplam 100 adet soru cevaplanacaktır. 
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra binaya 

gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu 
terk etmelerine izin verilmeyecektir. 

3. Soru kitapçığınızın başvurduğunuz unvan için hazırlanmış olduğunu lütfen kontrol ediniz. Optik 
Cevap Kağıdınızda ilgili başvurduğunuz unvanın doğru işaretlenmiş olduğunu kontrol edip 
“Kitapçık Türü”nü işaretlemeyi unutmayınız. 

4. Değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacaktır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Her soru ile ilgili cevabınızı, Optik Cevap Kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi 
unutmayınız. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır. 

5. Sınavda, yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.  
6. Optik Cevap Kâğıdınızı yırtmayınız, katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 

Üzerindeki bilgilerin eksiksiz olduğunu kontrol edip, imzalamayı unutmayınız. 
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.  

 
Sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TED Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (TEDÜSEM)’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen 
kabullenmiş sayılır. TEDÜSEM, soruları yayımlayan ve buna imkân sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilgili hukuki süreç başlatma hakkını 
saklı tutar. 
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1. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sermayesinin ne kadarı Devlet’e 
aittir? 
  

 
 
 

A) %100’ü 
B) %90’ı 
C) %51’i  
D) %50’si 

 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün stratejik 

amaçları, hedefleri ve performans göstergeleri arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) Havaalanı işletmeciliği hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak 
B) Hava seyrüsefer emniyetini asgari düzeyde sağlamak 
C) Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak 
D) Bölgesel hava eğitim üssü olmak 

 
 
 
3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, şirketlerin özel güvenlik alanında 

faaliyette bulunması hangi makamın iznine tabidir? 
 

 
 
 

A) Cumhurbaşkanlığı 
B) Hazine ve Maliye Bakanlığı  
C) Milli Savunma Bakanlığı  
D) İçişleri Bakanlığı 

 
 
  
4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) 18 yaşını doldurmuş olmak 
B) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak 
C) İki yıllık yüksekokul ya da dört yıllık üniversite mezunu olmak 
D) Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak 
 
 
 
5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik eğitimi 

aşağıdakilerden hangisi tarafından verilebilir? 
 

 
 
 

A) İçişleri Bakanlığı veya bu Bakanlıktan faaliyet izni almış özel eğitim kurumları 
B) Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bu Bakanlıktan faaliyet izni almış özel eğitim kurumları 
C) Valilik veya Valilikten faaliyet izni almış özel eğitim kurumları 
D) Kaymakamlık veya Kaymakamlıktan faaliyet izni almış özel eğitim kurumları 

  
 
 
6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi “Özel 

Güvenlik Komisyonu”nda bulunmaz? 
 

 
 
 

A) Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısı 
B) İl Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi 
C) İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi  
D) İl Esnaf Odası Temsilcisi 
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7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik personeline idari 
para cezası uygulanmasını gerektiren bir fiilin gerçekleştirilmesi hâlinde idari para cezası 
kim tarafından verilir? 
 

 
 
 

A) Cumhurbaşkanı 
B) Mahalli mülki amir 
C) İçişleri Bakanı 
D) Özel güvenlik şirketinin en üst derecedeki yöneticisi 

 
  
 
 
8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi silahlı 

özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmeyen yerler arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) Eğitim ve öğretim kurumları 
B) Sağlık tesisleri 
C) Talih oyunları işletmeleri  
D) İçkisiz restoran işletmeleri 

 
 
  
 
9. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik personeli ile grev 

ve lokavt hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Özel güvenlik personeli greve katılamaz; lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.  
B) Özel güvenlik personeli greve katılamaz; lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilir. 
C) Özel güvenlik personeli greve katılabilir; lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. 
D) Özel güvenlik personeli greve katılabilir; lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilir. 

 
 
 
 
10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, “özel güvenlik temel eğitimi”nin, 

teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere kaç saatten az olamayacağı 
öngörülmüştür? 
 

 
 
 

A) 60 
B) 90 
C) 120 
D) 150 

  
 
 
 
11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) Görev alanında haklarında yakalama emri verilenleri yakalama 
B) Görev alanında haklarında mahkûmiyet emri verilenleri yakalama 
C) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma  
D) Tabiî afet ya da imdat istenmesi gibi durumlar olmasa da görev alanındaki işyeri ve konutlara 

girme 
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12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, göreve başlayan özel güvenlik 
görevlilerinin işveren tarafından kaç gün içerisinde valiliğe bildirilmesi öngörülmüştür? 

 
 
 

A) 30  
B) 15  
C) 10 
D) 7 

 

 

 
13. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, 

aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu’nun görevleri arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak 
B) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri 

kararlaştırmak 
C) Kurum ve kuruluşların talebi olmasa bile, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi 

kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına 
karar vermek 

D) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak 
üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında 
bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek 

 

 

 
14. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, genel 

güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu hâller hakkında, aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Özel güvenlik izni verilir. 
B) Özel güvenlik izni verilip verilmemesi tamamen Kaymakamlığın takdirine bağlıdır. 
C) Özel güvenlik izni verilip verilmemesi tamamen İl Belediye Meclisi’nin takdirine bağlıdır. 
D) Özel güvenlik izni verilmez. 

 

 

 
15. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, 

toplantı, konser, sahne gösterileri, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi 
geçici veya acil hâllerde, özel güvenlik izni verilmesi yetkisi kime aittir? 
 

 
 

A) Vali 
B) İl Belediye Başkanı 
C) Kaymakam 
D) İl Encümeni  

  

 

 
16. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 

güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının yenilenebilmesi için bu kişilerin kaç yılda bir 
yenileme eğitimi almaları gerekir? 
 

 
 
 

A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 10 
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17. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, 
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için sağlık raporu 
istenen koşullar arasında yer almaz? 
 

 
 
 

A) Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu olmaması 
B) İki dereceden fazla miyop ya da hipermetrop göz rahatsızlığı olmaması 
C) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmaması 
D) Gece körlüğü olmaması  

 
 
 
  
 
18. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 

güvenlik görevlilerinin üst arama yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Arama yapılacak kişinin aynı cinsiyetindeki özel güvenlik görevlisi tarafından arama yapılabilir. 
B) Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak 

üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. 
C) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin 

sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her 
türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından 
geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. 

D) Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun 
gözetim ve denetiminden bağımsız şekilde yapılır.  

 
 
  
 
 
19. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 

güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaşması hâli hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren, genel kolluğun talebi olmasa bile araştırma ve 
delil toplama faaliyetine görevli ve yetkilidirler. 

B) Suça el koymak ve suçun devamını önlemekle görevli ve yetkilidirler. 
C) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve 

yetkilidirler. 
D) Sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa 

teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. 
 
 
 
 
 
20. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 

güvenliğin kimyasal kullanımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Özel Güvenlik Komisyonu, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olan kimyasalların kullanılmasına 
hiçbir durumda izin veremez. 

B) Özel Güvenlik Komisyonu, orantılılık ilkesine uygun olmasa da canlılar üzerinde kalıcı etkisi 
olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. 

C) Özel Güvenlik Komisyonu, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi 
olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. 

D) Özel Güvenlik Komisyonu, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olan 
kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. 
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21. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 
güvenlik görevlisi uygulamalı sınavında adayların atış başarısı ne kadar mesafeden ve kaç 
fişek üzerinden yaptırılacak atış ile ölçülür? 
 

 
 
 

A) 25 metre mesafeden ve 5 adet fişek üzerinden yaptırılacak atış 
B) 15 metre mesafeden ve 5 adet fişek üzerinden yaptırılacak atış 
C) 15 metre mesafeden ve 10 adet fişek üzerinden yaptırılacak atış  
D) 25 metre mesafeden ve 10 adet fişek üzerinden yaptırılacak atış 

 
 
 
 
22. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre, özel 

güvenlik görevlilerinin ateşli silah bulundurma ve taşımaları hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin, kimlik kartı taşıması yeterlidir. 
B) Her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir. 
C) Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca “Silah 

Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir. 
D) Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma 

yetkisi verilir. 
  
 
 
 
23. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, kesintisiz 

olarak en az ne kadar süreyle ikamet edilen ülke “İkamet ülkesi”  olarak tanımlanmıştır? 
 

 
 
 

A) 3 ay 
B) 4 ay 
C) 6 ay 
D) 12 ay 

 
 
 
 
24. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, kişinin 

özgeçmişindeki eğitim veya istihdam kayıtlarında kaç günden fazla boşluk olması “Boşluk”   
olarak tanımlanmıştır?  
 

 
 
 

A) 7 
B) 15 
C) 20 
D) 28 

 
 
 
 
25. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, 

Yükseköğretim kurumları ile ortak veya alt yüklenici olarak hizmet verecek eğitim kurumları 
dışında, ticari eğitim kuruluşu olma yetkisi talep eden sivil havacılık işletmeleri hangi 
bakanlıktan izin almalıdır?  
 

 
 
 

A) Milli Savunma Bakanlığı 
B) Milli Eğitim Bakanlığı 
C) Ticaret Bakanlığı 
D) İçişleri Bakanlığı 
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26. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, yetki 
aldığı süre içerisinde eğitim düzenlememiş yetkili eğitim kurum ve kuruluşlarına yenileme 
başvurularının uygun olması durumunda ne kadar süreyle yetki verilir? 
 

 
 
 

A) 2 yıl  
B) 1 yıl  
C) 18 ay 
D) 6 ay 

 
 
 
 
 
27. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, güvenlik 

personeli seçim kıstaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Güvenlik görevlisi olarak görev alacak personelin alması gereken sağlık raporu her üç yılda bir 
yenilenir.  

B) Özgeçmiş araştırmasının sonucu olumsuz olanların eğitime kabul edilmesi Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün takdirine bağlıdır.  

C) Her çalışan için seçme ve doğrulama sürecinin uygulandığını ispatlayan kayıtlar, işveren 
tarafından personel ayrıldıktan sonra en az 5 yıl daha tutulur. 

D) İşveren tarafından işe alım öncesi yapılan değerlendirmeler, kişinin havalimanı giriş kartı 
almaya hak kazanmasını sağlar. 

 
 
 
 
 
28. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, 

eğitmenlerin vasıfları ve yetkilendirilmelerine dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Kamu hizmetinde görevli ve kamu güvenlik eğitmeni yetki belgesine sahip olmak isteyen 
kişilerin başvuruları şahsen yapılır.  

B) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir eğitmen, aynı anda iki eğitim kurumunda daimi 
eğitmen olarak görev yapabilir. 

C) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir eğitmen en fazla iki farklı eğitim kurumunda 
daimi eğitmen olarak görev yapabilir. 

D) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde, eğitmenin güncel mevzuat ve eğitim 
içeriklerine ilişkin bilgi seviyesinde eksiklik tespit edilmesi halinde sertifikasının ilgili kursu 
askıya alınır. 

 
 
 
 
 
29. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, bir hava 

aracının ve içerisindeki kişiler ile eşyanın yasadışı müdahale eylemlerine karşı uçuş 
süresince korunması maksadıyla görev yapan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin 
niteliği aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Hava Polisi 
B) Ulusal Denetçi 
C) Güvenlik Kontrol Noktası Amiri 
D) Güvenlikten Sorumlu Yönetici 
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30. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, 
çalışmaya herhangi bir sebepten dolayı ara vermiş olan personelin göreve dönmeden önce 
tabi tutulması gereken eğitime ilişkin, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 

 
 
 

A) Çalışmaya üç ay ara vermiş olan personel göreve dönmeden önce tazeleme eğitimine tabi 
tutulur.  

B) Çalışmaya on beş ay ara vermiş olan personel göreve dönmeden önce temel eğitime tabi 
tutulur. 

C) Çalışmaya altı ay ara vermiş olan personel göreve dönmeden önce temel eğitime tabi tutulur. 
D) Çalışmaya on bir ay ara vermiş olan personel göreve dönmeden önce temel eğitime tabi 

tutulur. 
  
 
 
 
 
31. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, hizmet içi 

ya da ticari eğitim veren kurum ve kuruluşlar tarafından tutulması gereken eğitim 
kayıtlarına dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hizmet içi eğitim yetkisi alan kuruluşlar tarafından eğitim kayıtları, personelin işten 
ayrılmasından bir yıl sonrasına kadar elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulur. 

B) Yetkili eğitim kurum ve kuruluşları düzenledikleri her bir eğitim için eğitim süresince kullanılan 
cihaz veya medya aracına ilişkin bilgileri içeren belgeleri tutar.  

C) Eğitim kayıtları, ticari eğitim veren kurum/kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile saklanmalıdır. 
D) Eğitmen tarafından da imzalanmış günlük yoklama kayıtları saklanır. 

 
 
 
 
 
32. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, 

yetkilendirilen kurum ve kuruluşların Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerine ve 
bu denetimlerin sonuçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
  

 
 
 

A) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kuruluşa otuz gün süre 
verilir.  

B) Eksikliklerin tespit edildiği tarihinden itibaren altmış gün içerisinde tamamının giderilememesi 
halinde yetki belgesi iptal edilir. 

C) Eksikliklerin tamamının giderilememesi sebebiyle yetki belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlar, 
yetki belgesinin iptal tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç yıl boyunca yeniden yetki 
başvurusunda bulunamaz. 

D) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmemiş olması dolayısıyla 
kuruluşa idari para cezası kesilmesi halinde ilgili kuruluşa eksiklikleri gidermesi için herhangi 
bir ek süre verilmez. 

 
 
 
 
 
33. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (17.2) hükümlerine göre, oksijen 

ve kabin basıncı konusu hangi eğitimin müfredatında bulunmaktadır?  
 

 
 
 

A) Güvenlik Yönetimi Eğitimi 
B) Kokpit ve Kabin Güvenliği Eğitimi 
C) Temel Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimi  
D)  Uçuş Güvenliği Eğitimi 

 



                                   

      DHMİ GENEL MÜRÜLÜĞÜ 
Görevde Yükselme Yazılı Sınavı 

 A 
 

8 
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ  

34. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (Sht-17.2) hükümlerine göre, 
özgeçmiş araştırmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

 
 
 

A) Genel Müdürlükçe eğitmenlik vasfıyla bağdaşmadığı değerlendirilen suçlardan arşiv kaydı 
olanların sivil havacılık güvenliği alanında verilen eğitimlerde eğitmen olarak çalışmaları izne 
tabidir.  

B) Havalimanı Giriş Kartına sahip olan personel için kart yenilemeleri esnasında ilgili emniyet 
birimlerince gerçekleştirilen güvenlik sorgulaması yeterli olup ayrıca bir özgeçmiş araştırması 
yapılmaz. 

C) Genel Müdürlükçe eğitmenlik vasfıyla bağdaşmadığı değerlendirilen suçlardan haklarında 
soruşturma yürütülmekte olan kişiler sivil havacılık güvenliği alanında verilen eğitimlere kabul 
edilmez. 

D) Kişinin istihdam ve eğitim geçmişinin resmi evrak ile belgelendirilmesi mümkün olmuyorsa, 
beyanlarının geçerliliği ilgili kurum ve kuruluşlara sorulmak suretiyle sağlanır. 

 
 
 
35. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (Sht-17.2) hükümlerine göre, 

güvenlik bilinci eğitimi kursuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Kursun temel eğitim süresi 6 saattir. 
B) Kursun tazeleme eğitimi süresi 3 saattir. 
C) Kursun tazeleme süresi 2 yıldır. 
D) Kursun geçme notu % 75’tir.  

 
 
 
36. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (Sht-17.2) hükümlerine göre, temel 

sivil havacılık güvenliği eğitimi kursuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kursun temel eğitim süresi 16 ders saati ve 16 saat iş başı eğitimdir.  
B) Kursun tazeleme süresi 2 yıldır.  
C) Kursun geçme notu %80’dir.  
D) Kursun sınav yöntemi 15 adet çoktan seçmeli sorudur.  

 
 
 
37. Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (Sht-17.2) hükümlerine göre, 

aşağıdaki eğitimlerin hangisinin müfredatında bomba ihbarı durumunda yapılacaklar 
konusu bulunmaz? 
 

 
 
 

A) Kontrol Noktası Güvenlik Uygulaması Eğitimi 
B) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi Eğitimi 
C) Kokpit ve Kabin Güvenliği Eğitimi 
D) Tedarik Güvenliği Eğitimi 

 
 
 
38. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, güvenlik politikası bakımından havacılık işletmesinin iç denetiminden aşağıdakilerden 
hangisi sorumlu değildir? 
 

 
 
 

A) İşletme Yönetimi 
B) Kalite Yönetimi 
C) Emniyet Yönetimi  
D) Eğitim Yönetimi 
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39. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 
göre, güvenlik hizmeti satın alınmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Sivil havacılık işletmeleri terminal ile uçak arasında silah ve mermi taşınması hizmetini yetkili 
kuruluştan satın alabilir.  

B) Havacılık işletmesi ile alt yüklenici arasında, güvenlik ile ilgili hizmetleri ve uygulamaları açıkça 
ifade eden yazılı bir sözleşme bulunmalıdır. 

C) Havacılık işletmesi, güvenlik hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını bir özel güvenlik 
kuruluşundan alabilir.  

D) Satın alınan hizmetlerde sorumluluk hizmeti sağlayan alt yüklenicidedir.  
 
 
 
 
40. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, güvenlikten sorumlu yetkili yönetici olabilmek için, sivil havacılık alanında havacılık 
güvenliğini içeren en az ne kadar süreli tecrübenin belgelenmesi gerekmektedir? 
 

 
 
 

A) 2 yıl  
B) 1 yıl 
C) 6 ay 
D) 3 ay 

 
 
 
 
41. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, aşağıdakilerden hangisinin güvenlik yönetimi kurması zorunlu değildir? 
 

 
 
 

A) Terminal işleticileri 
B) Yer hizmetleri ve ikram kuruluşları 
C) Onaylı teknik bakım kuruluşları ile hangar işletmeleri 
D) Merkez ve en az 3 şubesi olan yetkili kargo acenteleri 

 
 
 
 
42. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, aşağıdakilerden hangisi işletme güvenlik planı/programı/el kitabında bulunması 
gereken hususlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Eğitim Planı 
B) Denetim Prosedürleri 
C) Acil Durum Yönetimi 
D) Tedbirlere Aykırılıkların Yaptırımları  

 
 
 
 
43. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, işletme içi güvenlik denetiminin planlanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Bir sonraki yılın denetim planı en geç içinde bulunulan yılın 15 Aralık tarihine kadar 
yapılmalıdır. 

B) İşletme tarafından yıllık bir denetim programı yapılmalıdır. 
C) Hazırlanan denetim programı plansız denetimlerin yapılabilmesine izin vermelidir. 
D) Bir sonraki yılın denetim planının yönetim tarafından onaylanması gerekir.  
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44. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 
göre, sivil havacılık işletmeleri tarafından güvenlik yapılanmasının kadrosu, birim veya 
bölüm başkanlarının iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden 
itibaren en geç kaç gün içinde güncelleme yapılmalıdır?  
 

 
 
 

A) 7 
B) 10 
C) 15 
D) 45 

 
 
 
45. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, talimatta belirtilen kurallara uyulmaması halinde uygulanacak idari ve cezai 
yaptırımlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Havacılık işletmelerinde güvenliği ciddi bir şekilde etkileyen uygunsuzluk tespit edildiğinde ilk 
olarak işletmelere ihtarda bulunulur. 

B) Yapılan denetlemeler sonucunda tespit edilen güvenliği ciddi şekilde etkilemeyen eksikliklerin 
giderilmesine yönelik havacılık işletmesi tarafından 10 gün içerisinde bir eylem planı hazırlanır.  

C) Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak hava işletmesi tarafından düzenlenen 
eylem planı herhangi bir denetime tabi değildir.  

D) Talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde işletme yöneticilerinin yetkileri, tespit 
edilen kusur derecesinin ağırlığına göre belli bir süreliğine askıya alınabilir veya tamamen iptal 
edilebilir.  

  
 
 
 
46. I. Bu işletmeler güvenlikten sorumlu yetkili yönetici idaresinde güvenlik yönetimi kurar. 

II. Bu işletmelerde güvenlikten sorumlu yetkili yöneticiye bir yardımcı görevlendirilmesi 
zorunludur. 

III. Bu işletmelerde güvenlikten sorumlu yetkili yöneticinin tam zamanlı olarak 
görevlendirilmesi zorunludur. 

IV. Hava taksi işletmeleri, müstakil veya mevcut idari personelden birini güvenlikten sorumlu 
yetkili yönetici olarak görevlendirebilir. 

 
Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 
göre, havayolu işletmeleri ve genel havacılık işletmelerine ilişkin aşağıdakilerden hangileri 
yanlıştır? 
  

 
 
 

A) I ve III  
B) II ve III 
C) II ve IV 
D) III ve IV 

 
 
 
 
47. Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (Sems) Talimatı (SHT-17.3) hükümlerine 

göre, “Özel Güvenlik Kuruluşları”nda Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici (GSYY) 
olabilmek için aşağıdakilerden hangisi alınması gerekli olan opsiyonel nitelikteki eğitimdir?  
 

 
 
 

A) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi 
B) Denetçi/Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Sistemi Eğitimi  
C) İlgili hizmet verildiği takdirde Patlayıcı Tespit Sistemi EDS Eğitimi 
D) Kategori 12 kapsamında Tehlikeli Maddeler Eğitimi 
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48. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, Tarayıcı 
Personel Sertifikasyon Sınavı Komisyonu en az kaç asıl ve yedek üyeden teşekkül eder? 
 

 
 
 
 

A) En az beş asıl en az üç yedek üye 
B) En az yedi asıl en az beş yedek üye 
C) En az üç asıl en az iki yedek üye 
D) En az dokuz asıl en az beş yedek üye 

  
 
 
 
49. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi doğrudan Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavı Komisyonu’nun 
görevlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Hazırlanan soruların zorluk seviyelerini tespit etmek  
B) Adayların başvuru koşullarını belirlemek 
C) Sınav soru setlerini onaylamak  
D) Sınav dönemlerinin belirlenmesi 

 
 
 
 
50. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, teorik ve 

uzmanlık alan sınavlarının puanlanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

 
 
 

A) Teorik sınavda yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemez.  
B) Uzmanlık alan sınavında her soru iki puan olarak kabul edilir. 
C) Uzmanlık alan sınavında iki veya daha fazla aşamalı sorularda herhangi bir aşamada yanlış 

cevap verilmesi halinde sorunun tamamen yanlış cevaplandırıldığı kabul edilir.  
D) Uzmanlık alan sınavında cevapsız bırakılan sorular yanlış kabul edilir. 

 
 
 
 
51. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, sınavların 

değerlendirilmesi ve başarı standartlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

 
 
 

A) Teorik ve uzmanlık alan bölümlerinin herhangi birinden %70 başarıyı sağlayamayan adaylar 
sınavda başarısız kabul edilir.  

B) Üst üste 4 kez sınavda başarısız olan adaylar süresiz olarak sınava alınmazlar.  
C) Adayların sertifika alabilmeleri için, almak istedikleri sertifikayla ilgili teorik sınav ve uzmanlık 

alan sınavında başarılı olmaları yeterlidir.  
D) Her bir soru bir puan üzerinden değerlendirilir ve sınav toplam 100 puandır. 

 
 
 
 
52. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, sınav 

sonuçlarına itiraz sonuçların ilanından itibaren kaç gün içerisinde yapılmalıdır?  
 

 
 
 

A) 7 gün 
B) 7 iş günü 
C) 10 gün 
D) 10 iş günü 
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53. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, sınav 
sorularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Soru bankasında yer alan sınav soruları üst üste 3 kez sorulmaz. 
B) Teorik soru bankası en az 1000 sorudan oluşur 
C) Toplamda yirmi kez sorulan sorular en az 2 yıl askıya alınır. 
D) Aktif görüntü soru bankası en az 2000 sorudan oluşur. 

  
 
 
54. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, teorik 

sınav süreleri ve soru sayılarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Teorik sınavın toplam süresi her bir soru için altmış saniye süre göz önüne alınarak belirlenir. 
B) Teorik sınavda cihaz kullanım bilgisi ve yeterliliği konusunda 23 soru sorulur.  
C) Teorik sınavda sorulan toplam soru sayısı 50’dir.  
D) Teorik sınavda genel güvenlik mevzuatı ve uygulamaları bilgisi konusunda 17 adet soru 

sorulur.  
 
 
 
55. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, uzmanlık 

alanı sınav süreleri ve soru sayılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Uzmanlık alanı sınavında sorulan beş seçenekli işaretlemeli soru sayısı 25’tir.  
B) Uzmanlık alanı sınavında sorulan iki aşamalı ön seçenekli işaretlemesiz sorularda tehdit 

objesinin yerinin işaretlenmesi istenmektedir. 
C) Uzmanlık alanı sınavında beş seçenekli işaretlemeli sorularda görüntüdeki tehdit objesinin 

tanımlanması yeterlidir ve yerinin işaretlenmesi gerekmemektedir. 
D) Uzmanlık alanı sınavında sorulan iki seçenekli işaretlemeli soru sayısı 20’dir.  

 
 
 
56. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, sınav 

başvuruları ve randevularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Sertifika yenilemek için başvuracak olan adaylar sertifika süresinin bitimine en az 1 ay kala 
başvuru işlemlerini yapmak zorundadır.  

B) Adayların, sınav dönemlerinde ücretini yatırıp randevu aldıkları halde sınava girememeleri 
durumunda sınav ücretleri kendilerine iade edilir.  

C) Sınav randevusuna gelmeyen adaylar mazeretlerine ilişkin belgeleri 5 iş günü içerisinde 
kuruma beyan ederler. 

D) Sınav başvurusu esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin sınavı 
iptal edilir ve bu kişilere iptal edilen sınav tarihinden itibaren 3 yıl süre ile sınava giriş hakkı 
verilmez. 

 
 
 
57. Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı (SHT 17.5) hükümlerine göre, mobil sınav 

salonu sitem gereksinimleri kapsamında sınav odasında sunucu olması halinde sunucunun 
IP ve ismi ne şekilde olmalıdır?  
 

 
 
 

A) 192.168.101.20 – TPSS0 
B) 192.168.101.00 – TPSS0 
C) 192.168.101.10 – TPSS1 
D) 192.168.101.21 – TPSS1 
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58. Aşağıdakilerden hangisi Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının uluslararası mevzuata ait 
hukuki dayanaklarındandır?  
 

 
 
 

A) Türk Sivil Havacılık Kanunu  
B) İkili hava ulaştırma anlaşmaları 
C) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
D) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

 
 
59. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre hava aracında yiyeceklerin hazırlandığı 

bölüm ve mutfağa ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Demarke alan 
B) Bagaj ayırma alanı 
C) Gale 
D) Hangar 

 
 
60. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik 

personelinin görevlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Yetkili otorite adına ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen uyumluluk faaliyetlerini 
gerçekleştirme 

B) Güvenlik tahditli alanlara giriş kontrolü  
C) Hava aracının aranması, kontrolü ve korunması 
D) Devriye, refakat ve nöbet hizmetleri 

 
 
61. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre bir havalimanında uçakların iniş ve kalkışları 

için hazırlanmış ve belirlenmiş sahaya ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Taksi yolu 
B) Pist 
C) Servis paneli 
D) Konveyör 

 
 
62. Sivil havacılığı yasadışı müdahale eylemlerine karşı korumak için alınacak güvenlik 

önlemlerinin maliyetlerinin karşılanması, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında 
belirlenen güvenlik uygulamalarının sağlanması ve kullanılan güvenlik teçhizatının temin 
edilmesi ile ilave gerekli güvenlik yatırımlarının yapılması sorumluluğu kendi 
yetki/görev/sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine aittir? 
 

 
 
 

A) Denetçi 
B) Eğitim araştırma ve denetleme uzmanları kurulu 
C) Kontrol noktası amiri  
D) Havacılık işletmeleri 

  
 
63. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre iki ülke arasında işbirliği ve güvenlik 

tedbirlerinin denkliği kapsamında, aşağıdaki alanlardan hangisinde sivil havacılık güvenliği 
tedbirlerinin denkliğinin tanınması gerçekleştirilemez? 
 

 
 
 

A) Yolcu ve kabin bagajı güvenlik tedbirleri 
B) Hava aracı güvenlik tedbirleri  
C) Yakalama, gözaltı, muhafaza altına alma ve tutuklama koruma ve güvenlik tedbirleri 
D) Kargo ve posta güvenlik tedbirleri 
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64. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının hazırlanması, programda belirtilen görev ve 
hizmetlerin koordinasyonunun sağlanarak yürütülmesi, ICAO ve ECAC standartlarının 
uygulanması, sürdürülmesi ve izlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkili ve sorumludur? 
 

 
 
 

A) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
B) Emniyet Genel Müdürlüğü 
C) Dışişleri Bakanlığı 
D) MİT Müsteşarlığı 

 
 
 
 
65. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi havalimanı güvenlik 

komisyonu üyelerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Emniyet Şube Müdürü 
B) Havalimanının bulunduğu bölgede yetkili asliye hukuk mahkemesi hâkimi 
C) Gümrük Müdürü 
D) Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi Başkanı 

 
 
 
 
66. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi yolcu dışındaki 

kişilerin taranmasında kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Elle arama 
B) Kapı tipi metal dedektörü 
C) Patlayıcı iz tespit cihazı 
D) İyonize radyasyon yayan güvenlik tarayıcıları 

 
 
 
 
67. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi taramadan muaf 

kargo ve posta gönderilerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Uygun bir doküman eşliğinde güvenilir bir kaynaktan gelmeleri kaydıyla, taramaya tabi 
tutulursa hasar görebilecek biyolojik/biyomedikal numuneler 

B) Yanlarında ilgili kurumlarından düzenlenen belgeleri ve eşlik eden bir kişi bulunan şehit 
cenazeleri haricinde kalan cenazeler 

C) Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin müsaadesi ile afet acil durumlarında havayolu ile taşınacak 
yardım malzemeleri 

D) Nükleer materyallerin fiziksel koruması üzerine konvansiyon uyarınca korunmaları kaydı ile 
nükleer materyaller 

  
 
 
 
68. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, hava aracına yönelik tehditlere ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Hava aracına yönelik e-posta vasıtasıyla yapılan tehditler dikkate alınmaz. 
B) Telefon çağrısıyla tehdidi alan personel konuşmayı mümkün olduğunda kısa tutmalıdır. 
C) Hava aracında veya havalimanlarında herhangi bir nesne, hayatın olağan akışına uygun 

olmayan ve/veya kendi doğal yapısına aykırı görünüyorsa şüpheli olarak değerlendirilmelidir. 
D) Kulak misafiri olunabilecek veya üçüncü bir şahsın duyduğu sözlü ifadeler tehdit kapsamında 

dikkate alınmaz. 
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69. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi kuraldışı yolcu 
olarak değerlendirilmez? 
 

 
 
 

A) Deporteler 
B) Uçağın veya uçakta yer alanların düzenini tehlikeye atacak şekilde uçağa ve cihazlarına zarar 

verenler 
C) Uçuş emniyetini tehlikeye düşürecek veya aksatacak şekilde kasıtlı yanlış bilgi verenler 
D) Operasyonların düzenli, emniyetli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için hazırlanan 

kurallara ve talimatlara uymayanlar 
 
 
 
 
70. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre güvenlik önlemleri uygulamalarının belirli bir 

sistem dâhilinde caydırıcı etkisi ve verimliliğini artırılması amacıyla düzensiz aralıklarla, 
farklı noktalarda ve/veya çeşitli yöntemlerle uygulanmasına ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Özgeçmiş araştırması 
B) Mülakat 
C) Havai çalışma 
D) Öngörülemezlik 

 
 
 
 
71. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre kişinin kesintisiz olarak en az kaç ay 

boyunca ikamet ettiği yer ikamet ülkesi olarak tanımlanır? 
 

 
 
 

A) 6 
B) 8 
C) 12 
D) 24 

 
 
 
 
72. Aşağıdakilerden hangisi Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirlenen genel/temel 

standartlardan daha sıkı veya ilave önlemlerin uygulanmasına ilişkin esaslarla 
bağdaşmamaktadır? 
 

 
 
 

A) Ulusal ve yerel bazda yapılan risk değerlendirmesi sonucunda alınan ilave önlemler, tehditle 
ilgili, objektif, tarafsız ve risk ile orantılı olarak uygulanır. 

B) Acil ve ani gelişen durumlarda yetkili otorite gerekli önlemleri alır ve en kısa sürede yerel 
otoriteye bilgi verir. 

C) Standart üstü tedbirler veya ilave güvenlik tedbirleri yetkili otorite tarafından belirlenir. 
D) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirlenen genel/temel standartlardan daha sıkı veya 

ilave önlemler uygulanabilir. 
  
 
 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kalite Kontrol Programında yer alan 

hususlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Yetkili otoritenin gücü  
B) Denetçi yeterlilik kriterleri 
C) Güvenlik incelemeleri  
D) İkili hava ulaştırma anlaşmaları   
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74. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre aşağıdakilerden hangisi potansiyel tehlike 
arz eden yolcular için uygulanan ilave güvenlik tedbirlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Yolcunun kendisi, kabin bagajları ve uçakaltı bagajları daha ayrıntılı taranır. 
B) Yolcular, koridor veya acil çıkış koltuklarına oturtulmazlar. 
C) Yolcunun nakledileceği, diğer yolculara ve kamuya duyurulur. 
D) Yolcular, kaptan pilot veya hava yolu şirketi ile koordineli olarak tüm yolculardan önce uçağa 

alınırlar. 

 

 
75. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan refakatçilere ilişkin, aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Refakatçi koruma personeli, uçak içerisinde göz yaşartıcı bomba veya hukuki işlemlere maruz 
kişileri güçsüz bırakacak gaz ve benzeri maddeleri kullanabilir. 

B) Hukuki/adli işlemlere maruz kişiler ve refakatçileri, bütün yolculardan sonra uçağa alınır ve en 
önce uçağı terk ettirilir. 

C) Hukuki/adli işlemlere maruz kişiler uçağın en arkasında ve çıkış kapılarının uzağında bulunan 
iki veya daha fazla koltuklu sıralarda iki refakatçi arasına, refakatçinin tek olması halinde ise iç 
tarafa oturtulur. 

D) Tehlikeli olduğu kanaati uyandıran hukuki/adli işlemlere maruz kişinin birden fazla olması 
halinde, bunların tamamı aynı uçağa kabul edilir. 

 

 
76. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, yolculara ait ruhsatlı silahların taşınmasına 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Havalimanına gelen yolcuların ruhsatlı silahları indiği yerde yolcuya geri verilmek üzere polis 
tarafından tutanakla teslim alındıktan sonra silah ve şarjör fişekten arındırılır, şarjör ve fişekler 
ayrı poşete konularak silah ile birlikte açıldığında belli olan ve mukavemete sahip, kâğıt, plastik 
veya kutu benzeri kilitli bir muhafazaya yerleştirilir. 

B) Taşınacak mermi ve mühimmat miktarı varılan havalimanı mülki idare amirliğinin 
sorumluluğundadır. 

C) Hava aracında giden silah ve mühimmat miktarı ile yükleme bilgisi, varış noktasında silahı 
hava aracından teslim alacak birime önceden bildirilir. 

D) Silahlar, yolcuların bilmeyeceği ve ulaşamayacağı, uçağın kargo bölümünde diğer kargolardan 
ayrı ve kilitli bir bölümde/çantada muhafaza edilir. 

  

 
77. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, hava aracı güvenlik aramasına ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Bir hava aracı yetkisiz kişilerin girmiş olabileceğinden şüphelenildiğinde her zaman güvenlik 
aramasına tabi tutulur. 

B) Güvenlik standartlarının Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında detayları verilen standarda 
denk olarak tanınmadığı bir ülkeden kalkarak, güvenlik önlemlerinin Milli Sivil Havacılık 
Güvenlik Programında detayları verilen standarda denk olarak tanındığı bir ülkede transit 
duraklama sonrası gelen bir hava aracı, güvenlik önlemlerinin Milli Sivil Havacılık Güvenlik 
Programında detayları verilen standarda denk tanındığı bir ülkeden gelen bir hava aracı olarak 
değerlendirilir. 

C) Kritik bölüm haricinde bir bölüme giren veya çıkış yapan bir hava aracı kalkış öncesi herhangi 
bir zamanda bir hava aracı güvenlik aramasına tabi tutulur. 

D) Güvenlik önlemlerinin Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında detayları verilen standarda 
denk olarak tanınmadığı bir ülkeden kritik bir bölüme gelen bir hava aracı yolcunun hava 
aracının aranacak bölümlerinden inişinden ve/veya uçak altının boşaltılmasından sonra 
herhangi bir zamanda hava aracı güvenlik aramasına tabi tutulur. 
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78. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, tehdidin müdahale gerektirmesi durumunda 
hava taşıyıcısının yapmakla sorumlu olduğu hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Tehdit kırmızı olarak sınıflandırılmışsa acil durum planının başlatılması gerekir. 
B) Tehdit sarı olarak sınıflandırılmışsa uygulanacak güvenlik kontrolleri ve tehdide karşı alınacak 

belirlenen önlemlerin uygulanması gerekir. 
C) Tehdit yeşil olarak sınıflandırılmışsa, herhangi bir ilave önleme/tedbire gerek yoktur. 
D) Tehdit beyaz olarak sınıflandırılmışsa yalnızca yetkili otorite bilgilendirilir. 

  

 

 
79. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, güvenlik tahditli alanlara giriş izni 

verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi bir yetkilendirmeyi göstermez? 
 

 
 
 

A) Yolcunun görevli olduğu kamu kurumu tarafından düzenlenen ve kamu hizmetini gösteren 
geçerli bir hizmet belgesi 

B) Geçerli bir havalimanı giriş kartı 
C) Geçerli bir mürettebat kimlik kartı 
D) Yerel otorite tarafından düzenlenen geçerli bir giriş izin belgesi 

 

 

 
80. Aşağıdakilerden hangisi Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, hava aracının 

korunmasına dair esaslarla bağdaşmamaktadır? 
 

 
 
 

A) Kilitli veya yetkisiz girişe karşı korunan bir hangara park edilmiş bir hava aracı için koruma 
gereklilikleri geçerli değildir. 

B) Yerden erişilebilir olmayan kapılar için erişim yardımcıları hava aracından erişim 
sağlayamayacak mesafede uzağa çekilir. 

C) Hava aracı mümkün olduğu yerde, çevre sınırın (tel örgü) yakınına ve karanlık alanlara park 
edilmelidir. 

D) Dış kapılar kilitlendiğinde sadece operasyonel yetkiye sahip kişiler bu kapıları açabilmelidir. 

 

 

 
81. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, aşağıdakilerden hangisi bu programda yer 

alan, sıvı, aerosol veya jel kapsamında değildir? 
 

 
 
 

A) Tıraş köpükleri 
B) Diş macunu 
C) Katı halde olan ruj 
D) Deodorant 

 

 

 
82. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programına göre, özel yolcu kategorilerinin taranmasına ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hasta, yaşlı, hamile ve çocukların metal dedektörler ile kontrolleri yapılamaması durumunda 
veya bu kişilerin talebi halinde kontrolleri elle yapılır. 

B) Vücudunda, kalp pilleri, defibratör gibi sağlık gereçleri taşıyan kişiler özel bir işleme tabi 
tutularak kapı ve el dedektörleri kullanılmadan elle aramaya tabi tutulur. 

C) Değerli eşya taşıyan kişilerin kontrolleri arama kabini içerisinde yapılmalıdır. 
D) Canlı hayvanlar x-ray cihazları ile kontrol edilir. 
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83. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
niteliklerinden biridir? 
 

 
 
 

A) Federal Devlet 
B) Sosyal Devlet 
C) Bölgeli Devlet 
D) Otoriter Devlet 

 
 
84. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk döneminde aşağıdaki oluşumlardan hangisine üye 

olmamıştır? 
 

 
 
 

A) Avrupa Birliği 
B) Milletler Cemiyeti 
C) Balkan Antantı 
D) Sadabat Paktı 

  
 
85. Sivas Kongresi’nde, Temsilciler Kurulu tarafından Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Genel 

Komutanlığına atanan komutan aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Kazım Karabekir 
B) İsmet İnönü 
C) Ali Fuat Cebesoy 
D) Fevzi Çakmak 

 
 
86. Anayasanın 118. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu, aşağıdakilerin hangisinin 

başkanlığında toplanır? 
 

 
 
 

A) Cumhurbaşkanı 
B) İçişleri Bakanı 
C) Genelkurmay Başkanı 
D) Milli Savunma Bakanı 

 
 
87. Aşağıdakilerden hangisi, Mili Güvenlik kavramının kapsamındaki unsurlardan biri değildir? 

 
 
 
 

A) Milli menfaatler 
B) Denizaşırı bölgelere yayılma 
C) Tehditler 
D) Tehditlere karşı tedbir alma 

 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi Devlet’in temel organları arasında yer almaz? 

 
 
 
 

A) Yasama 
B) Yürütme 
C) Yargı 
D) Gözetme 

 
 
89. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın birimleri arasında yer 

almaz? 
 

 
 
 

A) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 
B) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
C) Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü 
D) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 
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90. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar için öngörülen 
hizmet sınıflarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Din Hizmetleri Sınıfı  
B) Teknik Hizmetler Sınıfı 
C) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  
D) Akademik Hizmetler Sınıfı 

  
 
 
 
91. Kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırdıkları personele ait 

kadrolarda yüzde kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır? 
 

 
 
 

A) %3 
B) %5 
C) %6 
D) %10 

 
 
 
 
92. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı 
hafta süreyle analık izni verilir. 

B) Kadın memura verilen süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 
hususunda, kadın memurun tercihi esastır. 

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinen memura, çocuğun teslim edildiği 
tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. 

D) Erkek memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine en fazla bir hafta babalık izni 
verilir. 

 
 
 
 
93. I. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı, disiplin kuruluna 

itiraz edilebilir.  
II. Disiplin amirleri tarafından verilen aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezalarına karşı, yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.  
III. Disiplin cezalarında itirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. 
IV. Disiplin cezalarında itirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen 

cezayı hafifletebilir veya ağırlaştırabilirler. 
V. Disiplin cezalarında itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine 

intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.  
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, disiplin cezalarına itirazla ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

A) I, II ve IV 
B) I, III ve V 
C) II, III ve V 
D) I, III, IV ve V 
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94. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 
sözleşmeli personele, yazılı savunmasını yapabilmesi için kaç günden az olmamak üzere 
süre verilir? 
 

 
 
 

A) 7 
B) 10 
C) 15 
D) 30 

 
 
 
95. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 

sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları nasıl 
tespit edilir? 
 

 
 
 

A) Kanun ile 
B) Hazine ve Maliye Bakanının kararı ile 
C) Cumhurbaşkanı kararı ile 
D) Personelin istihdam edileceği kurumun kararı ile 

 
 
 
96. I. İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli 

arasında kendisi için harcırah ödenir. 
II. Aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel 

sayısının %5'ini geçemez. 
III. Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen 

hizmet süresi toplamı 21 yıl ve daha fazla olanlara, temel ücretlerinin %5'i oranında kıdem 
ücreti verilir. 

IV. İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüsün demirbaşı olarak verilebileceği 
gibi bu yardımlar nakdi ödeme şeklinde de yapılabilir. 

 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, sözleşmeli personelin mali ve sosyal 
hakları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

A) I ve III   
B) I ve IV 
C) II ve III 
D) II ve IV 

  
 
 
97. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yanlış kullanılmıştır? 

 
 
 
 

A) Funda Hanım,  okulumuzun yeni edebiyat öğretmenidir.  
B) Tuna Nehri, Macaristan için ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 
C) Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar sürmüştür. 
D) Geç saatlere kadar gözüme uyku girmez, hep O’nu düşünürdüm. 

 
 
 
98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü özne” vardır? 

 
 
 
 

A) Şüpheli şahıslar, şehir çıkışına yakın bir noktada silahlarıyla yakalandı. 
B) Başvuru dosyası reddedilen adaylara kurumumuzca bilgi verilecektir. 
C) Bomboş sokaklarda, elleri cebinde, her akşam saatlerce böyle gezinirdi. 
D) Babasının ölüm haberini aldığı gün üzüntüden kahrolmuş, âdeta yıkılmıştı. 
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99. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biridir?  
 

 
 
 

A) Dürüstlük 
B) Reklam 
C) Propaganda 
D) Pazarlama 

 
 
 
100. Aşağıdakilerden hangisi, kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından biri olarak 

düşünülemez? 
 

 
 
 

A) Kamuoyunu aydınlatmak 
B) Halka bilgi akışını karmaşıklaştırmak 
C) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak 
D) Hizmetlerin yerine getirilmesinde halkın işbirliğini sağlamak 

 
 

 
TEST BİTTİ 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



 

 

 
SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 
 

1. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve nüfus 
cüzdanı/süresi geçerli pasaport/ ehliyet/ 
kurumsal kimlik kartı (üzerinde T.C. kimlik 
numarası yazması ve güncel bir fotoğraf 
olması şartıyla) ile kabul edilecektir. Bunların 
dışındaki herhangi bir belge sınava giriş için 
geçerli belge olarak sayılmayacaktır. Sınava 
Giriş Belgesi ve Kimlik kartı yanında olmayan 
adaylar sınava alınmayacaktır. 
 

2. Adayların, cep telefonu ile sınava girmeleri 
kesinlikle yasaktır. Ayrıca her türlü elektronik/ 
mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, 
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, 
kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık 
vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 
cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli 
silah vb. teçhizatla; çanta, müsvedde kâğıdı, 
defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete 
vb. yayınlar, hesap makinesi vb. araçlarla 
sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girdiği tespit edilen adaylar, 
mutlaka Sınav Salon Tutanağına işlenecek ve 
bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 
3. Adaylar, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 

şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj 
içerisinde veya ambalajsız) getirebilirler. 
Bunun dışında sınav salonlarına yiyecek ve 
içecek ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak 
görme engelli adaylar sınava baston ile 
girebileceklerdir. Kalem, silgi ve kalemtıraş 
dağıtılmayacağı için adayların bu ihtiyaçları 
sınavdan önce tedarik etmeleri gerekmektedir. 
Adayların birbirinden kalem, silgi, kalemtıraş 
vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 

 
4. Sınava girecek adaylar yumuşak uçlu kurşun 

kalem, silgi ve kalemtıraşı kendileri getirecektir. 
  
5. Sınavın başlamasına müteakip herhangi bir 

nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) sınav salonundan 
ayrılan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.  

 
6. Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. 
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye 
girişen, kopya veren, kopya çekilmesine 
yardım edenlerin kimlikleri, Sınav Salon 
Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları 
geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya 
çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.  

 
 
 

7. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına 
işaretlenmiş cevapların, optik cevap 
kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle 
verilmeyecektir. 
 

8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 
kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı 
ise değiştirilmesi için derhal Salon Başkanına 
başvurunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki 
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.  

 
9. Cevaplamaya geçmeden önce optik cevap 

kağıdındaki kodlanmış ve doldurulmuş 
alanları kontrol edip, imzalayıp, “Kitapçık 
Türü”nü işaretleyiniz. Size verilecek soru 
kitapçığı üzerinde ayrılan yere istenilen 
bilgileri doldurunuz. Soru kitapçığı üzerindeki 
uyarıları mutlaka okuyunuz. Sınav sonunda 
soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. 
Soru kitapçığınızın eksik sayfası çıkması 
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

  
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 

bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmanız 
kesinlikle yasaktır. 

 
11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru 

kitapçığınızı ve optik cevap kâğıdınızı salon 
görevlilerine beraber teslim etmeyi 
unutmayınız.  

 
12. Adaylar,  görevlilerin her türlü uyarılarına 

uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde 
oturduğunuz yerleri de değiştirebilir.  

 
13. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
 
 
                          BAŞARILAR DİLERİZ 

                                


