
  
                                                                                   

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 

 

UZMAN 

A 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ………………………….. 

ĠMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 
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1. Takozlama ile ilgili aĢağıdaki bilgiler-

den hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Normal hava Ģartlarında; büyük gövdeli 

uçaklar da dâhil tüm uçaklarda; 2 takoz 

ön tekerleklere, 2 takoz ana iniĢ takım-

larına konur. 

B) ġiddetli rüzgârlarda; 45 km/h (25 knot) 

üzerinde; ön tekerleklerde değiĢme ol-

maz, sağ ve sol ana iniĢ takımlarına 4 

takoz konur. 

C) Takozlar, gövde imalatçısının talimat-

larına ve müĢteri havayolları prosedür-

lerine göre değiĢkenlik gösterebilmek-

tedir. 

D) Takozlar, ön dikme ve ana dikme te-

kerleğinin aksına paralel ve ön dikme 

lastiklerine hafif temas hâlinde, ana 

dikmelere ise 2-3 cm boĢluk bırakılarak 

konumlandırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekipman emniyetinin sağlanması ile 

ilgili aĢağıdaki bilgilerden hangisi yan-

lıĢtır? 

 

A) Ekipmanla operasyona baĢlamadan ön-

ce ilk fren testi uçağa 7,5 metre kala 

yapılmalıdır. 

B) Ekipman emniyet sahasına ve uçağa 

yanaĢmadan önce tüm motorlu araç ve 

ekipmanlar son defa uçağa 5 metre kala 

iyice yavaĢlayarak fren kontrolü yap-

malıdır. 

C) Ekipmanlar her zaman uçak kapıları 

kapalı iken uçağa yanaĢtırılmalıdır. 

D) Traktörler ile çekilen çekerli ekipman-

ların uçağa yanaĢmadan önce duracağı 

mesafe minimum 3 metre olmalıdır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi PAT sahasının 

tanımıdır?  

 

A) Bir havalimanının; manevra sahasından 

ve apronundan oluĢan, hava araçlarının 

kalkıĢı, iniĢi ve taksi yapması için kul-

lanılacak olan bölümüdür. 

B) Havalimanının apron dıĢında kalan ve 

uçakların kalkıĢ ve iniĢleri ile birlikte 

kalkıĢ ve iniĢlerini gerçekleĢtirmek 

üzere yer hareketi (taksi) yapmak için 

kullandıkları sahadır. 

C) Havaalanında, pistleri, taksi yollarını, 

apronları ve bunlara bitiĢik sahaları ve 

belirli durumlarda doğrudan uçuĢ faali-

yeti amacıyla kullanılan bina ve yapıla-

rı veya bunların bazı kısımları ve bu 

bölümlerin hepsine giriĢin kontrollü ol-

duğu alanlardır. 

D) Hava araçları ve bunların faaliyetleri 

ile ilgili araç-gereçlerin hareket etmesi 

ve park edilmesinde kullanılan asfalt, 

beton ve toprak yapıdaki pist, apron, 

taksi yolları ve bitiĢik alanlardır. 

 

 

 

 

 

4. “Taksi yolu kenar enine Ģerit iĢaretlerinin 

eni ….. olmalı ve hangisi daha kısa ise 

stabilize kaplamanın dıĢ kenarından …… 

dahiline kadar uzanmalı ya da …… uzun-

luğunda olmalıdır.” 

 

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi 

için boĢ bırakılan yerlere sırasıyla aĢa-

ğıdakilerden hangisinin getirilmesi ge-

rekir? 

 

A) 0.7 m; 1.5 m; 5.5 m 

B) 0.7 m; 2.5 m; 7.5 m 

C) 0.9 m; 1.5 m; 7.5 m 

D) 0.9 m; 2.5 m; 5.5 m 
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5. Hassas yaklaĢma pist kategorilerinden 

Cat II (Kategori II) pistlerinin tanımı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Karar yüksekliğinin en az 60 m (200 

ft), görüĢ mesafesinin en az 800 m veya 

pist görüĢ mesafesinin en az 550 m ol-

duğu operasyonlara uygun olarak tesis 

edilmiĢ pistlerdir. 

B) Karar yüksekliğinin 60 m – 30 m (200 

ft–100 ft) arasında olduğu, pist görüĢ 

mesafesinin en az 300 m olduğu ope-

rasyonlara uygun olarak tesis edilmiĢ 

pistlerdir. 

C) Karar yüksekliğinin 30 m (100 ft)’ten 

az olduğu veya hiçbir karar yüksekliği-

nin bulunmadığı ve pist görüĢ mesafe-

sinin en az 175 m olduğu operasyonlara 

uygun olarak tesis edilmiĢ pistlerdir. 

D) Karar yüksekliğinin 15 m (50 ft)’ten az 

olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin 

bulunmadığı ve pist görüĢ mesafesinin 

175 m – 50 m arasında olduğu operas-

yonlara uygun olarak tesis edilmiĢ pist-

lerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir araç yolu - bekleme pozisyonu ıĢığı, 

piste hizmet veren araç yolu bekleme 

pozisyonlarında pistin hangi değerin al-

tında görüĢ mesafesi Ģartlarında kulla-

nılacağı öngörüldüğünde sağlanmalı-

dır? 

 

A) 300 m 

B) 400 m 

C) 500 m 

D) 550 m 

 

7. Veriye dayalı karar alma sürecinin 

aĢamalarından biri olan çözülecek 

problemin veya elde edilecek amaçların 

tanımlanması aĢamasından sonra gelen 

aĢama aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Hangi verilere ihtiyaç duyulduğunun 

tespit edilmesi 

B) Karar almayı destekleyecek verilerin 

talep edilmesi 

C) Verilerin toplanarak organize edilmesi 

D) Veri analizinin sonucunun/sonuçlarının 

yorumlanması 

 

8. AĢağıdakilerin hangisinde pist eĢik iĢa-

retlemelerinin uzunluğu, geniĢliği ve 

çizgi arasındaki boĢluk sırasıyla doğru 

olarak verilmiĢtir? 

 

A) 6 m; 180 cm; 360 cm 

B) 22,5 m; 180 cm; 180 cm 

C) 30 m; 180 cm; 180 cm 

D) 30 m; 360 cm; 180 cm 

 

9. Kod numarası 2 olan bir havalimanın-

da yer alan aletsiz bir pistin merkez 

hattından bir bekleme yerine, pist bek-

leme pozisyonuna veya araç yolu bek-

leme pozisyonuna olan minimum mesa-

fe kaç metre olmalıdır? 

 

A) 30 m 

B) 40 m 

C) 60 m 

D) 90 m 

 

10. Aletsiz ve hassas yaklaĢmasız pistlerde 

en az kaç adet eĢik ıĢığı bulunur? 

 

A) 4  

B) 5  

C) 6  

D) 8  
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11. AĢağıdakilerden hangisi havalimanı 

görsel yardımcıları ile ilgili doğru bir 

bilgidir? 

 

A) Belirli amaçları yerine getirerek uçak-

ların iniĢi, kalkıĢı ve manevra sırasında 

kaza kırıma uğramasına engel olurlar. 

B) Kurulumu ve kullanımının bir ülkeye 

veya havalimanına özgün bir model ve 

tasarımda (renk, konum, ebat vb.) kul-

lanımı esastır. 

C) Sadece kötü hava Ģartları ve gece kul-

lanımı için gereklidir. 

D) Temel olarak, yer hizmetleri ekiplerine 

yardım sağlamak için oluĢturulan yer 

iĢaretleridir. 

 

 

12. KaydırılmıĢ bir pist eĢiğinin kaydırılan 

kısmının iki adet çarpı iĢareti (X) ile 

iĢaretlenmesi ne anlama gelmektedir? 

 

A) Bu eĢik alanı sadece stopway olarak 

kullanılabilir. 

B) EĢik kalıcı olarak kaydırılmıĢtır ve bu 

alan uçak hareketleri için uygundur. 

C) EĢik geçici olarak (6 ay veya daha az 

süreyle) kaydırılmıĢtır. 

D) EĢik kalıcı olarak kaydırılmıĢtır ve bu 

alan uçak hareketleri için uygun değil-

dir. 

 

 

13. Sinyalizasyon lambasının (Aldis) gön-

derdiği çakarlı kırmızı sinyalin anlamı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) ĠniĢ sahasını kat etmeye ve taksi yolu 

üzerinde ilerlemeye serbestsiniz. 

B) ĠniĢ sahasını veya taksi yolunu terk et 

ve geçen uçağa dikkat et. 

C) Lokal talimatlara uygun Ģekilde manev-

ra sahasını terk et. 

D) Pozisyonu muhafaza et.  

 

14. AĢağıdakilerden hangisi Ģalt merkezi-

nin tanımıdır? 

 

A) Havalimanlarının ihtiyaç duyduğu Ģehir 

Ģebekesi ile Ģehir Ģebekesinin kesilmesi 

hâlinde; otomatik olarak, kule, teknik 

blok, mania ıĢıkları, pist aydınlatma 

sistemleri, radar, ILS sistemleri, meteo-

roloji sistemleri gibi önceliğe haiz olan 

sistemler için ihtiyaç duyulan, yedek 

enerjinin üretildiği ve dağıtımının ya-

pıldığı güç merkezleridir. 

B) Havalimanlarında enerji kayıplarının 

minimuma indirilmesi ile kuruluĢ mali-

yetlerinin azaltılması maksadıyla, ener-

ji dağıtımı ve yer altı kabloları ile yük-

sek düzeyli gerilim (6.300-10.000 volt) 

sağlayan güç merkezleridir. 

C) Nakil hatlarıyla temin edilen yüksek 

gerilimli Ģehir Ģebekesinin, dağıtım için 

gerekli alçak gerilim düzeyine düĢürül-

düğü, güç trafoları, yüksek gerilim 

anahtarları (kesiciler, ayırıcılar) ve di-

ğer koruyucu devre elemanları ile teç-

hiz edilmiĢ güç merkezleridir. 

D) Terminal binaları içerisinde yer alan X-

ray cihazları, arama kabinleri, anons 

sistemleri, yangın alarm sistemleri, te-

lefon santralı, saat sistemi, CCTV, uçuĢ 

bilgi sistemi, elektronik tartılar, bina 

otomasyon sistemi gibi elektronik sis-

temlerin elektrik aksamlarının bakım 

ve onarım iĢlemlerinin yapıldığı mer-

kezlerdir. 

 

 

15. Taksi yollarını tanıtırken aĢağıdaki iĢa-

retlemelerden hangisinin kullanılma-

sında herhangi bir sakınca yoktur? 

 

A) D 

B) I 

C) O 

D) X 

 



A 

4 

  A 

16. Bilgilendirme iĢaretlemeleri ile ilgili 

aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Bilgilendirme iĢaretlemesi, karmaĢık 

taksi yolu kesiĢme noktalarının önce-

sinde ve sonrasında yapılmalıdır. 

B) Bilgilendirme iĢaretlemesi, gerekli gö-

rülen taksi yolu veya apron yüzeyi üze-

rinde taksi yoluna dik olarak yapılma-

lıdır. 

C) Bir konum levhasının yerine geçtiğinde 

veya bir konum levhasını tamamladı-

ğında siyah bir fon üzerinde sarı renkte 

yazı Ģeklinde olmalıdır. 

D) ĠĢaretleme fonu ile kaplama yüzey ara-

sında yetersiz kontrast bulunması du-

rumunda yazıların siyah olduğu du-

rumda sarı bir çerçeve ve yazıların sarı 

olduğu durumda siyah bir çerçeve ile 

belirlenmelidir. 

 

 

17. Paralel, aletsiz pistlerin eĢ zamanlı kul-

lanılması öngörüldüğünde ve büyük 

olan kod numarasının 2 olduğu durum-

da, bu pistlerin merkez hatları arasın-

daki minimum mesafe, hangi değerden 

az olmamalıdır? 

 

A) 150 m 

B) 120 m 

C) 90 m 

D) 75 m 

 

 

 

18. AĢağıdakilerden hangisi zorunlu tali-

mat levhaları çeĢitlerinden biri değil-

dir? 

 

A) Araç yolu bekleme pozisyonu levhaları 

B) KavĢak kalkıĢ levhaları 

C) Pist bekleme pozisyonu levhaları 

D) Pist tanıtma levhaları 

 

19. Havacılık emniyetindeki ilerleme, genel 

hatlarıyla faaliyet dönemleri doğrultusun-

da olan dört yaklaĢımla açıklanabilir.  

 

Söz konusu yaklaĢımlar aĢağıdakilerin 

hangisinde kronolojik olarak doğru bir 

sırayla verilmiĢtir? 

 

A) teknik dönem – insan faktörleri dönemi 

– toplam sistem dönemi – organizasyo-

nel dönem 

B) teknik dönem – organizasyonel dönem 

– insan faktörleri dönemi – toplam sis-

tem dönemi 

C) teknik dönem – insan faktörleri dönemi 

– organizasyonel dönem – toplam sis-

tem dönemi 

D) toplam sistem dönemi – teknik dönem 

– insan faktörleri dönemi – organizas-

yonel dönem  

 

20. Kod harfi C olan havalimanlarında, 

taksi yolu (uçak park yeri taksi Ģeridi 

hariç) merkez hattı ile bir cisim arasın-

daki ve uçak park yeri taksi Ģeridi mer-

kez hattı ile bir cisim arasındaki mini-

mum ayırma mesafeleri aĢağıdakilerin 

hangisinde sırasıyla doğru olarak ve-

rilmiĢtir? 

 

A) 20 metre; 16,5 metre 

B) 26 metre; 22,5 metre 

C) 37 metre; 33,5 metre 

D) 43,5 metre; 40 metre 

 

21. AĢağıdaki ıĢıklardan hangisinin tesis 

edilmesi hassas yaklaĢma CAT I ıĢık-

landırma sistemlerinde zorunlu değil 

iken, CAT II ve CAT III ıĢıklandırma 

sistemlerinde zorunludur? 

 

A) EĢik ıĢıkları 

B) Pist sonu ıĢıkları 

C) Pist kenar ıĢıkları 

D) Tekerlek temas bölgesi (TDZ) ıĢıkları 
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22. Kod numarası 4 olan bir havalimanın-

da yer alan bir kalkıĢ pistinin merkez 

hattından bir bekleme yerine, pist bek-

leme pozisyonuna veya araç yolu bek-

leme pozisyonuna olan minimum mesa-

fe kaç metre olmalıdır? 

 

A) 90 m 

B) 75 m 

C) 60 m 

D) 40 m 

 

 

 

 

 

23. 1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapıla-

cak havalimanlarında, pist sonu emni-

yet alanı (RESA) ile ilgili aĢağıdaki bil-

gilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bir pist sonu emniyet alanı, kod numa-

rasının 3 veya 4 olduğu durumlarda, bir 

pist Ģeridinin sonundan en az 240 m 

veya bir durdurma sisteminin teçhiz 

edilmiĢ olduğu hâllerde bunun altında 

bir mesafe kadar uzanmalıdır. 

B) Bir pist sonu emniyet alanı, kod numa-

rasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletli 

bir pist olduğu durumlarda, bir pist Ģe-

ridinin sonundan en az 90 m veya bir 

durdurma sisteminin teçhiz edilmiĢ ol-

duğu hâllerde bunun altında bir mesafe 

kadar uzanmalıdır. 

C) Bir pist sonu emniyet alanı, kod numa-

rasının 1 veya 2 olduğu ve pistin ILS 

sistemine sahip bir pist olduğu durum-

larda, bir pist Ģeridinin sonundan en az 

90 m mesafe kadar uzanmalıdır. 

D) Bir pist sonu emniyet alanı, kod numa-

rasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletsiz 

bir pist olduğu durumlarda, bir pist Ģe-

ridinin sonundan en az 20 m mesafe 

kadar uzanmalıdır. 

 

24. PAPI ıĢıklarında bir birimi kırmızı, üç 

birimi beyaz gören bir pilot, doğru yak-

laĢma pozisyonunun neresindedir? 

 

A) Doğru yaklaĢma pozisyonunun biraz 

altında yani hafifçe alçakta uçmaktadır. 

B) Doğru yaklaĢma pozisyonunun oldukça 

altında yani çok alçakta uçmaktadır. 

C) Doğru yaklaĢma pozisyonunun biraz 

üstünde yani hafifçe yüksekte uçmak-

tadır. 

D) Doğru yaklaĢma pozisyonunun oldukça 

üstünde yani çok yüksekte uçmaktadır. 

 

 

 

25. Yakıt dökülmesi durumunda yapılması 

gerekenler ile ilgili aĢağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Acil durum birimleri (ARFF) gelene 

kadar yangın söndürme cihazları yakın-

laĢtırılarak beklemeye geçilmelidir. 

B) Üzerine yakıt dökülen herhangi bir ci-

sim var ise bu cisim uçağın sadece el 

bagajı konulan kısmına yüklenebilir, 

kargo kısmına yüklenmemelidir. 

C) Yakıt yayılımının kontrol altına alındı-

ğı açıkça görüldüğünde normal hizmete 

ve operasyona baĢlanabilir. 

D) Yakıt dökülmesi durumunda GPU he-

men durdurulmalı ve vakit kaybedil-

meden alandan uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

 

26. AĢağıdakilerden hangisi geniĢliği 45 

metre olan bir pistte, pist eĢik iĢaretle-

melerinde kullanılması gereken Ģerit 

sayısıdır? 

 

A) 16 adet 

B) 12 adet 

C) 8 adet 

D) 6 adet 
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27. Yakıt ikmali süreci ile ilgili aĢağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) GPU’lar ile yakıt tahliye delikleri veya 

noktaları arasında 6 metre mesafe bıra-

kılmalı aksi takdirde GPU’lar çalıĢtı-

rılmamalıdır. 

B) Uçağın yakıt bağlantı noktasından, ha-

valandırma noktalarından ve yakıt ara-

cından itibaren 6 metre yarıçaplı bir 

alan olan yakıt emniyet bölgesi içeri-

sinde telsiz, radar ve yönlendirme 

amaçlı ekipmanlar kullanılmamalıdır. 

C) Yer hizmet ekipmanları kesinlikle ka-

nat uçlarında bulunan yakıt tahliye de-

liklerinin 1 metre çapına park edilme-

melidir. 

D) Yer hizmet ekipmanlarıyla herhangi bir 

yakıt ekipmanı (yakıt kamyonu, hor-

tum, dispenser) arasında en az 1 metre 

mesafe bırakılmalıdır. 

 

 

28. Rüzgar yönü göstergesinin rengi veya 

renkleri, arka plan da göz önünde bu-

lundurularak, rüzgar yönü göstergesini 

en az hangi yükseklikten açıkça görüle-

bilir ve anlaĢılabilir hâle getirecek Ģe-

kilde seçilmelidir? 

 

A) 250 m  

B) 300 m 

C) 400 m 

D) 550 m 

 

29. Pist merkez hattı iĢaretlemelerinde kul-

lanılan Ģeritlerin geniĢliği, hassas yak-

laĢma kategorisi II veya III olan pistler 

için ne kadardır? 

 

A) 0,30 m 

B) 0,45 m 

C) 0,60 m 

D) 0,90 m 

 

30. “Kollar yere paralel olarak omuz hizasın-

dan dirseklerden kırarak baĢ üzerinde çar-

pı (X) iĢareti oluĢturacak Ģekilde hızlı hızlı 

aç, kapa. Flama yoksa kollar çarpı iĢareti-

ni oluĢturur.” 

 

Yukarıdaki cümlede tanımlanan    

marshalling iĢaretinin anlamı aĢağıda-

kilerin hangisinde doğru olarak veril-

miĢtir? 

 

A) Acil bir durumun var ve hareketi derhal 

sonlandırman gerekiyor. 

B) Hava aracının frenlerini bırak. 

C) Hareketi sonlandır. 

D) Motorları durdur. 

 

 

 

 

 

 

 

31. Biçim-A pist bekleme pozisyonu ile ilgili 

aĢağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Biçim-A pist bekleme pozisyonu iĢaret-

lemesinin pist tanıtma levhası (zorunlu 

talimat levhası) ile tamamlanması zo-

runlu değildir. 

B) Biçim-A pist bekleme pozisyonunun 

kesik çizgili bölümü taksi yolu tarafını, 

düz çizgili bölümü pist tarafını gösterir. 

C) Bir taksi yolu ile bir hassas yaklaĢma 

kategorisi I, II veya III pistinin bir ke-

siĢme noktasında tek bir pist-bekleme 

pozisyonu olduğunda, pist-bekleme po-

zisyonu iĢaretlemesi Biçim-A olmalı-

dır. 

D) Bir zorunlu talimat levhasının ötesine 

bir uçağın veya aracın geçebilmesi pi-

lotun ya da sürücünün trafik müsaitli-

ğinin olduğuna kanaat getirmesine bağ-

lıdır. 
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32. Zorunlu talimat iĢaretlemelerinin arka 

planı, yazının uçlarının ötesinde yanal 

ve dikey olarak en az kaç cm uzanmalı-

dır? 

 

A) 30 cm 

B) 50 cm 

C) 100 cm 

D) 125 cm 

 

 

33. AĢağıdakilerden hangisi Kaplama Sınıf-

landırma Numarası (PCN’i) 90 olan, 

esnek bir kaplama ile kaplı, düĢük mu-

kavemete sahip bir taban üzerinde otu-

ran, lastik basıncı sınırlaması 1,75 olan 

ve teknik değerlendirme yoluyla rapor 

edilen bilginin ifade edilme Ģeklidir? 

 

A) PCN 90 / R / B / W / T 

B) PCN 90 / R / C / X / T 

C) PCN 90 / F / B / W / T 

D) PCN 90 / F / C / X / T 

 

 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi emniyet riski 

hafifletme stratejilerinin kategorilerin-

den biri değildir? 

 

A) Artırma 

B) Ayırma 

C) Azaltma 

D) Önleme 

 

 

35. AĢağıdakilerden hangisi ICAO Emniyet 

Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin 

bileĢenlerden biri değildir? 

 

A) Emniyet güvencesi 

B) Emniyet politikası ve amaçları 

C) Emniyet teĢviki 

D) Emniyet vizyonu 

 

36. Havalimanı kod harfinin C olduğu du-

rumda, zorunlu talimat iĢaretlemele-

rinde karakter boyu kaç metre olmalı-

dır? 

 

A) 2 m 

B) 3 m 

C) 4 m 

D) 5 m 

 

 

 

37. Kapalı pistlerde yer alan iĢaretlemelerle 

ilgili aĢağıdaki bilgilerden hangisi doğ-

rudur? 

 

A) Bir pist üzerindeki kapalıdır iĢaretle-

mesi, kapalı ilan edilen pistin veya 

onun bir bölümünün; her iki ucuna da 

maksimum aralık 300 m’yi aĢmayacak 

Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

B) Bir pist veya bir bölümü daimi olarak 

kapatılsa bile, tekrar açılma ihtimalin-

den dolayı tüm normal pist iĢaretleme-

leri muhafaza edilir. 

C) Kapalı bir pist veya bir bölümünün 

üzerindeki ıĢıklandırma, pilotlarda kafa 

karıĢıklığına yol açmamak amacıyla, 

bakım amaçlı gerekli olduğu haller de 

dâhil hiçbir zaman çalıĢtırılamaz. 

D) Pist üzerinde yer alan kapalıdır iĢaret-

lemesinin rengi sarı olmalıdır. 

 

 

 

38. AĢağıdakilerden hangisi emniyet verile-

rinin ve bilgilerinin analizi için kullanı-

labilecek analiz türlerinden biri değil-

dir? 

 

A) Betimsel analiz 

B) Çıkarımsal analiz 

C) Kestirimci analiz 

D) Sezgisel analiz 
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39. “Kollar vücudun her iki yanında göğüs 

hizasından bel hizasına kadar indirilip 

kaldırılır. Flama yoksa avuç içi açık ve ye-

re paralel tutulur.” 

 

Yukarıdaki cümlede tanımlanan    

marshalling iĢaretinin anlamı aĢağıda-

kilerin hangisinde doğru olarak veril-

miĢtir? 

 

A) Acil bir durumun var ve hareketi derhal 

sonlandırman gerekiyor. 

B) Hava aracını frene al. 

C) Her iki yöndeki motorları yavaĢlat. 

D) Mevcut pozisyonunu koru, sıradaki 

komuta kadar bekle. 

 

 

 

40. Hassas yaklaĢma CAT II Calvert sistem 

yaklaĢma ıĢık sisteminde, pistin merkez 

hattı uzantısı üzerinde eĢikten itibaren 

900 metre mesafeye kadar olan kısımda 

yer alan barretlerin birbirine en yakın 

iki tanesi arasındaki uzaklık ne kadar-

dır? 

 

A) 150 m 

B) 300 m 

C) 600 m 

D) 900 m 

 

 

 

41. PAT Sahalarında Araç Kullanma Yö-

nergesinde belirtildiği Ģekilde, apron 

dâhilinde azami hız limiti (acil durum 

anında kullanılan araçlar hariç) ne ka-

dardır? 

 

A) 40 km/sa 

B) 25 km/sa 

C) 10 km/sa 

D) 5 km/sa 

 

42. Pist kenar iĢaretlemeleri ile ilgili aĢağı-

daki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Bir pist kenar Ģeridi iĢaretlemesi, pist 

kenarları ile banketler veya çevreleyen 

zemin arasındaki kontrasta bakılmaksı-

zın bir hassas yaklaĢma pisti üzerinde 

sağlanmalıdır. 

B) Piste bağlantılı taksi yolu giriĢ ve çıkıĢ-

larında kesilmelidir. 

C) Piste bağlantılı pist dönüĢ alanı var ise 

(tavsiye) pist ile pist dönüĢ alanı ara-

sında da çizilmelidir. 

D) Pistin geniĢliğinin 60 m’den fazla ol-

duğu durumlarda, Ģeritler pist merkez 

hattından 20 m’ye yerleĢtirilmelidir. 

 

43. “Taksi yolu kavĢağı iĢaretlemesinin olma-

dığı durumlarda yön levhaları, kod numa-

rasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kesi-

Ģen taksi yolunun merkez hattından en az 

….. m uzağa ve kod numarasının 1 veya 2 

olduğu durumlarda en az ….. m uzağa te-

sis edilecektir.” 

 

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi 

için boĢ bırakılan yerlere sırasıyla geti-

rilmesi gereken değerler aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) 30 - 40 

B) 40 - 20  

C) 60 - 40 

D) 60 - 45 

 

 

44. AĢağıdakilerden hangisi SCADA’nın 

baĢlıca sistemlerinden biri değildir? 

 

A) Alarm sistemi 

B) Geri dönüĢüm sistemi 

C) Ġzleme sistemi 

D) Veri toplama, analiz ve raporlama sis-

temleri 
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45. 1 Nisan 2016 tarihinden sonra oluĢturu-

lacak bekleme yerleri, pist bekleme po-

zisyonları, ara bekleme pozisyonları ve 

araç yolu bekleme pozisyonları için; 

rakımı 3.000 m ve kod numarası 4 olan 

bir havalimanında yer alan hassas yak-

laĢma pistinin merkez hattından bir 

bekleme yerine, pist bekleme pozisyo-

nuna veya araç yolu bekleme pozisyo-

nuna olan minimum 90 m’lik mesafe 

kaç metre daha artırılmalıdır? 

 

A) 13 m 

B) 18 m 

C) 23 m 

D) 28 m 

 

 

46. Kod numarası 3 veya 4 olan havaliman-

larında, pist çıkıĢ levhası dahil taksi 

yapma kılavuz levhaları için, tanım-

lanmıĢ pist kaplama kenarından levha-

nın yakın kenarına kadar dikey mesafe 

kaç metre aralığında olmalıdır? 

 

A) 3 m - 10 m 

B) 5 m - 11 m 

C) 8 m - 15 m 

D) 11 m - 21 m 

 

47.  

 

 

 

Rüzgar yönü göstergesi, yukarıdaki Ģe-

kildeki gibi bağlı olduğu direğe en ya-

kın boğumundan kıvrılmıĢ Ģekilde gö-

ründüğünde, sağladığı rüzgar hızı bilgi-

si yaklaĢık ne kadardır? 

 

A) 3 knots  

B) 6 knots 

C) 12 knots  

D) 15 knots 

 

48. DıĢ ana tekerlek açıklığının (OMGWS) 

6 metreden 9 metreye kadar (9 metre 

hariç) olduğu durumlarda, taksi yolu 

geniĢliği en az kaç metre olmalıdır? 

 

A) 6  

B) 7,5  

C) 10,5  

D) 15  

 

 

49. AĢağıdakilerden hangisi veriye dayalı 

karar alma sürecinde analiz felci olarak 

bilinen durumla karĢılaĢılmasının önü-

ne geçmek için kullanılabilecek strateji-

ler arasında yer almamaktadır? 

 

A) Analizi yapan ekibin mümkün oldu-

ğunca fazla uzmandan oluĢmasının sağ-

lanmaya çalıĢılması 

B) Ġlk seferde “mükemmel” bir karar veya 

çözümün amaçlanmasından ziyade 

“uygun” ve “uygulanabilir” bir karar 

alarak, bu kararların gittikçe geliĢtiril-

mesi 

C) Kapsamın ve amacın iyi bir Ģekilde ta-

nımlanması 

D) Son teslim tarihinin belirlenmesi 

 

50. “KavĢak kalkıĢı levhası ile pistin merkez 

hattı arasındaki mesafe, kod numarasının 

3 veya 4 olduğu durumlarda en az …. m 

ve kod numarasının 1 veya 2 olduğu du-

rumlarda en az …. m olacaktır.” 

 

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi 

için boĢ bırakılan yerlere sırasıyla geti-

rilmesi gereken değerler aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) 30 - 20  

B) 40 - 20   

C) 60 - 40  

D) 60 - 45  
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51. DHMĠ’nin Ana Statüsü çerçevesinde 

değerlendirildiğinde aĢağıdaki seçenek-

lerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) DHMĠ tüzel kiĢiliğe sahiptir. 

B) DHMĠ faaliyetlerinde özerktir. 

C) DHMĠ kamu hukuku hükümlerine ta-

bidir. 

D) DHMĠ’nin sermayesinin tamamı devle-

te aittir. 

 

 

 

 

 

 

52. DHMĠ Merkez TeĢkilat ġeması gere-

ğince, aĢağıdaki daire baĢkanlıkların-

dan hangisi, diğerleri ile aynı genel mü-

dür yardımcısına bağlı değildir? 

 

A) Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

B) Pazarlama ve Ticaret Dairesi BaĢkanlı-

ğı 

C) Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 

D) Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlı-

ğı 

 

 

 

 

 

 

53. 20 Mayıs 1933 tarih ve 2186 sayılı Ka-

nun ile ilk kez kurulan Hava Yolları 

Devlet ĠĢletme Ġdaresi hangi bakanlığa 

bağlı olarak kurulmuĢtur? 

 

A) Dâhiliye Vekilliği (ĠçiĢleri Bakanlığı) 

B) Milli Müdafaa Vekilliği (Milli Savun-

ma Bakanlığı) 

C) Münakalât Vekilliği (UlaĢtırma Bakan-

lığı) 

D) Nafia Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) 

 

54. 1982 Anayasasına göre temel hak ve 

özgürlüklerin olağan dönemde sınır-

landırılması ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Sınırlama kanunla yapılmalıdır. 

B) Sınırlama Anayasa’nın sözüne ve ru-

huna aykırı olmamalıdır. 

C) Sınırlama demokratik toplum düzenine 

aykırı olmamalıdır. 

D) Sınırlamanın her madde için geçerli 

genel sınırlama sebeplerine dayandı-

rılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

55. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sına göre seçmen olabilmenin koĢulla-

rından biri değildir? 

 

A) En az ilkokul mezunu olmak 

B) Kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden ya-

saklı olmamak 

C) 18 yaĢını doldurmak 

D) Seçmen kütüğüne yazılı olmak 

 

 

 

 

 

 

 

56. TBMM’nin ara verme veya tatil sıra-

sında, TBMM BaĢkanı tarafından top-

lantıya çağrılabilmesi için en az kaç 

milletvekilinin yazılı istemi aranır? 

 

A) 60 

B) 90 

C) 120 

D) 150 
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57. AĢağıdaki seçeneklerde, yer yönünden 

yerinden yönetim kuruluĢu ile kuruluĢ iĢ-

lemi eĢleĢtirilmiĢtir.  

 

Hangi seçenek hatalı bir eĢleĢme içer-

mektedir? 

 

A) BüyükĢehir belediyesi – Kanun ile 

B) Ġlçe belediyesi – CumhurbaĢkanlığı 

onayı ile 

C) Ġl belediyesi – Ġl kurulmasına dair ka-

nun ile resen 

D) Köy – ĠçiĢleri Bakanı kararı ile 

 

 

 

58. 1982 Anayasası’na göre cumhurbaĢkanı 

yardımcıları ve bakanlar ile ilgili aĢağı-

daki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) CumhurbaĢkanı, seçildikten sonra bir 

veya daha fazla cumhurbaĢkanı yar-

dımcısı atayabilir. 

B) CumhurbaĢkanı yardımcıları ve bakan-

lar, milletvekili seçilme yeterliliğine 

sahip olanlar arasından CumhurbaĢkanı 

tarafından atanır ve görevden alınır. 

C) CumhurbaĢkanı yardımcıları ve bakan-

lar, sadece görevleriyle ilgili suçlarda 

yasama dokunulmazlığından yararlanır. 

D) CumhurbaĢkanı yardımcıları ve bakan-

lar, CumhurbaĢkanına karĢı sorumlu-

dur. 

 

 

 

59. AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢ-

kanlığına bağlı kurum ve kuruluĢlar-

dan biri değildir?  

 

A) Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı 

B) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

C) Milli Ġstihbarat TeĢkilatı BaĢkanlığı 

D) Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

 

60. Disiplin cezaları ancak belirli statülerde 

bulunan kiĢiler için uygulanabilen özel 

yaptırımlardır.  

 

AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanununa göre devlet 

memurlarına uygulanabilecek disiplin 

cezalarından biri değildir? 

 

A) Aylıktan kesme 

B) Devlet memurluğundan çıkarma 

C) Derece ilerlemesinin durdurulması 

D) Kınama 

 

61. Hizmetin gerekleri bakımından görevi 

baĢında kalmasında sakınca görülen 

devlet memurları hakkında uygulanan 

görevden uzaklaĢtırma tedbiri bakı-

mından aĢağıdakilerden hangisi söyle-

nemez?  

 

A) Disiplin soruĢturması gereği görevden 

uzaklaĢtırma en çok 3 ay devam edebi-

lir. 

B) Görevden uzaklaĢtırmaya yetkililer; 

atamaya yetkili amirler, bakanlık ve 

genel müdürlük müfettiĢleri ile illerde 

valiler, ilçelerde kaymakamlardır. 

C) Görevden uzaklaĢtırılan devlet memuru 

hakkında, görevden uzaklaĢtırmayı iz-

leyen 30 iĢ günü içinde soruĢturmaya 

baĢlanması zorunludur. 

D) Ġlçe idare Ģube baĢkanları hakkında va-

linin muvafakatinin alınması gereklidir. 

 

62. AĢağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nda memurlar 

için düzenlenen hizmet sınıflarından bi-

ri değildir? 

 

A) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

B) Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı 

C) Jandarma Hizmetleri Sınıfı 

D) Mühendislik Hizmetleri Sınıfı 

 



A 

12 

  A 

63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre devlet memurlarının izin hakları 

ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ-

tır? 

 

A) Birbirini kesintisiz izleyen üç yılın 

izinleri bir arada kullanılabilir. 

B) Erkek memura eĢinin doğum yapması 

sebebiyle isteği üzerine 10 gün “baba-

lık izni” verilir. 

C) Kadın memura, doğumdan önce sekiz, 

doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam on altı hafta süreyle ana-

lık izni verilir. 

D) Yıllık izin, hizmeti bir yıldan on yıla 

kadar (on yıl dâhil) olan için 20 gün, 

on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 

 

 

 

 

 

 

 

64. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun gereğince aĢağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Ġlçede görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında kaymakam; ilde 

ve merkez ilçede görevli memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında vali 

tarafından soruĢturma izni verilir. 

B) Ġtirazlar, soruĢturma izni vermeye yet-

kili mercii dikkate alınmaksızın DanıĢ-

tay 2. Ġdari Dava Dairesi tarafından in-

celenir. 

C) Ġtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç 3 

ay içinde karara bağlanır. 

D) Yetkili merciin kararının tebliğinden 

sonra, ilgililer 10 günlük süre içerisin-

de itiraz yoluna baĢvurabilirler. 

 

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

ilgili mevzuata göre aĢağıdakilerden 

hangisi devlet memurları bakımından 

yasak olan ticari faaliyetlerden biri de-

ğildir? 

 

A) Anonim Ģirket ortağı olmak 

B) Komandit Ģirkette komandite ortak ol-

mak 

C) Ticari mümessil olmak 

D) Tacir sayılmasını gerektirecek bir faa-

liyette bulunmak 

 

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

ilgili mevzuat uyarınca, devlet memur-

larının disiplin iĢlemleri ile ilgili olarak 

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

 

A) Aynı olaydan dolayı memur hakkında 

ceza soruĢturmasına baĢlanmıĢ ise di-

siplin soruĢturması yapılamaz. 

B) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve 

aylıktan kesme cezalarını soruĢturma-

nın tamamlandığı günden itibaren 15 

gün içerisinde vermek zorundadır. 

C) Disiplin cezalarına itirazda süre, kara-

rın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 

gündür. 

D) Savunmasını yapabilmesi için devlet 

memuruna en az 7 gün süre verilir. 

 

67. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

me gereğince Kamu Ġktisadi TeĢebbüs-

lerinde istihdam edilen sözleĢmeli per-

sonel ile ilgili olarak aĢağıdaki bilgiler-

den hangisi yanlıĢtır?  

 

A) Genel idare esasları dıĢındaki yürütül-

mesi gereken hizmetleri yürütürler.  

B) SözleĢme ile çalıĢtırılırlar.  

C) Toplu iĢ sözleĢmesi kapsamındadırlar.  

D) Yılın veya günün belirli sürelerini kap-

samak üzere kısmi zamanlı olarak da 

istihdam edilebilirler.  
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68. “Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

iktisadi devlet teĢekkülüne veya kamu ik-

tisadi kuruluĢuna ait olan iĢletme veya iĢ-

letmeler topluluğundan oluĢan anonim 

Ģirketlerdir.” 

 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

me kapsamında yukarıda verilen tanım, 

aĢağıdaki kavramlardan hangisine ait-

tir?  

 

A) Bağlı ortaklık 

B) ĠĢtirak 

C) Müessese 

D) TeĢebbüs 

 

 

 

 

 

 

 

69. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

me kapsamında sözleĢmeli personelin 

baĢarı değerlendirme düzeyleri ile yapı-

lacak iĢlemlerle ilgili aĢağıdakilerden 

hangisi yanlıĢtır?  

 

A) A baĢarı değerleme düzeyinde olanla-

rın, görevin temel ücretine bu ücretin 

%8’i oranında baĢarı ücreti ilave edil-

mek suretiyle sözleĢmesi yenilenir. 

B) C baĢarı değerleme düzeyinde olanla-

rın, görevin temel ücretine bu ücretin 

%2’si oranında baĢarı ücreti ilave 

edilmek suretiyle sözleĢmesi yenilenir. 

C) D baĢarı değerleme düzeyinde olanlar 

aynı sicil amirinin yanında, 1 yıl süre 

ile yeni bir sözleĢme ile baĢarı ücreti 

ödenmeden çalıĢtırılır. 

D) Yapılan sicil ve baĢarı değerlendirmesi 

sonucunda 59 ve daha aĢağı puan alan-

lar, D baĢarı değerleme düzeyinde de-

ğerlendirilir. 

 

70. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl-

masına Dair Kanun kapsamında aĢağı-

dakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Türk vatandaĢları kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri hak-

kında, TBMM’ye ve yetkili makamlara 

yazı ile baĢvurma hakkına sahiptir. 

B) Türkiye’de ikamet eden yabancılar, di-

lekçelerini ana dillerinde verme hakkı-

na sahiptir. 

C) TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, Di-

lekçe Komisyonunda incelenmesi ve 

karara bağlanması altmıĢ gün içinde 

sonuçlandırılır. 

D) Yargı mercilerinin görevine giren ko-

nularla ilgili olan dilekçeler incelene-

mezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Çalı-

Ģan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik hükümlerine göre aĢağıda-

kilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Erkek memurlar kravat takar, kravatı 

örtecek Ģekilde balıkçı yaka veya ben-

zeri süveterler giyemez. 

B) Kadın memurlar kolsuz ve çok açık 

yakalı gömlek, bluz veya elbise ile 

stretch, kot ve benzeri pantolonlar gi-

yemez. 

C) Toplu iĢ sözleĢmelerinde aksi bir hü-

küm bulunmadığı sürece kılık-kıyafetle 

ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 

D) Yaz dönemi kılık ve kıyafet düzenle-

meleri 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri 

arasında uygulanır. 

 



A 
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72. AĢağıdakilerden hangisi Devlet Memur-

larının ġikâyet ve Müracaatları Hak-

kında Yönetmelik hükümlerine göre 

yanlıĢ bir ifadedir? 

 

A) Devlet memurları amirleri veya kurum-

ları tarafından uygulanan idari eylem 

ve iĢlemlerden dolayı Ģikâyet hakkına 

sahiptirler. 

B) Devlet memurlarının, görevleri sırasın-

da haberdar oldukları konusu suç teĢkil 

eden durumları yetkili makamlara bil-

dirmek konusunda takdir hakları mev-

cuttur. 

C) Sözlü olarak yapılan Ģikâyetler, Ģikâye-

ti yapanın istemi hâlinde yapıldıkları 

anda Ģikâyetçi ile Ģikâyeti kabul eden 

amir tarafından birlikte imzalanan bir 

tutanakla tespit olunur. 

D) ġikâyetler söz veya yazı ile en yakın 

amirden baĢlanarak silsile yolu ile ve 

Ģikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

73. DHMĠ ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Per-

soneli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, 

görevde yükselme ve unvan değiĢikliği 

sınavlarında görev yapmak üzere oluĢ-

turulan Sınav Kurulu’nun oluĢturul-

ması ve çalıĢma usulleri ile ilgili aĢağı-

daki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?  

 

A) Çekimser oy kullanan üye, gerekçesini 

karara ayrıntılı olarak yazar. 

B) Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

C) Sınav Kurulu, Genel Müdürlük oluru 

ile oluĢturulur. 

D) Sınav Kurulu beĢ kiĢiden oluĢur. 

 

74. “Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, 

tarih, sayı ve benzeri tüm bilgileri ifade 

eder.” 

 

Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer 

alan yukarıda tanım, aĢağıdaki kav-

ramlardan hangisine aittir? 

 

A) Güvenli elektronik imza 

B) Üstveri 

C) Üst yazı 

D) Zaman damgası 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık 

Raporları ile Hastalık ve Refakat Ġznine 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre hastalık ra-

poru ve izin süreleri ile ilgili aĢağıdaki-

lerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Görevi sırasında veya görevinden do-

layı bir kazaya veya saldırıya uğrayan 

veya bir meslek hastalığına tutulan 

memur, iyileĢinceye kadar izinli sayılır. 

B) Memurlara tek hekim raporu ile bir de-

fada en çok 10 gün rapor verilebilir. 

C) Memura, aylık ve özlük hakları koru-

narak, verilecek raporda gösterilecek 

lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl 

hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye 

ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 

aya kadar izin verilir. 

D) Memura verilen raporda kontrol mua-

yenesi öngörülmüĢ ise kontrol muaye-

nesi sonrasında tek hekim tarafından 

20 güne kadar daha rapor verilebilir. 

 



A 
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76. Mal Bildiriminde Bulunulması Hak-

kında Yönetmelik hükümlerine göre 

mal bildiriminde bulunması zorunlu 

olan ve bildirimini yapmıĢ olanlar, en 

yakın hangi yıl ve ay sonuna kadar bil-

dirimlerini yenilemek zorundadır?  

 

A) 2023 yılı ġubat ayı sonuna kadar 

B) 2024 yılı ġubat ayı sonuna kadar 

C) 2025 yılı ġubat ayı sonuna kadar 

D) 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. DHMĠ ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Per-

soneli Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği hü-

kümlerine göre karĢılıklı yer değiĢtirme 

(becayiĢ) usulü ile ilgili aĢağıdakilerden 

hangisi yanlıĢtır?  

 

A) Bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl gö-

rev yapmıĢ aynı unvandaki personelin 

karĢılıklı yer değiĢtirme talepleri değer-

lendirilir. 

B) KarĢılıklı yer değiĢtirme yapılan perso-

nelden birinin talebinden vazgeçmesi, 

diğer personelin yer değiĢtirme iĢlemi-

nin iptaline sebep olmaz. 

C) KarĢılıklı yer değiĢtirme (becayiĢ), yer 

değiĢtirme usullerinden olup, Yönet-

melikte ayrı bir madde olarak düzen-

lenmiĢtir. 

D) YaĢ haddinden emekli olmasına üç yıl 

veya daha az kalanların becayiĢ müra-

caatları değerlendirilmez. 

 

78. I. Dünya SavaĢı sürecinde, 1914 yılında 

Osmanlı ordusu tarafından Rusya’ya karĢı 

açılan bir taarruz cephesidir. Osmanlı dev-

leti bu taarruz ile bölgenin Rus kontrolüne 

girmesini önlemeyi ve Bakü petrol bölge-

sini kontrol etmeyi amaçlamıĢtır.   

 

Bu bilgiler aĢağıdaki cephelerden han-

gisi ile iliĢkilidir? 

 

A) Galiçya - Makedonya Cephesi 

B) Kanal Cephesi 

C) Kafkas Cephesi 

D) Irak Cephesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Mondros Mütarekesi ile Anadolu’da iĢgal-

ler baĢlamıĢtı.  Bu süreçte Ġtilaf Devletleri 

desteğiyle bazı Ermeni ve Rum gruplar 

örgütlenerek birçok yerde çetecilik faali-

yetleri yaparak bölge halkına zarar verdi-

ler.    

 

AĢağıda ismi verilen cemiyetlerden 

hangisi azınlıkların kurduğu zararlı 

cemiyetlerden biri değildir? 

 

A) Pontus Cemiyeti 

B) Kilikyalılar Cemiyeti 

C) Hınçak - TaĢnak Cemiyeti 

D) Etnik-i Eterya Cemiyeti  

 



A 
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80. AĢağıdakilerden hangisi “Milliyetçilik” 

ilkesi ile doğrudan ilgili bir inkılap de-

ğildir?  

 

A) Kabotaj Kanunun ilanı 

B) Kapitülasyonların kaldırılması 

C) Kılık Kıyafet Kanunun ilanı 

D) Türk Dil Kurumunun kurulması 

 

 

 

 

 

81. 1949 yılında kurulan ve merkezi Brüksel 

olan, Türkiye’nin 1952 yılında üye oldu-

ğu, güvenlik ve savunma konusunda ça-

lıĢmalar yapan bir kuruluĢtur.   

 

Yukarıda özellikleri belirtilen kuruluĢ 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği TeĢkilatı 

(AGĠT) 

B) BirleĢmiĢ Milletler (BM) 

C) Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı 

(KEĠT) 

D) Kuzey Atlantik AntlaĢması TeĢkilatı 

(NATO) 

 

 

 

82. “Ülke üzerinde yaĢayan insan toplulu-

ğunun nicelik ve nitelik açısından diğer 

millî güç unsurların oluĢumu ve destek-

lenmesinde kullanılmasıdır.” Ģeklinde 

tanımlanan ve millî güç unsurlarından 

biri olan kavram, aĢağıdakilerden han-

gisidir?  

 

A) Askeri güç  

B) Coğrafi güç 

C) Demografik güç 

D) Ġç politik güç 

 

83. AĢağıdakilerden hangisi “jeopolitik” 

kavramının değiĢmeyen unsurlarından 

biri değildir?  

 

A) Coğrafi bütünlük 

B) Saha kaynakları 

C) Sosyo-kültürel değerler 

D) Sınırlar 

 

 

 

 

 

 

84. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliĢki-

lerde bilgi toplamada izlenen yolların-

dan biri değildir? 

 

A) Bilimsel yolların kullanılması 

B) Hata ve baĢarısızlıklardan ders alınması 

C) KuruluĢa gelen mektupların, Ģikâyet ve 

önerilerin, kuruluĢ üyelerinin çeĢitli 

iliĢkilerde edindikleri bilgilerin öğre-

nilmesi 

D) Mevcut kaynakların incelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

85. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliĢkiler 

program planlamalarında dikkate 

alınmayacak hususlardan biridir? 

 

A) Gerekli uzmanlardan oluĢan bir grubun 

kurulması 

B) Kısa dönemli bir zamanlama yapılması 

C) Sorunun tüm yönlerinin, tüm unsurları-

nın araĢtırılması 

D) Sorunu çözümlemek için mevcut ve ge-

rekli kaynakların dökümünün yapılma-

sı 
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86. AĢağıdakilerden hangisi kamu görevli-

lerinden beklenen etik davranıĢlardan 

biri olarak değerlendirilemez? 

 

A) Alacağınız kararlarda hiç kimsenin gö-

rüĢünü dikkate almadan karar alma sü-

recini Ģekillendirmek  

B) DavranıĢ ve kararlarınızdan doğan so-

nuçların sorumluluğunu üstlenmek 

C) Her zaman yüksek standartları izlemek, 

kamu yararı doğrultusunda halkın dev-

lete ve kamu görevlilerine olan güveni 

artırmak için çalıĢmak 

D) MeslektaĢlarına ve hizmetten yararla-

nanlara saygı göstermek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. AĢağıdakilerden hangisi Kamu görevli-

leri Etik Kurulunun iĢlevlerinden biri-

dir? 

 

A) Etik davranıĢları kiĢilere uygun olarak 

düzenlemek 

B) Kamu görevlilerinin görevlerini yürü-

türken uymaları gereken etik davranıĢ 

ilkelerini belirlemek 

C) KiĢileri etik davranıĢlar konusunda 

eğitmek 

D) Personelin karĢılaĢtıkları sorunlarla il-

gili tavır almak 

 

88. AĢağıdakilerden hangisi görev, unvan 

ve yetki kullanarak menfaat sağlama-

nın türlerinden değildir? 

 

A) Adam Kayırmacılığı 

B) Görev, Unvan ve Yetki Kullanarak Ti-

caret Yapma 

C) Kendine ve/veya Yakınlarına Çıkar 

Sağlama 

D) Takdir Yetkisinin Kullanımından Ka-

çınma 

 

 

 

 

 

89. AĢağıdakilerin hangisinde büyük harfin 

kullanımıyla ilgili bir yazım yanlıĢlığı 

yapılmıĢtır? 

 

A) Bu pastanın içine Amasya Elması doğ-

ranırsa güzel olur. 

B) Ġç Anadolu, bu nohut cinsinin ana va-

tanı sayılır. 

C) Okuldan çıkınca Ziya Gökalp Bulvarı 

istikametine gidebilirsin. 

D) Tuna Nehri, bölgenin baĢlıca su kayna-

ğını oluĢturuyor. 

 

 

 

 

90. AĢağıdakilerin hangisinde “ki”nin ya-

zımı doğrudur? 

 

A) Hâlbu ki bunca insan onun için top-

lanmıĢtı.  

B) Madem ki bizimle çalıĢmıyor, yemeğe 

de gelmeyecek. 

C) Oysaki onun için birçok Ģeyi göze al-

mıĢtım. 

D) Senki dünyanın en çalıĢkan insanların-

dan birisin. 
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91. AĢağıdakilerin hangisinde bağlaç 

“da/de”nin yazımıyla ilgili bir yanlıĢlık 

yapılmıĢtır? 

 

A) Arabada kaç kiĢilik yer kaldığını bil-

miyorum. 

B) Bahar geldiğinde pikniğe gitmeyi seve-

riz. 

C) Bende kalanları almasını hiç istemi-

yordum.  

D) Seninde toplantıya erken gelmen gere-

kirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Neden bunca vakit konuĢmadan durmuĢuz 

( ) Hiç mi cesaret edememiĢiz ( ) Oysa 

ben senin yokluğunda içimden hep hüzün-

lü Ģarkılar söylerdim ( ) çocuksu ( ) kor-

kak ve titrek ( ) 

 

Yukarıdaki cümlede parantezle belirti-

len yerlere sırasıyla hangi noktalama 

iĢareti gelmelidir?  

 

A) (?) (?) (:) (,) (.) 

B) (!) (…) (.) (;) (…) 

C) (?) (…) (:) (,) (.) 

D) (!) (?) (.) (;) (…) 

 

93. GüneĢ ıĢınları henüz yüzüne vurmadan 

masadan yavaĢça kalktı. 

  

Bu cümlenin öge diziliĢi aĢağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) Dolaylı Tümleç – Dolaylı Tümleç – 

Zarf Tümleci – Yüklem 

B) Nesne – Zarf Tümleci – Dolaylı     

Tümleç  – Yüklem 

C) Özne – Zarf Tümleci – Nesne –     

Yüklem 

D) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Zarf 

Tümleci – Yüklem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. AĢağıdaki sözcüklerin hangisi büyük 

ünlü uyumuna uymamaktadır?  

 

A) sebepsiz 

B) tazecik 

C) yaklaĢık 

D) yumurta 
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Bir pastacı elmalı, frambuazlı, greyfurtlu, ha-

vuçlu ve incirli keklerin arasına karamel, li-

mon, muz ve nar aromalı kremalardan koyarak 

katlı pastalar yapmıĢtır. Pastacı her bir pastada 

tek bir tür kek kullanmıĢ, aralarına koyduğu 

kremaları ise çeĢitli türlerden seçmiĢtir. Pasta-

larda kullanılan kek ve kremalara iliĢkin kimi 

bilgiler Ģu Ģekildedir: 

  

I. Her kremadan, üçer kekin katları 

arasına konmuĢtur. 

II. Greyfurtlu, frambuazlı, elmalı kek-

lerin katlarının arasına ikiĢer krema 

konmuĢtur. 

III. Frambuazlı kekin arasına limon 

aromalı krema konmuĢ ancak nar 

aromalı krema konmamıĢtır.  

IV. Muz aromalı krema, elmalı ve incirli 

kekin arasında kullanılmamıĢtır.  

V. Karamel aromalı krema, elmalı ke-

kin arasında kullanılmıĢtır.  

VI. Ġncirli kekin katları arasında toplam 

üç krema kullanılmıĢtır.  

VII. Greyfurtlu ve elmalı keklerin ara-

sında kullanılan kremalar farklıdır.  

 

95. Buna göre; 

 

I. karamel, 

II. limon, 

III. nar 

 

aromalarından hangileri greyfurtlu ke-

kin arasında kullanılmıĢ olabilir?  

 

A) I ve II  

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

 

96. Buna göre; 

 

I. elmalı, 

II. havuçlu, 

III. incirli  

 

keklerden hangilerinin arasında limon 

aromalı krema kullanılmıĢ olabilir?  

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) I ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. AĢağıdakilerden hangisi kesin olarak 

yanlıĢtır?  

 

A) Frambuazlı kekin arasında muz aromalı 

krema kullanılmıĢtır.  

B) Greyfurtlu kekin arasında karamel 

aromalı krema kullanılmıĢtır.  

C) Havuçlu kekin arasında karamel aro-

malı krema kullanılmıĢtır.  

D) Ġncirli kekin arasında karamel aromalı 

krema kullanılmıĢtır.  

 

95, 96 ve 97. soruları aĢağıdaki bilgilere 

göre birbirinden bağımsız olarak         

cevaplayınız. 
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Ayla ve Bahar, aĢağıdaki üç bölmeli hedef 

tahtasına sırayla oklar atarak okun isabet ettiği 

bölmede yazan puanların toplandığı bir oyun 

oynamaktadır. 

 
Oyunun kuralları Ģöyledir; 

 Oyun, oyunculardan birinin hedef tahtasına 

bir ok atmasıyla baĢlar ve diğer oyuncunun 

ok atıĢıyla dönüĢümlü olarak devam eder. 

Hedef tahtasındaki üç bölmeden birine isa-

betli atıĢ yapamayan oyuncu isabetli atıĢ 

yapana kadar atıĢını tekrarlar. 

 Gri bölmeye isabet eden her bir ok için 30, 

noktalı bölgeye isabet eden her bir ok için 

15 ve beyaz bölgeye isabet eden her bir ok 

için 5 puan skor tahtasına oku atan oyun-

cunun lehine yazılır. 

 Skor tahtasındaki puanlarının toplamı 100 

veya üzeri bir sayıya ulaĢan oyuncu kaza-

nır ve oyun tamamlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Ġlk ok atıĢını Ayla’nın yaptığı bir oyunu 

Ayla kazanmıĢtır. Ayla’nın ilk ve son 

atıĢları gri bölmeye isabet ettiğine göre, 

bu oyunun bitiminde hedef tahtasının 

üzerindeki ok sayısı en az kaçtır? 

 

A) 5 

B) 7 

C) 9 

D) 11 

 

 

 

 

99. Kazanılan bir oyunun bitiminde hedef 

tahtası üzerinde toplam 8 adet ok vardır.  

 

Beyaz bölmedeki ok sayısı 2’den fazla 

olduğuna göre, noktalı bölmedeki ok 

sayısı en fazla kaçtır? 

 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

 

 

 

 

100. Kazanılan bir oyunun bitiminde hedef 

tahtası üzerindeki toplam ok sayısı 9 

olduğuna göre, beyaz bölmedeki ok sa-

yısı en fazla kaçtır? 

 

A) 7 

B) 6 

C) 5 

D) 4 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 

 

 

Puanlar 

15 

30 

98, 99 ve 100. soruları aĢağıdaki bilgilere 

göre birbirinden bağımsız olarak         

cevaplayınız. 

 

5 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan 

bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve di-

ğer takılar, her türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik ci-

haz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayın-

lar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulu-

nanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 


