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1. Bu kitapçıkta 20 soru ortak alan Ve 30 soru alan sorularl olmak üzere
loplam 50 soru bulunmaktadIr.

2. Soru kitapçlğlnda her sorunun yalnız bir doğru cevabl bulunmaktadır. Bir
soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanllş
ceVaplanmlş sayllacaktır.

3, Hatall soru tespit edilmesi halinde hata|| sorulara lekabül oden puan|ar
eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

4. slnav süresi 75 dakakadlr.
5. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme

yapllmayacaktır.
6. Bu kitapçıkta Verilen sorularln cevaplarl, kitapç|kla birlikte verilen cevap

formu üzerinde kurşun kalemle yapl|acaktlr.
7. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısl üzerinden yapılacak,

yanhş cevaplar dikkate allnmayacaktlr. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yara 

^lza 
olacaktlr.

8. Slnavda uyulacak diğer kurallar kitapçığln arka kapağında belirtilmiştir.
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1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
özel hayatln gizliliğinin korunmas| ilkesi
istisnalartndan dgğ!E|.!?

a) Mi|li 9üVen|ik

b) Haber alma özgürlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağhğln korunmasl

1982 Anayasaslna göre milletvekili seçilebilme
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi5i ygq!!§lg?

a) Malletvekili olmak için en az ilkokul mezunu olmak
gerekir

b) Yüz klzartlcl suç işleyenler milletveki|i olamazlar

c) Yükümlü oıduğu halde askerlik hizmetini
yapmamtş oıanlaf milletv6kili seçilemezleı,

d) Taksirli suçlar hariç bir ylldan az hapis cezaslna
hüküm giymiŞler milletvekili seçilemezler

3. 1982 Anayasas|na göre Yüksek seçim
Kurulunun üye sayls| hangi seçenekte doğru
olarak Verilmiştir?

a) 5 Asil 4 yedek üye

b) 7 Asil 2 Yedek üye

c) 7 Asil 4 yedek üye

d) 5 Asil 2 yedek üy€

4. 1982 AnayaŞaslna göre aşağldakilerden hangisi
yüksek mahkeme değiIdir?

a) Anayasa Mahkemesi

b) saylştay

c) Danlştay

d) Yargltay

5. sivas Kongresi sonraslnda Batl Anadolu Ulusal
KuVVetler Genel Komutanllğına kim atanmlştlr?

a) Fevzi Çakmak b) Kaz|m Karabekir

c) Ali Fuat cebesoy d) İsmet lnönü
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Aşağldaki saVaşlardan hangisi "subaylar
savaşl" olarak da anllmaktadlr?

a) Kütahya-Eskişehir savaşı

b) Sakarya Savaşl

c) l. inönü Savaşl

d) ll. lnönü savaşl

7. Yeni Tğrk oevletinin varllğl hangi ant|aşmayla
dünya devletleri taraflndan tanınm|ştlr?

a) Mudanya AteŞkes Ant|aşması

b) sevr Antlaşmas|

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montrö Antlaşmas|

8. Şeyh sait Ayaklanmasl ve Menemen olaylarlnın
ortaya çıklş nedeni aşağldakilerden hangisi
oIabilir?

a) Çok partili hayala tepki olarak

b) cumhuriyet Ve Laakliğe tepki olarak

c) Azlnllkıara lepki olarak

d} Türk Dil cemiyetinin kurulmaslna lepki olarak

9, Devlet Teşkilatl il€ ilgili genel mevzuata göre
hangİ il belediyeleri büyükş€hir belediyesine
dönüştüriilebilir?

a) Toplam nüfusu 250 000'den fazla olan il

bolediyeleri

b) Toplam nğfusu 400 000'den fazla olan il

belediyel6ri

c) Toplam nüusu 600 000'den lazla olan il

betediyeleri

d) Top|am nüfusu 750 000'den fazla olan il

beledayeleri
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14. Aşağldakilerden hangisi kaynakİar| baktmlndan
dünya dilleri slnlflandınImaslnda Ver almaı?

a) ortadoğu Diı Ailesi

b) Hint-Avrupa Dil Ailesi

c) Çin-Tibet Dil Ailesi

d) Hami-sami Dil ailesi

a)b,c,d,g,ğ,h,j

b)m,n,r,v,y,z

c)ç,t,k,p,ş,b,V,y,z

d)ç, lt,h,s,k,p,ş

16. oiş ağnsl çekenıer () dişleri sağlam olanlan ()
yoksulluk çekenler () parası bol o|anlarl mutlu
sanır ()

cümlesindeki boşluklardaki noKalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak Verilmişti'

a)(,) (;) (,)(.)
b)(,) (,) (,)(.)
c)(;) (;) (,)(.)
d)(;) (,) (;)(.)

a) Vatandaşlara, yerel yönetim kuruluşunun hizmel
Ve uygulamalanna ilişkin bilgi vermek

b) Kesin karar alünmadan önce yeni pro.ieler

hakklnda Vatandaşlafl n görüşlerini almak

c) Yerel yönetimin sistemi ile kendi hak ve
sofumlulukıarlnl konusunda Vatandaşl
aydtnlatmak

d) Vatandaş ile iletişimlerde reklam Ve
propagandayt temel dayanak olarak almak
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10. Devlet Teşkilatl il€ i|gili genel mevzuata göre,
Bakanllk Merkez teşkilatl ile ilgili olarak
aşağldaki ifadelerden hangisİ Vanhsttr?

a) Şefliklerin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimı
Veya kuruluşun teklifi üzerine bakantık onayl
gerekir

b) Bir bakanhkla kurulacak müsteşarllk sayısl ğçlen
ıazla olamaz

c) Daire Başkanllklannln kuruıabilmesi için iigili

bakanhğln teklili üzerine 8akanlar Kurulu kararl
gerekif

d) Bakanllk|arda ve bağlt kuruluşlarda sürekli
kurullar, kanunla kurulur

,l1. Aşağ|daki|erden hangisi, soğuk savaş
dönğmindeki askeri tehdidin yerini alan
günümüzdeki tehditlerden biri değildir?

12. 399 saylll kanun hükmünde kararname uyannca
sözleşmeıi personele hangi yasak|ar
qetirilmemi§tir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hediye aıma ve menraal yasağ|

c) Baslna biıgi Ve demeç yasağl

d) Başka iş ve hizmet yasağl

13. Aşağldakİ cümlelerden hangisinde yazlm hatasl
vardİ?

a) Atatürk diyor ki: Hayatta en hakiki mğrşit ilimdir

b) En çok klzdlğm şeyler: yalan söylemek Ve

sözünde duimamakttr.

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mutluyum,

d) Harf devrimi 5onrasl eskiyazlyl hiç kullanmayan
iki kişi; Atatürk ve lnönü'dür.

a) Terörİzm

b) Kitle imha silahlannln yayllması

c) Bölgesel Ye ü|ke içi kriz ve çahşmalar

d) Hlzlü nüfus artlşl

t

l

l

15. ses telleri titreşmeden oluşan sert ünsüzler
hangi seçenekte doğru oİarak verilmiştir?

17. Aşağldakilerden hangisi yerel yönetim|erde
Halkla llişkilerin amaçlanndan dg]ğ!!!l?
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18. Halkla ilişkiler çalışmalannın aşamalan hangi
seçenekte doğru slra|anmışür?

a) Planlama-Bi|gi loplama- iletişim-değerlendirme

b) Bilgi loplama- Planlama-lletişim-Değerlendirme

c) Değedendirme-Planlama-Bil9i toplama_lleıişim

d) lletişim-Değerlendirme-Bilgi toplama-Planlama

19. Aşağldakilerden hangisi Kamu görevlilerinden
beklenmeyen etik davranlşlardandlr?

a) Halkln devlete güVenini arllrmak için çallşmak

b) Mes|ektaşlannln yaptlğl iyi işleri takdir etmek Ve

duyurmak

c) Kamu kaynaklannı öncelikıe yaklnları açin

kullanmak

d) Kamu görevi dlşlnda bir işl€ çallşmamak ahnan
krediler

20, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sö:lii
slnav|nda adaylar hangi açldan
değerlendirilmez?

a) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açlk|lğı
açlslndan

b) Khk kıyafeti açıslndan

c) lkna kabiıiyeti ve inandınclllğl açlslndan

d) Genel kültürü Ve 9enelyeteneği açlslndan

GöreVde Yükselme Ve UnVan Değişikliği slnaVl
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2,1. Yaplldlklan malzemeye göre kaç çeşit elektrik
direği Vardlr?

a)3 b)4 c)5

22- Pulrel (pilon) demir direkler en çok hangi
gerilimde kullanlllr?

a) AG b) oG c) YG d) Hepsi

23. Enerii nakil hattlnln başladığl veya bittiği
yed€rde kullanllan iletkenlerin izolatörlere
nihayet bağl ile bağlandığ| Veya gerildiği
direklerin adl aşağldakiıerden hangisidir?

a) Branşman direk b) Taşlylcl direk

c) Durdurucu direk d) Nihaye| (son) direk

24. Tek devre taş,ylcı olarak düz ve buz yükü a.
olan yerlerde kullanllan direk aşağ|dakilerden
hangisidir?

6d

25. Aşağlda kV cinsinden Verilmiş ifadelerden
hangisi standart yüksek gerilim değerlerinden
biridir?

a) D tipi laşlylcı

c) H tipi taşıylc|

a) 1o.5 kV

c) 100 kV

b) G tipi durdurucu

d) G tipitaşlylcı

b) 34.5 kV

d) 154 kV

26. Aşağ|dakilerden hangisi i|etken seçiminde bir
ölçüt değildır?

a) lletkenlik

b) Korozyona karşl dayanlkllltk

c) özgül ağıd;k

d) slcakhk

27. Petrol Ve doğal gaz hatlanntn geçtiği bir enerji
iletim hattna azami düşey oıarak kaç metre
yaklaşllmaıldlr?

a)6 b)7 c)8 d)9

c) By-pass aylrlclsl

Görevde Yükselme ve UnVan Değişikliği slnaVl
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28. Aşağldakilerden hangisi havai hatta kullanllan
ek malzem€lerden değildir?

a) lzole bant b) cıVata|| klemens

c) zlrh çubuklan d) Bükme boru ekler

29. Yüksek gerilimde ayn! faza ait olan iletkenleri
birbirlerine tutturan esnek parça
aşağldakil€rden hangisidir?

30. YG havai hatlarda iletkenleri gerdirmek için
aşağldakilerden hangisi kuIlanlfu r?

a) camper

c) spacer

a) Trifor

c) lzolatör

b) Klemens

d) Damper

b) Kapma

d) Makara

31. ona gerilim şebeke ve
düşümü aşağldaki hangi
büyük g!g!!i:?

hatlannda 9eriıim
yğzdelik değerden

a\ %25 b\ %2o c\ %15 d) %10

32. Yerleşim merkezlerinde yer altl kablo kanall
dorinliği en az kaç om olmahdtr?

a) 40 cm b) 60 cm c) 70 cm d) 80 cm

33, Aşağldakilerden hangisi
bölümlerinden biri değiIdir?

aylnclnln

a) sabil kontaklar b) Kjlit tertibatl

c) Şase d) Geçit izolalorü

34. Tek bara sisteminde devreden enerji çekilirken
beraber kullanlldlğl kesici kaPall iken açlp
kapat|ıabi|en ve kesiciye paralel olarak
bağlanan ay|rlcl çeşidi aşağldakilerden
hangisidir?

a) Hat aylrlcısl b) Toprak aylrlclsı

d) Bara aylrlcısl
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36. Aşağldakilerden
klsaıtmasldlr?

hangisi hat aylnclsl

38. Aşağldakiıerden hangisl
kaynağldla

a) JeotemaI

c) Petro|lü kayalar

a) 30 cm

c) 90 cm

a) 220-380 V

c\ 24-4a v

a) Kesici- ayürlcl

c) Sadece aylrlc|

b) 150 cm

d) 450 cm

b) 380-500 V

d) 110-220 V

b) Taş kömünı

d) uranyum

b) sadece kesici

d) Aytftcı - kesici

yenilenebilir €lnerji

a) Kea b) Açb c) HyaV d) Hay

37- Aylncı yardtmq besleme kaynak ge
standart olarak kaç voİttuf

mlin

39. Ülkemizde aşağldakilerden en çok hangi
sektörde elektrik tüketiımekedir?

40. Aşağıdakilerden hangisi
böl ümIerinden !!9ğ!E!İ?

nükleer santra|

a) Basınç kabl b) Kondanser

c) Reaktör d) oizel motor

4l, Enerjinin kesiımesinde izlenecek doğru yöntem
hangisidir?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikİiği sınavt
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42. Kesicinin diğer adl nedir?

a) Disjonktör b) Kuranportör

c) Regüıatör d) Seksiyoner

43. Hangisi keSici çeşitlerinden üeöildir?

a) Baslnçh havall b) Baslnçh yağll

c) Baslnçl| sulu d) Elle kurmall

44. Havah tip kesicide açma kapamayl sağlayan
güç hangi makineden elde edilir?

a) Generatör b) Kompresör

c) Ekonomizer d) Röle

45. Hangisi ark söndürme yöntemi '-öildir?

a) Yağ iıe b) Baslnçll havall

c) Vakum ile d) Motorin ile

46. En iyi ark gğndürme özelliğine sahip kesici
hangisidir?

47. Hangisi yağh kesicilerin kesme işleminde
meydana ğelen gazlardandlr?

a) Vakumlu

c) Yağh

a) Neon

c) Azot

b) sF6 gazh

d) Havall

b) oksi.jen

d) Hidrojen

48. Hangisi sF6 gaanln özelIiklerinden değildir?

a) Kokusuzdur b) Yanıcldlr

c) zehirsizdir d) YaIltkanhğl yüksektir

35. 10 kV _ 50 kV gerilim arallğl için en düşük
emniyet mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mesken , b) sanayi

c) Ticarethane d) Resmi daare
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49, Aşağıdakilerden hangisi havai
meydana gelen anza türlerindendir?

a) Faz-nötr arası klsa devre

b) Fazla yükten dolayı oluşan anzalar

c) Toprak Ve faz araslnda anzi kontaklar

d) Hepsi
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rdahatla

50. Aşağldakilerden hangısi hat kopmasınln
sebeplerinden dgğÜ!İ?

a) Buz yükü

c) Kuşlar

b) RüzgAdar

d) Ağaçlar Ii

slNAV BiTMişTiR.

cEVAPLARlNlzl KoNTRoL EDiNlz.
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