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AÇlKLAMALAR
Bu kltapçıkta 20 soru orlak alan ve 30 soru alan soruları olmak üzere
toplam 50 soru bulunmaktadlr.
Soru kitapçığında her soruntJn yalnlz bir doğru cevabl bulunmaktadır. Bar
soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmlş saytlacaktIr.
Hatall soru tespit edalmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanIar
eşit şekilde diğer sorulara dağıttlacaktır.
SınaV süresi 75 dakikadır.
Cevap formu buruşturuımayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme
yapllmayacakt!r.
Bu kitapçlkta VeriIen sorularln cevaplarl, kitapçlk|a birlikte Verilen cevap
formu üzerinde kurşun kalemle yapllacaktır.
Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak,
yanIış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru göfünen cevabl işaratleyerek cevapslz soru bırakmamanız
yaraılr:,lza olacaktır.

8. Slnavda uyulacak dİğer kurallar kitapçığln arka kapağında belirtilmiştlr.
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sürekli Eğitİm Araşttrma ve Uygulama Merkezi

1982 Anayasaslna göre aşağ|dakilerden hangisi
özel hayattn gizliliğinin korunmasl ilkesi
istisnalarından dc]ğ!!!!!?

a) Milli güvenlik

b) Haber alma öz9ürlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağllğto korunmast

2. 1982 Anayasaslna göre mil|etvekili seçi|ebilme
ile ilgili aşağldaki ifadelerden hangisi vanh§tr?

a) Milletvekili olmak için en az ilkokul mezunu olmak
gerekir

b) Yüz klzarticl suç işleyenler milletvekıli olamazlar

c) Yükümlü olduğu halde asker|ik hizmetini
yapmamtş olanlar milletVekili seçilemezler

d) Taksirli suçlaf hariç bir ylldan az hapis cezasına
hüküm giymişler millelveki|i seçilemezler

'l982 Anayasas|na göre Yüksek seçim
Kurulunun üye saylsl 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 Asiı 2 yedek üye

4. 1982 Anayasaslna göre aşağıdaki|erden hangisi
yüksek mahkeme değildir?

a) Anayasa Mahkemesi

b) sayıştay

c) Danlşt4y

d) Yargltay

5. sivas Kongresi sonraslnda Bat Anadolu Ulusal
Kuvvetler Genel Komutanhğlna kim atanmlştlr?

a) Fevzi Çakmak b) Kazım Karabekir

c) Ali Fuat cebesoy d) lsmet lnönü

3

I

GöreVde Yükselme Ve UnVan Değişikıiği slnaVl

Kontro1-otomasyon Teknikeri(ortak Alan}

6. Aşağüdaki savaşlardan hangisi "subaylar
savaşı" olarak da anllmaktadlr?

a) Kütahya-Eskişehir saVaşl

b) sakarya savaşl

c) l. lnönü s8vaşl

d) ll. lnönü savaşı

7. Yeni Türk Devletinin Varllğ| hangi antlaşmayla
dünya devıetleri taraflndan tanlnmıştır?

a) Mudanya Ateşkes Antlaşmast

b) sevr Antlaşması

c) Lozan Anllaşmasl

d) Montrö Antlaşmasl

8. Şeyh sait Ayaklanmasl Ve Menemen oıaylannln
ortaya çlklş nedeni aşağldakilerden han9isi
olabilir?

a) Çok parlili hayata tepki olarak

b) cumhuriyel ve Laikliğe tepki olarak

c) AzlnlIklars tepki olarak

d) Türk Dil cemiyetinin kurulmas|na tepki olarak

9. Devlet Teşkilat! iıe i|giti genel mevzuata göre
hangı il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dainüştürülebilir?

a) Toplam nüfusu 250 000'den fazla olan il

belediyel€ri

b) Toplam nüfusu 400 000'den fazıa olan il

belediyoleri

c) Toplam nüfusu 600 000'den faz|a olan il

belediyeleri

d) Toplam nüfusu 750 000'den fazla olan il
belediyeleri
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10. Devlet Teşkilab ile ilgili genel mevzuata göfe,
Bakan|lk Merkez teşkilah ile iıgili o|arak
aşağldaki ifadelerden hangisi Vanllstlr?

a) Şefliklerin kurulabiımesi için ilgili hizmet birimi
Veya kuruluşun tek!ifi üzerine bakanhk onayı
gerekir

b) Bir bakanllkta kurulacak müsleşarllk sayls| üçlen
lazla olamaz

c) Daire Başkanllklarlnın kurulabilmesi için İlgiii

bakanlığln teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararl

9erekir

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

11. Aşağ|dakilerden hangisi, soğuk savaş
dönemindeki askeri tehdidin yerini alan
günümüzdeki tehdit|erden biri değildif?

a) Terörizm

b) Kil|e imha silahlannln yayllmasl

c) Bölgesel Ve ülke içi kriz Ve çaİşmalar

d) Htzll nüfus artlşl

l2. 399 saylll kanun hükmünde karamame uyannca
sözleşmeli personele hangi yasaklar
aetirilmemi§tir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hedİye alma ve menfaat yasağl

c) BasIna bilgi ie demeç yasağl

d) Başka iş Ve hizmel yasağl

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım hata$ı
vardİ?

a) Atatürk diyor ki: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

b) En çok klzdlğım şeyler: yalan söylemek Ve
sözünde durmamaktlr.

c) sonunda şunü hissettim: Ben yalnız daha
mutluyum.

d) Harf devfimi sonrasl eski yazlyı hiç kullanmayan
iki kişi: Atatürk Ve lnönü'dür.

Görevde YükseIme Ve [JnVan Değişikliği SlnaVt
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14. Aşağıdaki|erden hangisi kaynaklan bakımından
dünya dilleri sınlflandırılmaslnda ver almaz?

a) ortadoğu Dil Ailesi

b) Hint-Avrupa DilAilesi

c) Çin-Tibel Dil Ailesi

d) Hami-sami Dıl ailesi

15. ses telleri titreşmoden oluşan sert ünsüzl€r
hangi seçeneKe doğru olarak Verilmiştir?

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,f,t,h,s,k,p,ş

16. Diş ağnsl çekenler (} dişleri sağlam olanları ()
yoksulluk çekenler () parası bol olanları mutlu
sanlr ()

cümlesindeki boşıuklardaki noktalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak verilmiştir?

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

17. Aşağldakilerden hangisi yerel yönetimlerde
Haıkla llişkilerin amaçlanndan değildir?

a) Vatandaşlara, yerel yönetim kuruluşunun hizmet
Ve uygulamalaflna ilişkin bilgi Vermek

b) Kesin karar allnmadan önce yeni poeler
hakklnda vatandaşlann görüşlerini almak

c) Yerel yönetimin sistemi ile kendi hak Ve
sorumluluklarlnl konusunda Vatandaşl
aydınlatmak

d) Vatandaş ale iletişimlerde reklam Ve
propaganday temel dayanak olarak almak
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18. Halkla Ilişkiıer çalışmalannln aşamalan han
seçeneKe doğru slftılanmlştr?

a) Planlama-Bilgi toplama- lletişim-değerlendirme

b) Bilgi toplama- Planlama-lIetişim-Değerlendirme

c) Değerlendirme-PIanlama-Bil9i toplamaJlotişim

d) lletişim-Değerlendifme-Bilgi toplama-Planlama

a) Bilimsel Ve teknoloiik gelişmglere agkllğ|
açlslndan

b) Kllk klyafeti a9slndan

c) lkria kabiliyeti ve inandlrıclllğl açlslndan

d) Genel kültürü Ve genel yeteneği açlsından

Görevde Yükselme Ve unvan DeğişikIiği sInavt

Kontro1-otomasyon Teknikeri(ortak Alan)

l]

'l9. Aşağıdakilerden hangi§i Kamu görevlilerinden
beklenmeyen etik davranlşlardandlr?

a) Halkın davlele güVenini artlrmak için çallşmak

b) Meslektaşlannln yaptlğl iyi işleri takdir etmek ve
duyurmak

c) Kamu kaynaklarınl öncelikle yaklnlarl için
kullanmak

d) Kamu görevi dlşlnda bir işte çallşmamak allnan
krediler

20. Görevde yükselme Ve unvan değişikliği sözlü
stnavlnda adaylar hangi açldan
değerlendirilmez?
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22. A§ağldakilerden hangisi el€kİriksel seviy€
ölçümü yöntemi deöildir?

a) saydam borulu

c) Şamandlra

a) Kapasitif

c) Titreşimli

a) Hidrostatik

c) Şamandlra

a) Titreşimli

c) Kapasitif

a) Endüktil

c) Ullrasonik

a) PT-100

c) Termoslal

a) Teımokupl

c) Foto diyot

b) Ultrasonik

d) Radyasyon

b) Till

d) saydam camll

b) Termik

d) Endüktif

b) Kapasitif

d) optik

b) N1-100

d) PT_100o

b) RTD

d) Termostat

23, Bir barai|n su seviyesi aşağıdakİ|erden hangisi
ile ölçülür?

24. Aşağıdakilerden hangisi slvl miktan ö|çümü
yönteminde kullanllan bir transdüserdir?

25. Aşağ|dakilerden hangisi metal tozlannl
al9llamada kullanllan bir sensör çeşididir?

26. Aşağldakilerden hangisi bir direnç termometre
türu deaiıldir?

27.Aşağldakilerden hangisi
algllayıcI olarak !g!!g!!Eg?

pirometrelerde

28. Aşağ|dakilerden hangisı hareket eden
aklşkanla ilişkili ana enerji tipIerinden
değildir?

bir
biri

a) Potansiyeı enerji

c) Baslnç eneriisi

b) lşlnrm eneriisi

d) lsl enerjisi

29. Bir aklşkanln hareketi nedenİyle sahip olduğu
enerii çeşidi aşağldakiıerden hangisidir?

a) Kinetik Enerji b) Baslnç

c) lç Enerji d) Potansiyel Enerii

30. Aşağ|dakilerden hangisi slcakllk ölçümünde
kullanlİr?

a) Ampermetre

b) Bimetal

c) Mass aklş ölçer

d) Vorteks aklş ölçer

31. Aşağldakilerden hangisi
çeşitlerinden değildir?

a) Piknometre

b) Tam lşıntmll

c) Genleşmeli

d) Pirokalorimetre

pirometre

32. Aşağldakilefden hangisi Plc'lerin
haberleşmesinde kullanılan yöntemlerden biri
değildir?

a) N:N network

c) Karmaşık Link

b) Para\el utnk

d) Protokolsüz haberleşme

33. A§ağldakilerden hangisi PLc'lean gene|
uygulama alanlanndan biri değildir?

a) s|ra Kontrol b) Hareket Kontrolü

c) zaman Kontrolü d) Veri Yönetimi

4

21. seviye ölçümünde suyun kaldırma kuwetini
esa5 alan seviye algllaylclsl aşağıdakilerden
han9isidir?

b) Endüktif

d) saydam borulu

l
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34,Aşağldakilerden hangisi
birimlerind€n biridir?

Plc'nin ana

35. Aşağldakilgrden hangisi PLc'nin giriş Ve ç
ünite ıerine hijılg4!!g!?

a) Anahtar

c) cPU

a) Buton

c) Algllayıcl

b) Röle

d) Kontaktör

b) Röıe

d) Trafo

lkl

36. Aşağldakilerden hangisine PLc besleme
bağlantlsl yaparken gt84!jg!lE9!?

a) PLc'nin beslem€ gerilimine

b) Geriıimin cinsine

c) Kab|oları gerilim alhnda bağlanmasına

d) Plc'nin markastna

ş

allct37. Plc'nin çlklşlna röle gibı bobinli bir
bağlarken aşağldakilerden hangisine di
edilir?

kkat

a) Allclnln modeıine

b) Allctnln tipine

c) Allclya paralel koruma diyolu bağlanmaslna

d) Allclya paraIel sinyal ıambasl bağlanmaslna

38. Aşağldakilerden hangisi PLc'ye giriş elemanI
değildir?

a) Bırton

b) Motor

c) Analog sinyal Verici

d) Temasslz algIlaylc|lar

39. Aşağıdakilerden hangisi PLc'nin giriş adresinin
sembolü olarak kullantlIr?

a)G b)I c)Q d) ç

Görevde Yükselme Ve unvan Değişikliği slnavt
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40, PLc'nin giriş ve çıklş uçlannı tespit ederken
aşağıdakilerden hangisine bakıhr?

a) PLc'nin kataıoğuna

b) PLc'nin arka yüzüne

c) PLc'nin yan yüzüne

d) Plc'nin resmine

ıı'ı. Aşağldakilğrdğn hangisi aııüatörü tanımlar?

a) silindir b) Adlm moioru

c) Valf d) Hepsi

42. Pnömatik sistemlerde akışkan yönünü kontrol
eden aKüatör hangisidir?

a) Kompresör

b) Baslnç ayar Valfi

c) Yön kontrol val'i

d) Baslnç slralama valfi

43. Aşağldaki sensörlerden hangisi temasll bir
sensördür?

a) Folosensör

c) Mikro anahtar

b) Yaklaşlm sensörü

d) U|lrasonik sensör

a) Göme sensörü b) Yakıaşım sensörü

c) Folosel d) NTc

/ı5. pnömatik sistemlerde tüm devre için g€rekli
hava baslncınl elde etmek için ne kullanlllr?

a) Baslnç deng8leme Valfi

b) Kompfesör

c) sensör

d) Anahtar

5

/ı4. Aşağıdakilerden hangisi slcakl!k ölçümünde
kullanl|an bir sensör tipidir?
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46. Dönme açtslnl Ve hlzlnl algllamak için ne tİp
sensörler kulIanılmalldlr?

a) Ddnel kodlaylcl b) YaklaŞlm sensörü

c) Mikro anahtar d) Folotransistör

Görevde Yükselme Ve unVan Değişiklaği slnaVl
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47. Aşağldakilerden hangisi fotoelektrik tip dö
kodlaylclnln avantajlanndan biİi deöildir?

nel

a) Yüksek kararllllk

b) Yüksek doğruluk

c) Düşük frekans cevap karakteristiği

d) Uzun ömürlülük

48- Aşağldakilerden hangisi Ac servo motor (sM
tipi) üstünlüklerinden §!§]ğ!!!İ?

a) Baklm gefektirmez

b) Kötğ koşullarda kullanılabilir

c) Momentleri yüksektir

d) Yapllan büyüktür

49. Aşağıdakilerden hangisi bir adlm motoru çeşidi
deöildir?

l

1

,l

a) PM b) VR c) PV d) HB

50. Aşağıdakilerden hangisi mekatronik
sistemlerde çallşma döngüsü içinde Yer almaz?

a) Bilgisayar

c) Aktüatör

b) §ensör

d) Kontaktör

slNAV BiTMişTiR.

CEVAPLARıNİzl KoNTRoL EDiNiz.

6


