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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ

1. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

4. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğüne ait bir görev değildir?

A) Başbakan
B) İlgili bakan
C) Bölge müdürü
D) Görev yaptıkları ilin valisi

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.   I. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia

konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak
nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,
yeniden izin alınması zorunlu değildir.
III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden
izin alınmasını gerektirir.

B

3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
kaymakamlar ile ilgili olarak yapılan hazırlık
soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda aşağıdakilerden
hangisine başvurulur?
A) Yargıtayın ilgili ceza dairesine
B) İl asliye ceza mahkemesine
C) İl ağır ceza mahkemesine
D) Sulh ceza hâkimine

A) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla iş birliği
yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek
ve denetlemek
B) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler almak ve
bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak
C) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir
şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili
kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
sağlamak
D) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan
can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin
asgari niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak

5. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık hizmet birimlerinin
sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak yerine getirdikleri ortak görevlerdendir?
A) Genel evrak ve sosyal hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek
B) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek
C) Hizmet sunumunda yenilikçiliği esas alan projeler yapmak veya yaptırmak
D) Verilecek yetki belgeleri ile diğer belge ve
hizmetlerin ücret, süre, kapsam ve şekillerini
belirlemek

6. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında
yıllık istatistikler yayınlamak” görevi aşağıdaki
kurullardan hangisinindir?
A) Şûra Düzenleme Kurulu
B) İnternet Geliştirme Kurulu
C) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
D) Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme
Kurulu
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7. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

10.   I. Vergi ödevi

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak
desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin
görüşünü, her yıl hangi tarihe kadar bir rapor
hâlinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına bildirir?
A) 1 Eylül
C) 1 Kasım

II. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
III. Kamu hizmetlerine girme hakkı
IV. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
V. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden
hangileri “sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler”dendir?
A) I, II ve III
C) III, IV ve V

B) 31 Ekim
D) 31 Aralık

11.   I. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

8. T.C. Anayasası’na göre “genel esaslar” ile ilgili
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. Bu maksatla eşitlik ilkesine aykırı
tedbirler alamaz.
B) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
C) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
D) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle
kullanır.

9.   I. Dernek kurma hürriyeti Bakanlar Kurulu Kararı

II. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının
yukarıda verilen görev ve yetkilerinin doğru
sınıflandırılması hangisidir?
Yasama

Yürütme

Yargı

A)

III

I

II

B)

III

II

I

C)

II

III

I

D)

I

III

II

12. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi-

ile sınırlanabilir.
II. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
III. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.
IV. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.

nin işin esasına girerek verdiği ret kararının
Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra
kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün
Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?
A) Üç

T.C. Anayasası’na göre dernek kurma hürriyeti
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I, II ve III

B) II, IV ve V
D) I, II, III, IV ve V

B) III ve IV
D) II, III ve IV

4

B) Beş

C) Yedi

D) On

DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik kelimeler-

17. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

den hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

B

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.

Bu dizelerde aşağıdaki cümle ögelerinden
hangisi yoktur?

A) Akşamki davet için misafirlere alinazik hazırlayacak.
B) Projeyi sabaha yetiştirebilmek için olağanüstü
çaba harcamıştır.
C) Toplantıya katılan temsilcilerden hiç birini
tanımadığını gördü.
D) Başhekim, tüm doktorların okuması için panoya bir duyuru astırmış.

A) Yüklem
C) Özne

B) Zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç

18. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te “Başka bir elektronik
veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla
kullanılan elektronik veriyi ifade eder.” şeklinde
aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

zorlandıkları soru şudur (   ) Niçin yazıyorsunuz    
(   ) Belki de asıl sebep sinmiş (   ) gizil bir itiraf
gibi çok derinlerde bir yerlerdedir (   ) şair bunu
çözememekte, çözse bile seslendirememektedir.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( . ) ( . ) ( , ) ( , )
C) ( : ) ( ! ) ( ; ) ( . )

B) ( : ) ( ? ) ( , ) ( ; )
D) ( . ) ( ? ) ( . ) ( ; )

15. “Dirsek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Böyle bir durumda bana dirsek çevirince ne
yapacağımı şaşırdım.
B) Üç senedir giydiğim kazağın dirsekleri iyice
aşındı.
C) Ayağı takılıp düşünce kapıya dirseğini çarpmış.
D) Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14. Sanırım şair ve yazarların cevaplamakta en çok

A) Elektronik ortam
B) Elektronik imza
C) Elektronik onay
D) Resmî yazışma

19. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde harf bü-

yüklüğünün Times New Roman için - - - - punto,
Arial için - - - - punto olması esastır. Ancak gerekli
hâllerde metinde harf büyüklüğü - - - - puntoya
kadar düşürülebilir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) 12 - 11 - 9
C) 11 - 12 - 8

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı türde bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?

A) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
B) Yarışmada dereceye giremediğimi üzülerek
belirttiler.
C) Sabaha doğru düşman çadırının önünde gözümüzü açtık.
D) Ahmet Amca, kaybettiği emekli maaşını yana
yakıla arıyor.
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B) 12 - 10 - 8
D) 11 - 10 - 9
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20.   I. Belgede birden fazla ek olması durumunda

22. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda verilen
“imza yetkisi devrinde imza” örneklerinden hangisinin yazılışı doğrudur?

eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ
üst köşesinde belirtilir.
II. Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza
bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak
yazılır.
III. Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri
nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen
veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak
gönderilebilir veya alınabilir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgelerin “ek” bölümü ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

21.   I. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler

veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla
da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma
işlemine ilişkin kayıt tutulur.
II. İdare, başka bir idareden kendisine resmî
yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma
Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun
şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme
hakkına sahiptir.
III. Kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme
sertifikası temin eder. İdareler için oluşturulan
elektronik şifreleme sertifikaları EBYS üzerinden paylaşılır.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin
elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II

İmza
Adı SOYADI
Vali a.
Vali Yardımcısı

B)

İmza
Adı SOYADI
Vali A.
Vali yardımcısı

C)

İmza
Adı Soyadı
Vali a.
Vali yardımcısı

D)

İmza
Adı Soyadı
Vali A.
Vali Yardımcısı

B) Yalnız II
D) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yalnız I
C) I ve III

A)

23. Mustafa Kemal’in ilk askerî görev yeri olan

Şam’da bulunduğu sırada kurduğu cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Kilikyalılar Cemiyeti

24. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesine

dayanarak Musul’u işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yalnız III
D) I, II ve III

A) İtalya
C) Yunanistan
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B) Fransa
D) İngiltere
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25. Londra Konferansı’nın toplanmasında aşağıdaki

B

29. Evinin tapusunu kaybeden A, tapusunu bulan biri-

savaşlardan hangisi ile kazanılan askerî zafer
etkili olmuştur?

nin evini satabileceği endişesiyle tapu müdürlüğüne gitmiş, durumu kamu görevlisi B’ye sormuştur.
B, böyle bir durumun mümkün olmadığını anlatmış fakat A bir türlü ikna olmamıştır. Bunun üzerine B gülümseyerek A’ya tapusunu kaybettiğine
dair bir dilekçe yazmasını, bunu dosyaya koyacaklarını, böylece kimsenin evini satamayacağını
söylemiş ve A’nın ikna olmasını sağlamıştır.

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

Verilen örnek olayda kamu görevlisi B’nin
tutumu aşağıdaki etik davranış ilkelerinden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?

26. Aşağıdakilerden hangisi millî egemenliğin ger-

A) Vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı
B) Yetkili makamlara bildirim
C) Amaç ve misyona bağlılık
D) Dürüstlük ve tarafsızlık

çekleşmesinde etkili olan bir gelişme değildir?

27. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması aşağıdaki Ata-

türk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan
bir inkılaptır?
A) Devletçilik
C) Milliyetçilik

B) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik

28. Aşağıdakilerden hangisi kurum ve kuruluşlarda

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Saltanatın kaldırılması
B) TBMM’nin açılması
C) Medreselerin kaldırılması
D) Cumhuriyet’in ilanı

oluşturulan etik komisyonlarının işlevlerinden
biri değildir?

A) Etik uygulamaları değerlendirmek
B) Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek
ve geliştirmek
C) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek
ve uygulanmasını izlemek
D) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda
karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde
ve yönlendirmede bulunmak

30. Emekli kamu görevlileri, yıllarca hizmet vermenin

karşılığı olarak, kamu hizmetlerinden yararlanırken ayrıcalık bekleyebilmektedir. Görevdeki kamu
görevlileri de, “vefa” gereği, görevden ayrılan
kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Ancak bu durumda eşitlik ve adalet ilkeleri göz ardı
edilmekte, hizmetten yararlanan normal vatandaşlar mağdur olabilmektedir.
Bu metinde etik dışı davranışa yol açan aşağıdaki durumlardan hangisine değinilmektedir?
A) Savurganlık
B) Çıkar çatışması
C) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma
D) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi Emniyet Hizmetleri
Sınıfı kapsamında yer almaz?
A) Emniyet amiri
B) Polis müfettişi
C) Uzman jandarma
D) Çarşı ve mahalle bekçisi
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32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

35.   I. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme

“engelli personel çalıştırma yükümlülüğü” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda
yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
II. Aday olarak atanan memurların önce sınıfları
ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja, bilahare
bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel
eğitime tabi tutulmaları şarttır.
III. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda
yapılır.

A) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında
engelli çalıştırmak zorundadır.
B) Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru
olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı
zamanlı ve merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
C) Kurumların bu Kanun’a göre çalıştırmak
zorunda oldukları engelli oranının hesaplanmasında ilgili kurumun (yurt dışı teşkilat hariç)
toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
D) Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün
yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile
engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı
sorumludur.

memura aylıksız izin verilebilmesinin koşulları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aylıksız izin memurun isteği haricinde verilemez.
B) Aylıksız izin memuriyet hayatı boyunca ve en
fazla üç defada kullanılabilir.
C) Aylıksız izin kapsamında kullanılabilecek toplam
izin süresi bir yılı geçemez.
D) Aylıksız izin kullanılabilmesi için yıllık izinde
esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılının
tamamlanmış olması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“adayların yetiştirilmesi” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
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33. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

B) I ve III
D) I, II ve III

36. Uluslararası seferde olan aşağıdaki gemilerden

hangisi Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) çerçevesinde belgelendirilir?
A) 500 GT üzeri yük gemileri
B) 400 GT üzeri yük gemileri
C) İlkel yapılı ahşap gemiler
D) Balıkçı gemileri

37. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleş-

mesi (SOLAS) Bölüm 12 hangi konu ile ilgili
düzenlemeleri içermektedir?
A) Nükleer gemiler
B) Tehlikeli yüklerin taşınması
C) Yüksek hızlı gemiler için emniyet gerekleri
D) Dökme yük gemileri için ilave emniyet gerekleri

34. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak
şekilde;

  I. Görevlerine gelmemeleri yasaktır.
II. Memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri
yasaktır.
III. Görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin
ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması
sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde
bulunmaları yasaktır.

38. Aşağıdakilerden hangisi Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nde (SOLAS) Deniz
Güvenliğine ilişkin kuralları içeren Bölüm
11-2’de uluslararası faaliyet gösteren liman
tesislerinin yükümlülüklerindendir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

B

A) İdareden işletme izni almak
B) Valilikten acil müdahale eylem planı hazırlatmak
C) Deniz kirliliğine karşı acil müdahale planı
hazırlatmak
D) Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve planı
hazırlatarak İdareye onaylatmak

B) I ve III
D) I, II ve III
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39. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi

43. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesi-

(SOLAS) Bölüm 5’e göre uluslararası seferde
kaç GT’den büyük gemiler en az 1 adet 9 Ghz
radar bulundurmak zorundadır?
A) 600

B) 450

C) 300

nin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
(MARPOL) Ek-4 kapsamında pis su tanımı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) 150

A) Tuvalet suları
B) Ambar sintine suları
C) Canlı hayvan bulundurulan bölümlerden gelen
sular
D) Medikal bölümlerin lavabolarından veya diğer
giderlerinden gelen sular

40. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi
(SOLAS) Bölüm 9’da yer alan Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Kod) uluslararası sefer yapan
aşağıdaki gemilerden hangisine uygulanır?

41. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin

Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme’nin
(MARPOL) 1. Eki olan petrol kirliliğinin önlenmesine ilişkin kuralları içeren Bölüm aşağıda
yer alan hangi gemilerin sörvey ve belgelendirilmesinde uygulanır?

44. Gemi kaptanı ve güverte personelinin bel-

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 150 GT ve üzeri yük gemileri ile tonajına bakılmaksızın yolcu gemilerine ve 500 GT üzeri
açık deniz sondaj gemilerine
B) 500 GT ve üzeri yük gemileri ile tonajına bakılmaksızın yolcu gemilerine ve 500 GT üzeri
açık deniz sondaj gemilerine
C) 500 GT ve üzeri yük gemileri ile tonajına
bakılmaksızın yolcu gemilerine ve açık deniz
sondaj gemilerine
D) Tonajına bakılmaksızın uluslararası sefer
yapan tüm gemilere

A) 150 GT üzeri tankerler ve 500 GT üzeri diğer
gemiler
B) 150 GT üzeri tankerler ve 400 GT üzeri diğer
gemiler
C) Tonajına bakılmaksızın tüm gemiler
D) 500 GT üzeri gemiler

42. Dökme hâlde taşınan zararlı kimyasallar ile

ilgili Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
(MARPOL) Ek-2’de kimyasal maddeler hangi
semboller kullanılarak sınıflandırılmıştır?
A) a, b, c, os
C) 1, 2, 3, 4

B) a, b, c, d
D) x, y, z, os
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gelendirilmesinde Gemi Adamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları
Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin (STCW)
hangi bölümü uygulanır?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

45. Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve

Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye (STCW) göre gemide dinlenme saatlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 24 saatlik zaman diliminde en az 8 saat ve her
7 günlük periyotta 56 saatten az olmamalıdır.
B) 24 saatlik zaman diliminde en az 10 saat ve her
7 günlük periyotta 56 saatten az olmamalıdır.
C) 24 saatlik zaman diliminde en az 10 saat ve her
7 günlük periyotta 77 saatten az olmamalıdır.
D) 24 saatlik zaman diliminde en az 12 saat ve her
7 günlük periyotta 84 saatten az olmamalıdır.

B
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46. Kuvvetle yürütülen bir tekne için iki silyon feneri

49. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “gemi
ipoteğinin niteliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

istenildiği zaman, bunlar arasındaki yatay mesafe, gemi uzunluğunun - - - - az olmayacak fakat
bu mesafenin - - - - metreden fazla olmasına da
gerek bulunmayacaktır.

A) Alacaklıların gemi ipoteğinden doğan hakkı,
sadece alacağa göre belirlenir.
B) Gemi ipoteği alacaklıya,  alacağını, geminin
bedelinden alma yetkisini vermez.
C) Bir geminin payı ancak gemiye paylı mülkiyet
esaslarına göre malik olan paydaşlardan birinin payından ibaret olmak şartıyla gemi ipoteği
ile sınırlandırılabilir.
D) Bir geminin bütün payları bir malikin elinde bulunduğu sürece, ayrı ayrı paylar üzerinde ayrı
ayrı kişilere gemi ipoteği kurulamaz.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ne göre
“fenerlerin yatay yerleştirilmeleri ve aralarındaki
mesafe” ile ilgili yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir?
A) yarısından - 100
B) üçte birinden - 50
C) dörtte üçünden - 75
D) dörtte birinden - 25   

bir kanal veya geçitte birbirini gören teknelerden diğerine yetişip geçme niyetinde olan
bir tekne “senin iskele tarafından yetişip geçmek
niyetindeyim” düşüncesini aşağıdaki düdük işaretlerinden hangisi ile ifade etmelidir?

A) En az beş kısa ve seri düdük işareti
B) İki uzun düdüğü takip eden iki kısa düdük
C) İki uzun düdüğü takip eden bir kısa düdük
D) Bir uzun, bir kısa, bir uzun ve bir kısa sırasıyla
verilecek düdük işareti

48. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ne göre
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47. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ne göre dar

“çatışmayı önleme hareketi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olayın koşulları elverişli olduğu ve iyi gemicilik
kurallarına uyularak yeterli bir süre içinde yapıldığı takdirde çatışmayı önlemek için girişilecek herhangi bir hareket olumlu olacaktır.
B) Çatışmayı önlemek veya durumu değerlendirmek için biraz daha zaman kazanmak üzere,
bir tekne gerekiyorsa yürütücü kuvvetlerini
durdurarak veya geri çalıştırarak hızını azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır.
C) Çatışmayı önlemek üzere yapılacak her rota
ve/veya hız değişimi gözle veya radarla diğer
bir teknenin çabucak göremeyeceği kadar küçük olacak ve birbiri ardından yapılacak küçük
rota ve/veya hız değişimlerinde bulunulacaktır.
D) Diğer bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere
girişilecek hareket, bu teknenin emniyetli bir
mesafeden geçmesi ile sonuçlanacak harekettir. Hareketin etkili olup olmadığı diğer tekne
tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar
dikkatle kontrol edilecektir.
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50. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre gemi-

sini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan
gemi malikine ne denir?

A) Donatan
C) Konişmento

B) Avarya
D) Dispeççi

51. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

“kaptanın sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan
kurtarmaz.
B) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan
donatan da sorumludur.
C) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan dolayı
yalnızca yolculara karşı sorumludur.
D) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu
sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu
sınırlandırma hakkı saklıdır.

DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ

52. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye

55. Gemilerin Gemi Adamları ile Donatılmasına

(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde
İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun’a göre
hükûmet, aşağıdaki şartlardan hangisiyle
ecnebi tahlisiye gemilerinin ve petrol arama ve
üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının icrayı sanat etmelerine ve Türk tahlisiye
gemilerinde ecnebi mütehassıs ve kaptan ve
tayfa istihdamına müsaade edebilir?

İlişkin Yönerge’ye göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yüz (100) veya daha fazla kişi taşıyan ve 3
günden uzun sürecek uluslararası sefer yapan
gemilerde tıbbi tedavi için bir doktor bulundurulur.
B) Telsiz görevi hariç olmak üzere, kaptan, zabitler ve tayfalar, aynı anda hem güverte hem de
makine sınıfı gemi adamı olarak çalıştırılamaz.
C) Güverte stajyeri istihdam eden gemilerde
güverte tayfasından, makine stajyeri istihdam
edilen gemilerde makine tayfasından en fazla
birer kişi indirim yapılabilir.
D) Gemi adamları kendi derecelerinin altında
bulunan yeterlik derecesinde çalışamaz.

53. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye

A) Mülki amir
B) Liman başkanı
C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
D) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
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A) Muvakkaten ve her türlü hakkı temin etmek
şartıyla
B) Muvakkaten ve hiçbir hak temin etmemek
şartıyla
C) Mütemadiyen ve hiçbir hak temin etmemek
şartıyla
D) Mütemadiyen ve her türlü hakkı temin etmek
şartıyla

(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde
İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun’a göre
verilecek idari para cezalarına aşağıdakilerden
hangisi tarafından karar verilir?

B

56. Gemilerin Teknik Yönetmeliği’nin kapsamı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Askerî gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
B) Uluslararası sefer yapan gemilere, öncelikle
uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır.
C) Özel mevzuatı olan gemiler ve su araçları için
kendi mevzuatlarında düzenlenmemiş hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
D) Yükleme sınırı gerekleri, balıkçı gemilerine,
ilkel yapılı gemilere, özel teknelere ve su araçlarına uygulanmaz.

54.   I. Liman başkanlığınca onaylanan gemi adamları

listesinin bir örneği, denetimlerde kullanılmak
üzere gemide hazır bulundurulur.
II. Emniyet, gümrük, sahil sağlık ile sahil güvenlik birimleri denetimlerini liman başkanlığınca
onaylanan gemi adamı listesine göre yapar.
III. Gemilerin limanlardaki denetiminde onaylanmış bulunan gemi adamları listesinin ve gemi
adamı yeterlik belgelerinin “Gemi Adamları
Donatımında Asgari Emniyet Belgesi”ne uygun
olup olmadığına bakılır.

57. Yolcu gemisi: - - - - fazla yolcu taşıyan ticaret
gemisini ifade eder.

Gemilerin Teknik Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?
A) on ikiden
C) sekizden

Gemilerin Gemi Adamları ile Donatılmasına
İlişkin Yönerge’ye göre “gemi adamları listesi”
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II

B) Yalnız III
D) I, II ve III

11

B) ondan
D) altıdan

B
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58. Gemilerin Teknik Yönetmeliği’ne göre kamera

61. Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası

ile yapılan sualtı sörveyi ile ilgili aşağıdaki
hususlardan hangisi yanlıştır?

Sözleşmesi’ne göre “bir konferansla yapılacak tadiller” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

59. Gemilerin Teknik Yönetmeliği’ne göre yolcu

gemilerinde karşılıklı oturma gruplarının olması hâlinde iki koltuk arası mesafenin en az kaç
mm olması gerekir?
A) 500

B) 600

C) 700

D) 800

60.   I. Yolcu mahallerinin hiçbir şekilde yakıt tank

mahalline açıklıkları bulunmaz.
II. Portatif depolar ve yakıt sistemleri sadece
dıştan takma motorlar ile portatif motorlarda
kullanılabilir.
III. Dizel yakıt tankları sadece gemi inşa malzemesi alüminyum, çelik veya fiber takviyeli
plastik olması hâlinde gemi ile bünyesel olabilir. Yakıt tanklarının sızdırmazlığı ve çalışma
basıncını karşılaması gerekir.
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A) Kamera ile yapılan sualtı sörveyinin, kara
sörveyinde elde edilen bilgileri sağlar nitelikte
olması gerekir.
B) Referanslamak amacıyla güvertenin su hattı
üstünde kalan kısmı araştırma hatları ile markalanır.
C) Kamera ile yapılan sualtı sörveyi İdare veya
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından konu hakkında yetkilendirilmiş kişiler tarafından kamera
ile yapılır.  
D) Kamera ile yapılan sualtı sörveyinin başlangıcından önce ekipmanlar ve yöntem konusunda
İdare, yetkilendirilmiş kuruluş, gemi donatanı
veya işleticisi ve dalgıç firması temsilcilerinin
mutabık kalmaları gerekir.

62. Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlera-

rası Sözleşmesi’ne göre âkit hükûmetler,
Sözleşme’nin kendileri bakımından yürürlüğe girdiği tarihten kaç yıl geçtikten sonra
Sözleşme’den çekilebilirler?
A) İki

B) Üç

C) Dört

D) Beş

63. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi geminin güverte altı ve güverte
üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade eder?
A) Net Ton
C) DWT

Gemilerin Teknik Yönetmeliği’ne göre yakıt
tankları ile ilgili yukarıdaki kurallardan hangileri mevcut gemilere uygulanmaz?
A) I ve II
C) II ve III

A) Teklif edilen tadilat, âkit hükûmetlerin gerekli
çoğunluğu tarafından kabulü tarihinden itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.
B) Tadilat, yürürlüğe girmesinden önce bir tebliğ
ile bahse konu tadilatı kabul etmediğini bildirenler dışında, bütün âkit hükûmetler bakımından yürürlüğe girecektir.
C) Âkit bir hükûmetin talebi ve âkit hükûmetlerden
en az dörtte birinin muvafakati üzerine
Sözleşme’de yapılması teklif edilen tadilleri
görüşmek için teşkilat tarafından hükûmetler
arası bir konferans tertip edilecektir.
D) Konferansta hazır bulunup reye katılan âkit
hükûmetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından
kabul edilen her tadil teklifi, teşkilat tarafından,
kabul için tekmil âkit hükûmetlere gönderilecektir.

B) I ve III
D) I, II ve III
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B) Gros Tonilato
D) Deplasman
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64.   I. Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemi-

66. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak-

kında Kanun’a göre “denizde yolculuk güveni” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

lerde ve yatlarda çalışan personele ödenen
ücretler gelir vergisi ve fonlara tabidir.
II. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek
gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek,
tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm
navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara tabi tutulmaz.
III. Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların
işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan
istisnadır.

B) I ve III
D) I, II ve III

65. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak-

kında Kanun’a göre ticaret gemilerinin tahsis
edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara
göre tekne, makine, kazan, genel donanım,
can kurtarma, yangından korunma ve yangın
söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazım gelen
durumları yılda en az kaç defa denetlenir?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Dört

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre “mali hükümler” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

B

A) Her Türk gemisinde “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nden bir tane bulunur. Gemilerde
bulundurulacak bu Tüzük, geminin esas belgelerinden sayılır.
B) Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebeplerini ve hangi hâl ve şartlar altında baş gösterdiğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse,
gemi jurnallerine yazarlar. Gemi jurnalindeki
bu kaydın altı, kaptan, birinci zabit ve güverte
tayfasından biri tarafından beraberce imzalanır.
C) Çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini ve
içindeki kimseleri ciddi tehlikeye atmadan
yapabilirlerse, yollarına devama başlamadan
önce, gemilerinin adını, tanınma işaretini, bağlama, kalkma ve varma limanlarının adlarını
öbür gemilerin kaptanlarına bildirmek ödevindedirler.
D) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ne riayet
edilmemek yüzünden can veya mal zararına
sebebiyet verilen hâllerde, durumun hâl ve
şartları, Tüzük’ten ayrılmayı kati olarak gerekli
kıldığı mahkemede sabit olursa, hadise sırasında köprü üstünde vardiyada bulunan kaptan veya yetkili güverte zabiti kusurlu sayılır.

67. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma

Hakkında Kanun’a göre yetkili olmadığı hâlde
yükleme markasının yerini değiştirenler ne
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır?
A) Bir aydan üç aya kadar
B) Üç aydan altı aya kadar
C) Altı aydan dokuz aya kadar
D) Dokuz aydan on iki aya kadar
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68. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak-

71. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi

kında Kanun’a göre “denizde can kurtarma” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre “geminin taşırdığı
su hacminin ton olarak ağırlığını ifade eder” tanımı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Değerlendirme
C) Deplasman

A) ISM kodu denetimleri
B) Yenileme denetimleri
C) İşletme denetimleri
D) Karina denetimleri

72. İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları

Yönetmeliği’ne göre gemi ve su araçlarının
denetimi ile belgelendirilmesine ilişkin “görev ve yetki” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bir kaptan, tehlikede bulunan kimselerin
yanına varan bir geminin kaptanından artık
yardıma lüzum kalmadığını haber alsa dahi bu
Kanun’un kendisine yüklemiş olduğu yardım
etme ödevinden kurtulamaz.   
B) Her kaptan, denizde, can tehlikesine uğramış
olarak rast geldiği kimselere, düşman bile
olsa, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın elinden
gelen her yardımı yapmakla ödevlidir.
C) Tehlikede bulunan bir geminin kaptanı, imdat
isteğine cevap vermiş olan kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişarede bulunduktan
sonra, yardıma en elverişli gördüğü bu gemilerden birinden veya bir kaçından yardım
istemek hakkını haizdir.
D) Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, tropikal fırtınalar
gören her gemi kaptanı, bunları, yakınında
bulunan gemilere ve haberleşebileceği ilk kıyı
noktasındaki yetkili makamlara, elinde bulunan bütün haberleşme araçları ile ve tüzüğü
gereğince bildirmek ödevindedir.

Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi program dışı denetim türlerinden biridir?

B) Azami kalıp derinliği
D) GMDSS

A) Tam boyu 15 metrenin altındaki gemi ve iç su
araçlarının denetim ve belgelendirme işlemleri
belediye tarafından yapılır.
B) İç sularda çalışan gemi ve iç su araçlarının
bağlama kütüğüne kaydı için başvurular bölge
müdürlüklerine yapılır.
C) Belediyede görevli mühendis, teknisyen veya
tekniker unvanına sahip personele İdare tarafından konu hakkında eğitim verilerek sertifikalandırılır.
D) Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve iç
su araçları ile boyuna bakılmaksızın yolcu gemilerinin denetimi ve belgelendirme işlemleri
bölge müdürlüklerince yapılır.

73. İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları

Yönetmeliği’ne göre 10 yaşına kadar yolcu
gemilerinin kara sörveyi kaç yılda bir yapılır?
A) Beş

70. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi

B) Dört

C) Üç

D) İki

Hakkında Yönetmelik’e göre yük gemilerinin sınıflandırıldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grup I B) Grup II

C) Grup III

D) Grup IV

74. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’nde “İdare”
sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Açık deniz tesisi
B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
C) Uluslararası Denizcilik Örgütü
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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75. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’ne göre

78. Gemi emniyet belgelerinde belirtilen inşa tari-

“gemi denetim heyeti” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

hi temel alınmak üzere;

  I. On iki yaşın üstündeki dökme yük gemileri
II. On yaşın üstündeki gaz tankerleri ve kimyasal
tankerler
III. On beş yaşın üstündeki 3 000 GRT’den büyük
petrol tankerleri

A) Denetimin heyet hâlinde yapılması esastır.
B) Heyet en az üç gemi denetim görevlisinden
oluşur.
C) Zaruret hâlinde bir gemi denetim görevlisi ile
denetim yapılabilir.
D) Her heyette güverte, makine ve gemi inşa uzmanlarından en az ikisinin bulunmasına özen
gösterilir.

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’ne göre
yukarıdakilerden hangileri genişletilmiş denetime tabi gemi sınıflarındandır?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

76. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’ne göre
“itiraz hakkı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İlgili gemi denetim görevlisi, itiraz hakkı konusunda gemi kaptanını bilgilendirir.
B) İtiraz başvurusu geminin tutulma tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.
C) Bir itiraz başvurusu, tutmanın veya girişe müsaade etmemenin askıya alınmasını sağlar.
D) Bir geminin sahibi, işleteni veya onun Türkiye’deki temsilcisi, gemi denetim görevlisince
verilen tutma kararına veya limana girişe
müsaade etmeme kararına itiraz etme hakkına
sahiptir.

79. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

77. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi hedef faktörü değerlerine bakılmaksızın denetim için mutlak
önceliği olan gemiler olarak değerlendirilir?

ğı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne
göre merkez teşkilatında çalışan 1. hukuk
müşavirinin üst disiplin amiri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İç denetim birimi başkanı
B) Müsteşar yardımcısı
C) Müsteşar
D) Bakan

80. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne
göre taşra teşkilatında (liman başkan yardımcısı kadrosu olmayan) ilçelerin liman başkanlıklarındaki “diğer personelin” üst disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
C) Liman başkanı

A) Başka bir devlet tarafından bildirilen veya
rapor edilen gemiler
B) Taraf olunan mutabakat muhtırasına üye devletler tarafından son altı aydır denetlenmeyen
gemiler
C) İlgili kontrol mutabakatı tarafından yayınlanan
kara listede yer alan devletlerin bayraklarını
taşıyan gemiler
D) Uluslararası sözleşmelere uygun şekilde
düzenlenmiş gemi inşa ve teçhizat belgeleri ve
klas sertifikaları, tanınmış kuruluşlar dışındaki
kuruluşlar tarafından verilen gemiler

B) Müsteşar yardımcısı
D) Kaymakam

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
5. GRUP: DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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