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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi hassas geometrik nivelman yaparken kullanılmaz? 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yüksekliktir? 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi bir nivoda bulunmaz? 

 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi nivelmana etki eden sistematik (düzenli) hata kaynağıdır?  

 
 

5. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan hata, özellikle dik bakışlarda (Z< 90g) kısa 
mesafede trigonometrik  nivelmanla belirlenen yükseklik farkına daha çok etki 
eder?  

 
 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 
(HARİTA) MÜHENDİSLİĞİ 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. A ve B noktasının koordinatları YA=1000,00 m, XA=1000,00 m, YB=950,00 m,  
XB=1050,00 m olarak verildiğine göre, α=(AB) açıklık açısının değeri ne olur? 

 
7. Silsile yöntemiyle yatay doğrultu ölçümünde, başlangıç doğrultusu için 

aşağıdakilerden hangisine bakılır?  

 
 
 
8. Bir dayalı poligon geçgisinde açı kapanma hatasının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi,  nivo ile bir noktanın yükseklik aplikasyonunu  
açıklar? 

 
 

10. α= 374g, β= 348g verildiğine göre (BC)= αc kenarının açıklık açısı(kuzey 
doğrultusundan olan açı) aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

 
11. Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgeninin alanı F ve BAD açısı β verildiğine göre y dik 

kenarı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

 
12. Kutupsal alımın kontrolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
13. Mesafe ölçme doğruluğu 1mm+2ppm olan bir elektronik uzunluk ölçer ile ölçülen 

1500 m mesafenin doğruluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

14. Poligon geçkilerindeki boyna kapanma hatasının tolerans değerlerini aşmasının 
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
 
15. Nivo düzeçlendikten sonra miraya hedefleniyor ve üst gözlem çizgisinin mirayı 

kestiği değer 1.50 m alt gözlem çizgisinin mirayı kestiği değer 1.34 m olarak 
ölçülüyor. Buna göre nivo ile mira arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir? 

 
16. Karayolu projeleri hazırlanırken genellikle kullanılan yolun hizmet ömrü süresi kaç 

yıldır? 

 
17. Karayolunda sollayan(V1) ve sollanan taşıtlar(V2) arasındaki hız ilişkisi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 
18. Karayolundaki maksimum dever değeri belirlenirken kullanılan parametreler 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

19. Aşağıdakilerden hangisi yol geometrik standartlarından biri değildir? 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi yolun düşey tasarımı ile ilgili değildir? 

21. Türkiye’de uydu gözlemleri ile üretilen jeodezik ağların gelişim sırası nasıldır? 

 
22. Yersel Jeodezi (Y.J) ile Uydu jeodezisi (U.J) arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
23. GNSS sistemi ile jeodezik noktalarının konumunun belirlenmesinde aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
24. Aşağıdakilerden hangisi GNSS sisteminin özelliklerinden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

25. Kutup gezintisinin temel oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
26. Presesyon etkisi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 

 
 
27. GPS alımında üç koordinat bileşeni (X,Y,Z) belirleneceği için normalde üç uyduya 

gözlem yapmak yeterli olmasına rağmen dördüncü bir uyduyu izleme nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
28. GPS konum belirlemede yörünge/yayın (broadcast) efemerisi kullanıcıya nasıl 

ulaşır? 

 
 
29. Ortometrik yüksekliğin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

30. Bir nivelman işleminden elde edilen sonuçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 
31. Bir geometrik nivelman ağında ölçü sayısı 15, nokta sayısı ise 10’dur. Uyuşumsuz 

ölçü araştırması için yapılan bir dengeleme işlemi sonucunda düzeltmelerin ağırlıklı 
kareleri toplamı 360 mm2 bulunmuştur. Buna göre ağırlığı 2 olan bir ölçünün 
varyansı kaç mm2’dir? 
 

 
 
32. Bir noktanın x ve y koordinatlarının ağırlık katsayıları (kofaktörleri) sırasıyla 0,16 

ve 0,20 bulunmuştur. Birim ağırlıklı ölçünün varyansı 25 mm2 olduğuna göre 
noktanın konum hatası kaç mm’dir? 

 
 
 
33. Bir geometrik nivelman ağı, tüm noktaları bilinmeyen olduğuna göre tüm-iz 

minimum yöntemine göre dengelenmiştir. Aynı ağ, herhangi bir noktasının 
yüksekliği sabit alınarak dengelenmiş olsaydı, aşağıdaki elemanlardan hangisi tüm-iz 
minimum çözümüyle özdeş olurdu? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

34. İki boyutlu bir jeodezik ağ en küçük kareler yöntemine göre dengelenmiş; birim 
ağırlıklı ölçünün standart sapması 2,0 cm olarak elde edilmiştir. Ağdaki bir noktanın 
X ve Y koordinatlarının ağırlık katsayıları (kofaktörleri) sırasıyla, 0,09 ve 0,04 
olarak hesaplandığına göre, konum hatası aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

 
 
 
35. N1, N2 ve N3 noktalarından oluşan bir yatay-kontrol ağına ilişkin doğrultu ve kenar 

ölçülerini gösteren çizelge aşağıda verilmektedir. 

 
 
 
 

N1 ve N2 noktaları sabit, N3 noktası bilinmeyen olduğuna göre, dengelemenin 
serbestlik derecesi (fazla ölçü sayısı) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

 
 
 
36. Bir jeodezik ağdaki bir ölçünün redündans (fazla ölçü) payı aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

37. 1:25 000 ölçekli paftanın boyutları nedir? 

 
 
 
38. Aşağıdakilerden hangisi UTM 3 derecelik sistemin özelliklerinden biri değildir? 

 
 
39. Uzayda konumu değişen bir gök cisminin bir gözlem yeri meridyeninden iki üst 

geçişi arasındaki geçen süreye ne denir? 

 
 
40. Ülkemizde Gauss-Kruger Projeksiyonu 6 derecelik dilimlerde sağa ve yukarı değer 

hesaplanırken kullanılan küçültme çarpanının değeri nedir? 

 
 
41. Pasif ve aktif uydular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

42. Objelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

43. Uyduların zamansal çözünürlüğü (temporal) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

44. Elektromanyetik spektrum göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki bant 
kombinasyonlarından hangisi doğal renklidir? (bantlar B, G, R sırasında verilmiştir)  

45. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamanın kullanım alanına girmez? 

 

46. Radyometrik çözünürlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

47. Aynı yere ait aynı zamanda çekilen A (soldaki resim) ve B (sağdaki resim) 
görüntüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 

 

 

48. 11 bitlik gri düzeyli bir görüntüde bir pikselin alabileceği gri ton değer sayısı nedir? 

 

 

49. Optik bir algılayıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

50. A uydusu (10 m piksel boyutu, 6 bit görüntü, 1. Bant : 0,4-0,5; 2. Bant : 0,53-0,60, 3. 
Bant :0,62-0,70, 4. Band:0,75-0,80) ve B uydusu (20 m piksel boyutu, 8 bit görüntü, 1. 
Bant : 0,4-0,5; 2. Band : 0,53-0,60, 3. Bant:0,62-0,70) verildiğine göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

51. Yeniden örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

52. Bir orman yangınının uydu verileriyle izlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

53-55. sorular aşağıdaki şekle göre yanıtlanacaktır. 

 

 

 
53. Toprak ve bitkinin birbirinden ayırt edilemeyeceği bant aralığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

54. İnsanın çıplak gözle görebileceği su, bitki ve toprağın maksimum yansıması nedir? 

 

55. 1,5-1,9 aralığında elde edilen bir gri düzeyli (pankromatik) görüntüde su ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Görünür Bölge 

   

Yakın Kızıl Ötesi Orta Kızıl Ötesi 

Toprak 

Bitki Su 

Dalga boyu µm 

Y
an

sı
m

a 
%
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

56. Hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita üretimi işlem adımları 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

 

 

57. İnersiyal Navigasyon Sistemleri’nin fotogrametriye sağladığı katkı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

58. Ortofoto harita üretiminin matematiksel modeli hangi izdüşüm modeli üzerine 
kuruludur? 

59. Fotogrametrik Nirengi’de ek parametrelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

60. Aşağıdakilerden hangisi fotogrametride uygulanan fotoğraf çekim yöntemlerinden 
biri değildir? 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi kamera kalibrasyon raporlarında yer almaz? 

 

62. Arazideki yükseklik farklarının hava fotoğraflarına etkilerine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
63. Fotoğraf aşağıdaki izdüşümlerden hangisine sahiptir? 

 

64. Kaçış noktası nedir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

65. Aşağıdaki mercek kusurlarından hangisi fotoğraf koordinatlarını etkiler? 

 

66. Ölçü markasının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

67. Amatör bir kamera ile renkli bir görüntü, elektromanyetik spektrumun hangi 
bölgesinde kaydedilir? 

 

68. Mutlak yöneltmenin matematiksel modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

 

69. Fotogrametrik nirengi dengelemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

70. İç yöneltmeleri yapılmış bir çift fotoğrafın yöneltilmesi için kaç adet bilinmeyen 
çözülmelidir? 

 

71. Meta veri dosyası aşağıdakilerden hangisini içermez? 

72. Aşağıdaki hangi coğrafi nesnelerin arazide koordinatları ölçülemez? 

 

73. Internet ortamından CBS verilerine erişim için aşağıdakilerden hangisi çok 
önemlidir? 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi üçgenleme için kullanılan enterpolasyon yöntemidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

75. Bir harita sunucusunun adresinin bilinmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi 
yapılabilir? 

 
 
76. Bir CBS projesine başlanılmadan önce yapılması gereken en önemli işlem adımı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi CBS yazılımlarından biri değildir? 

 
78. Aşağıdakilerden hangisi VTYS yazılımlarından biri değildir? 

 
79. Aşağıdakilerden hangisi CBS de kullanılan veri modellerinden biridir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

80. Veritabanında, tablolar arasında ilişki sağlayan argümana ne ad verilir? 

 
 
81. 1:100,000 ölçekli bir harita ½ oranında küçültüldüğünde haritadaki 1 cm2’lik alanın 

arazideki karşılığı kaç km2’dir? 

 
82. Bir gerçek projeksiyona göre üretilmiş bir haritada paralel daireleri, eşit uzunlukta 

ancak ekvatordan uzaklaştıkça araları giderek daralan doğru parçaları, meridyenler 
ise eşit uzunlukta ve paralellere dik doğru parçaları şeklinde görünüyorsa bu 
haritanın izdüşüm yüzeyi ve deformasyonlar bakımından özelliği nedir? 

 
83. Aşağıdakilerden hangisi gerçek yüzeyli olmayan bir projeksiyondur?  

 
84. Aşağıdakilerden hangisi çok yüzeyli bir projeksiyondur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

85. Aşağıdakilerden hangisi loksodrom eğrisinin özelliklerinden biri değildir? 

 
86. Universal Transversal Mercator (UTM) projeksiyonu aşağıdaki hangi bölge 

haritalarının üretimi için tasarımlanmıştır?  

 
87. Aşağıdaki projeksiyonlardan hangisinde küre yüzeyindeki bir daire yine bir daire 

olarak değil, bir elips olarak izdüşer?  

 
88. Bir gerçek projeksiyon alan koruyorsa (alan deformasyonundan arındırılmış ise) bu 

projeksiyondaki herhangi bir nokta için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?  

 
89. Konform (açı koruyan) projeksiyonlarda herhangi bir nokta için aşağıdakilerden 

hangisi geçerlidir?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

90. Transversal Mercator projeksiyonunda silindir küreye/elipsoide nasıl 
yerleştirilmiştir?  

 
91. Aşağıdakilerden hangisi, Kadastro Kanunu uyarınca tesis kadastrosu sürecinde 

görev yapmaz? 

 

92. 2000 m2 ve değeri 150 TL/m2 olan bir kadastral parsel, kentsel toprak düzenlemesine 
uğramış, %40 kesinti yapıldıktan sonra biri 500 m2 olan iki imar parseline 
ayrılmıştır. Düzenlemeden sonra ortaya çıkan değer artışı sonucu 500 m2lik imar 
parselinin değeri 400 TL/m2, diğer imar parselinin değeri ise 600 TL/m2 olmuştur. 
Buna göre kadastral parsel düzenlemeden dolayı kaç TL değer kazanmıştır? 

 

93. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre aşağıdaki alanlardan hangisi için arsa ve arazi 
düzenlemesinde kamusal hizmet alanı olarak dikkate alınır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

94. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na göre aşağıdaki kurum ve 
kuruluşlardan hangisi özel arazi toplulaştırma yapamaz? 

 
95. Aşağıdakilerden hangisi Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu uygulamalarından biri değildir? 

 
 
96. Taşınmaz rehin hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 
97. Tamamlanan bir kadastro 14.04.2001 tarihinde tapuya tescil olmuştur. 2014 yılının 

Mayıs ayında bu kadastro uygulamasına itiraz edecek bir malik aşağıdaki 
işlemlerden hangisini yapmalıdır? 

 
 
98. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre, imar uygulamalarında düzenleme sınırları 

nerelerden geçirilir? 
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99. Mülkiyet (Tesis) Kadastrosu yapılırken zilyetlikten en fazla kaç dönüm kuru arazi 
mülkiyeti edinilebilir?  

100. Mülkiyet (Tesis) Kadastrosu tamamlanınca askı ilan süresi kaç gündür? 
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	D) Nivo aleti, nivelman noktası ile yükseklik aplikasyonu yapılacak noktalar arasına konur. İki noktada mira okumaları yapılır. Geri-ileri farkı  mirada okununcaya kadar mira düşey yönde hareket ettirilerek  mıranın sıfır hizası  işaretlenir.
	E) Nivo aleti uygun bir noktaya konur, nivelman noktasında geri okuma yapılır. Daha sonra dürbün aplike edilecek noktaya yöneltilir. Buradaki mirada aplike edilecek nokta kotu mirada görününceye kadar mira aşağı yukarı hareket ettirilir ve miranın sıfır hi�

	10. α= 374PgP, β= 348Pg Pverildiğine göre (BC)= αRcR kenarının açıklık açısı(kuzey doğrultusundan olan açı) aşağıdakilerden hangisidir?
	A)   22PgP
	B)  122Pg
	C)  172Pg
	D)  222Pg
	E)  322Pg

	11. Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgeninin alanı F ve BAD açısı β verildiğine göre y dik kenarı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
	A)
	B)
	C)
	D)
	E)

	12. Kutupsal alımın kontrolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Uyanlıştır?
	A) Detay noktaları, farklı istasyon noktalarından ölçülerek  kontrol edilebilir.
	B) Detay noktaları ayni istasyon noktasından iki kere ölçülerek kontrol edilebilir.
	C) Detay noktaları arasındaki uzaklık, sinüs teoremi ile hesaplanarak kontrol edilebilir.
	D) Detay noktaları arası çelik şeritle ölçülerek kontrol yapılabilir.
	E) Detay noktalarının gerekenden bir fazla ölçümü yapılarak kontrol edilebilir.

	13. Mesafe ölçme doğruluğu 1mm+2ppm olan bir elektronik uzunluk ölçer ile ölçülen 1500 m mesafenin doğruluğu aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 3 mm
	B) 4 mm
	C) 5 mm
	D) 6 mm
	E) 7 mm

	14. Poligon geçkilerindeki boyna kapanma hatasının tolerans değerlerini aşmasının UbaşlıcaU nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A)  Yatay açı ölçümü hatası
	B)  Düşey açı ölçümü hatası
	C)  Mesafe ölçümündeki hatası
	D)  Merkezlendirme hatası
	E)  Düzeç hatası

	15. Nivo düzeçlendikten sonra miraya hedefleniyor ve üst gözlem çizgisinin mirayı kestiği değer 1.50 m alt gözlem çizgisinin mirayı kestiği değer 1.34 m olarak ölçülüyor. Buna göre nivo ile mira arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir?
	A)   1.6 m
	B)   2.84 m
	C) 14.2 m
	D) 16 m
	E) 28.4 m

	16. Karayolu projeleri hazırlanırken UgenellikleU kullanılan yolun hizmet ömrü süresi kaç yıldır?
	A)  5
	B) 10
	C) 20
	D) 30
	E) 40

	17. Karayolunda sollayan(V1) ve sollanan taşıtlar(V2) arasındaki hız ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) V2=V1 km/s
	B) V2=V1-5 km/s
	C) V2=V1-10 km/s
	D) V2=V1-15 km/s
	E) V2= V1-20 km/s

	18. Karayolundaki maksimum dever değeri belirlenirken kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Proje hızı- Yatay kurp yarıçapı
	B) Proje hızı- Platform genişliği
	C) Minimum boyuna eğim – Maksimum boyuna eğim
	D) Yatay kurp yarıçapı- Minimum boyuna eğim
	E) Proje hızı- Maksimum boyuna eğim

	19. Aşağıdakilerden hangisi yol geometrik standartlarından biri Udeğildir?
	A)  Yatay kurp yarıçapı
	B)  Enkesit aralığı
	C)  Proje hızı
	D)  Maksimum eğim
	E)  Platform genişliği

	20. Aşağıdakilerden hangisi yolun düşey tasarımı ile ilgili Udeğildir?
	A) Düşey kurp yarıçapı
	B) Kırmızı çizgi
	C) Minimum görüş uzunluğu
	D) Maksimum boyuna eğim
	E) Kamulaştırma genişliği

	21. Türkiye’de uydu gözlemleri ile üretilen jeodezik ağların gelişim sırası nasıldır?
	A) WGS-84-ITRF..-TUTGA-TUSAGA
	B) ITRF..- WGS-84-TUTGA-TUSAGA
	C) WGS-84-TUTGA-CORS-ITRF..
	D) ITRF..-WGS-84-TUTGA-CORS
	E) TUSAGA-ITRF..-WGS-84-TUTGA

	22. Yersel Jeodezi (Y.J) ile Uydu jeodezisi (U.J) arasındaki UortakU özellik aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Y.J’de noktalara, U.J’de uydulara gözlem yapılması
	B) Y.J’nin statik, U.J’nin dinamik bir yöntem olması
	C) Her ikisinde de eş zamanlı gözlem yapılması
	D) Y.J’de iki boyutlu, U.J’de üç boyutlu konum belirlenmesi
	E) Her ikisinde de harita üretilmesi

	23. GNSS sistemi ile jeodezik noktalarının konumunun belirlenmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) En az 4 uyduya yapılan eş zamanlı gözlemdir.
	B) Duyarlı efemerislerin kullanılmasıdır.
	C) PDOP( 3,5 olmasıdır.
	D) Uydu-alıcı uzaklığına dayanan uzaydan geriden kestirme problemidir.
	E) Her türlü hava koşulunda ölçme yapılabilmesidir.

	24. Aşağıdakilerden hangisi GNSS sisteminin özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Eş zamanlı ölçüler yapılması
	B) Anlık konum ve hız belirlenmesi
	C) Noktalar arası görüş zorunluluğunun olması
	D) Global koordinat sisteminde konum belirlenmesi
	E) Alıcının en az dört uyduyu görmesinin gerekmesi

	25. Kutup gezintisinin UtemelU oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Ayın çekim etkisi
	B) Güneşin çekim etkisi
	C) Dünyanın kütle dağılımındaki düzensizlik
	D) Güneşin radyasyon basıncı
	E) Havanın sürtünme etkisi

	26. Presesyon etkisi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
	A) 9” genliğinde bir periyodik oluşur.
	B) Ekinoks 50”/yıl kayar.
	C) Dünya kutup etrafında spiral çizer.
	D) UT1-UTC > 0.7” olur.
	E) 18.6 yıllık gelgit oluşur.

	27. GPS alımında üç koordinat bileşeni (X,Y,Z) belirleneceği için normalde üç uyduya gözlem yapmak yeterli olmasına rağmen dördüncü bir uyduyu izleme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kontrol yapma
	B) Zamanı belirleme
	C) Alıcı saat hatasını belirleme
	D) Hız belirleme
	E) Redundansı artırma

	28. GPS konum belirlemede yörünge/yayın (broadcast) efemerisi kullanıcıya nasıl ulaşır?
	A) GPRS ile
	B) İnternet aracılığıyla
	C) CORS yardımıyla
	D) Uydu sinyali ile
	E) SMS ile

	29. Ortometrik yüksekliğin Uen doğruU tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Noktadan geçen çekül eğrisinin jeoide kadar olan parçasının uzunluğudur.
	B) Jeoide kadar olan mesafedir.
	C) Nivelman sonucunda bulunan yüksekliktir.
	D) Ortalama deniz yüzeyi ile noktadan geçen nivo yüzeyine kadar olan uzunluktur.
	E) Ortalama deniz yüzeyinden itibaren olan yüksekliktir.

	30. Bir nivelman işleminden elde edilen sonuçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Gidilen yola bağımlıdır.
	B) Ortometrik yükseklik farkıdır.
	C) Dinamik yükseklik farkıdır.
	D) Elipsoidal yükseklik farkıdır.
	E) Gidilen yoldan bağımsızdır.

	31. Bir geometrik nivelman ağında ölçü sayısı 15, nokta sayısı ise 10’dur. Uyuşumsuz ölçü araştırması için yapılan bir dengeleme işlemi sonucunda düzeltmelerin ağırlıklı kareleri toplamı 360 mmP2P bulunmuştur. Buna göre ağırlığı 2 olan bir ölçünün varyansı�
	A)  30
	B)  60
	C)  72
	D) 180
	E) 120

	32. Bir noktanın x ve y koordinatlarının ağırlık katsayıları (kofaktörleri) sırasıyla 0,16 ve 0,20 bulunmuştur. Birim ağırlıklı ölçünün varyansı 25 mmP2P olduğuna göre noktanın konum hatası kaç mm’dir?
	A) 0,6
	B) 1
	C) 2
	D) 3
	E) 5

	33. Bir geometrik nivelman ağı, tüm noktaları bilinmeyen olduğuna göre tüm-iz minimum yöntemine göre dengelenmiştir. Aynı ağ, herhangi bir noktasının yüksekliği sabit alınarak dengelenmiş olsaydı, aşağıdaki elemanlardan hangisi tüm-iz minimum çözümüyle özd�
	A) Dengeli yüksekliklerin standart sapmaları
	B) Bilinmeyenlerin ağırlık katsayıları
	C) Koşul denklemleri katsayılar matrisi
	D) Ölçülerin düzeltmeleri
	E) Noktaların dengeli yükseklikleri

	34. İki boyutlu bir jeodezik ağ Uen küçükU kareler yöntemine göre dengelenmiş; birim ağırlıklı ölçünün standart sapması 2,0 cm olarak elde edilmiştir. Ağdaki bir noktanın X ve Y koordinatlarının ağırlık katsayıları (kofaktörleri) sırasıyla, 0,09 ve 0,04 ol�
	A) 0,01 cm
	B) 0,02 cm
	C) 0,03 cm
	D) 0,06 cm
	E) 0,09 cm

	35. N1, N2 ve N3 noktalarından oluşan bir yatay-kontrol ağına ilişkin doğrultu ve kenar ölçülerini gösteren çizelge aşağıda verilmektedir.
	/
	A) 1
	B) 3
	C) 4
	D) 5
	E) 7

	36. Bir jeodezik ağdaki bir ölçünün redündans (fazla ölçü) payı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
	A) İlgili ölçünün doğru olup olmadığına ilişkin bir büyüklüktür.
	B) İlgili ölçünün kaba hatalar bakımından denetlenebilirliğini gösterir.
	C) İlgili ölçüdeki bir kaba hatanın koordinat bilinmeyenlerine etkisini gösterir.
	D) Ölçünün kaç kez ölçüldüğünü gösterir.
	E) Jeodezik ağda benzer ölçülerin sayısıdır.

	37. 1:25 000 ölçekli paftanın boyutları nedir?
	A) 7’ 30’’ X 7’ 30’’
	B) 1’ 30’’ X 1’ 30’’
	C) 15’ 30’’ X 15’ 30’’
	D) 10’ 30’’ X 10’ 30’’
	E) 5’ 30’’ X 5’ 30’’

	38. Aşağıdakilerden hangisi UTM 3 derecelik sistemin özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Transversal bir projeksiyon olması
	B) Alan koruyan bir projeksiyon olması
	C) Silindirik bir projeksiyon olması
	D) Dilim orta meridyeni boyunca uzunluğun korunması
	E) Açı koruyan bir projeksiyon olması

	39. Uzayda konumu değişen bir gök cisminin bir gözlem yeri meridyeninden iki üst geçişi arasındaki geçen süreye ne denir?
	A) Güneş zamanı
	B) Bölge zamanı
	C) Yıldız zamanı
	D) Dünya zamanı
	E) Atom zamanı

	40. Ülkemizde Gauss-Kruger Projeksiyonu 6 derecelik dilimlerde sağa ve yukarı değer hesaplanırken kullanılan küçültme çarpanının değeri nedir?
	A) 0.9999
	B) 0.9996
	C) 0.9566
	D) 0.7866
	E) 0.7789

	41. Pasif ve aktif uydular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Pasif uydular gece ve gündüz farkı gözetmeksizin algılama yapabilirler.
	B) Pasif uydularda optik sistem yoktur.
	C) Aktif uydular yalnız gündüz algılama yapabilirler.
	D) Pasif uyduların algılama yapabilmesi için güneş enerjisine gereksinimleri vardır.
	E) Pasif uydular gece algılama yapabilirler.

	42. Objelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Objeler üzerlerine gelen elektromanyetik enerjinin tümünü yansıtırlar.
	B) Objeler üzerlerine gelen elektromanyetik enerjinin tümünü yutarlar.
	C) Objeler üzerlerine gelen elektromanyetik enerjinin tümünü geçirirler.
	D) Objeler üzerlerine gelen elektromanyetik enerjinin bir kısmını yutar, bir kısmını geçirir ve bir kısmını da yansıtırlar.
	E) Objeler üzerlerine gelen elektromanyetik enerjinin sadece ultraviyole bölgesindeki kısmını yansıtırlar.

	43. Uyduların zamansal çözünürlüğü (temporal) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Aynı yerden geçiş sıklığı olarak tanımlanır.
	B) Aynı yerden 1 aylık geçiş sıklığı olarak tanımlanır.
	C) Aynı yerden 1 günlük geçiş sıklığı olarak tanımlanır.
	D) Aynı yerden 1 yıllık geçiş sıklığı olarak tanımlanır.
	E) Aynı yerden 10 yıllık geçiş sıklığı olarak tanımlanır.

	44. Elektromanyetik spektrum göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki bant kombinasyonlarından hangisi doğal renklidir? (bantlar B, G, R sırasında verilmiştir)
	A) 0,65-0,70 / 0,42-0,48 / 0,55-0,59
	B) 0,42-0,48 / 0,55-0,59 / 0.65-0,70
	C) 0,55-0,59 / 0,42-0,48 / 0,65-0,70
	D) 0,65-0,70 / 0,72-0,78 / 0,55-0,59
	E) 0,35-0,40 / 0,42-0,48 / 0,55-0,59

	45. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamanın kullanım alanına UgirmezU?
	A) Ormancılık
	B) Kent planlaması
	C) Tıp
	D) Haritacılık uygulamaları
	E) Şehir ve Bölge Planlama uygulamaları

	46. Radyometrik çözünürlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Görüntünün piksel boyutları ne kadar küçükse o kadar yüksektir.
	B) Görüntüde farklı spektrometrik aralıklarda algılanan bant sayısı ne kadar çoksa o kadar yüksektir.
	C) Görüntüde aynı spektrometrik aralıkta algılanan bant sayısı ne kadar çoksa o kadar yüksektir.
	D) Bir pikselin alabileceği gri ton değer sayısı ne kadar çoksa o kadar yüksektir.
	E) Görüntü sadece görünür bölgede algılanıyorsa yüksektir.

	47. Aynı yere ait aynı zamanda çekilen A (soldaki resim) ve B (sağdaki resim) görüntüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) A görüntüsünün radyometrik çözünürlüğü B’den yüksektir.
	B) A görüntüsünün geometrik çözünürlüğü B’den yüksektir.
	C) A görüntüsünün spektral çözünürlüğü B’den yüksektir.
	D) A ve B görüntüleri eşit geometrik çözünürlüğe sahiptir.
	E) B görüntüsünün geometrik çözünürlüğü A’dan yüksektir.

	48. 11 bitlik gri düzeyli bir görüntüde bir pikselin alabileceği gri ton değer sayısı nedir?
	A) 256
	B) 1023
	C) 1024
	D) 2048
	E) 2050

	49. Optik bir algılayıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Optik bir algılayıcıda termal bandın geometrik çözünürlüğü görünür bölge ile aynıdır.
	B) Optik bir algılayıcıda termal bandın geometrik çözünürlüğü diğer bantlardan düşüktür.
	C) Optik bir algılayıcıda termal bandın geometrik çözünürlüğü diğer bantlarla aynıdır.
	D) Optik bir algılayıcıda termal bandın geometrik çözünürlüğü yakın kızıl ötesi bölge ile aynıdır.
	E) Optik bir algılayıcıda termal bandın algılandığı spektrum aralığı 0.4-0.5 mikrometredir.

	50. A uydusu (10 m piksel boyutu, 6 bit görüntü, 1. Bant : 0,4-0,5; 2. Bant : 0,53-0,60, 3. Bant :0,62-0,70, 4. Band:0,75-0,80) ve B uydusu (20 m piksel boyutu, 8 bit görüntü, 1. Bant : 0,4-0,5; 2. Band : 0,53-0,60, 3. Bant:0,62-0,70) verildiğine göre aşağ�
	A) A uydusunun geometrik çözünürlüğü B uydusu ile aynıdır.
	B) A uydusunun geometrik ve spektral çözünürlüğü B uydusundan yüksektir.
	C) A uydusunun radyometrik çözünürlüğü B uydusu ile aynıdır.
	D) B uydusunun geometrik çözünürlüğü A uydusundan yüksektir.
	E) A uydusunun spektral çözünürlüğü B uydusu ile aynıdır.

	51. Yeniden örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Sınıflandırma işleminin son aşamasıdır.
	B) Rektifikasyon (geometrik düzeltme)  işleminin bir aşamasıdır.
	C) Filtreleme işleminin bir aşamasıdır.
	D) Kontrolsüz sınıflandırma işleminin son aşamasıdır.
	E) Kontrol alanları seçim işleminin bir aşamasıdır.

	52. Bir orman yangınının uydu verileriyle izlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Uydunun zamansal çözünürlüğünün yüksek olması ve termal banda sahip olması gerekmektedir.
	B) Uydunun radyometrik çözünürlüğünün maksimum 3 bit olması gerekmektedir.
	C) Uydunun sadece görünür mavi bölgeye ait tek bandı olması gerekmektedir.
	D) Uydunun spektral çözünürlüğünün 100 m olması gerekmektedir.
	E) Uydunun sadece görünür yeşil bölgeye ait tek bandı olması gerekmektedir.

	53. Toprak ve bitkinin birbirinden ayırt UedilemeyeceğiU bant aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 0,3-0,4 ve 1,0-1,2
	B) 0,3-0,4 ve 2,3-2,5
	C) 0,4-0,5 ve 2,3-2,5
	D) 0,5-0,6 ve 0,8-0,9
	E) 0,6-0,7 ve 1,2-1,4

	54. İnsanın çıplak gözle görebileceği su, bitki ve toprağın maksimum yansıması nedir?
	A) %23, %67, %95
	B) %8, %14, %25
	C) %28, %74, %45
	D) %88, %44, %85
	E) %80, %40, %82

	55. 1,5-1,9 aralığında elde edilen bir gri düzeyli (pankromatik) görüntüde su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Çok parlak görünür.
	B) Sarı görünür.
	C) Çok koyu görünür.
	D) Turuncu görünür.
	E) Kırmızı görünür.

	56. Hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita üretimi işlem adımları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
	A) Planlama, Fotoğraf çekimi, Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve ölçülmesi, Yöneltme, Stereo sayısallaştırma
	B) Planlama, Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve ölçülmesi, Fotoğraf çekimi,  Yöneltme, Stereo sayısallaştırma
	C) Planlama, Fotoğraf çekimi, Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve ölçülmesi,  Stereo sayısallaştırma, Yöneltme
	D) Planlama, Fotoğraf çekimi, Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve ölçülmesi, Stereo sayısallaştırma, Yöneltme
	E) Planlama, Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve ölçülmesi, Yöneltme, Fotoğraf çekimi, Stereo sayısallaştırma

	57. İnersiyal Navigasyon Sistemleri’nin fotogrametriye sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Tüm ölçümler otomatik yapılır.
	B) Çizim işlerini kolaylaştırır.
	C) Görüntülere ait konum ve dönüklük parametrelerinin doğrudan belirlenmesine olanak sağlar.
	D) Kontrol noktalarının işaretlenmesinde destek sağlar.
	E) Görüntülerin yorumlanmasını sağlar.

	58. Ortofoto harita üretiminin matematiksel modeli hangi izdüşüm modeli üzerine kuruludur?
	A) Dik izdüşüm
	B) Eğik izdüşüm
	C) Merkezsel izdüşüm
	D) Paralel izdüşüm
	E) Ortogonal izdüşüm

	59. Fotogrametrik Nirengi’de ek parametrelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Uyanlıştır?
	A) Sistematik hataların giderilmesi için kullanılır.
	B) Uygun uçuşlarla odak uzaklığı ve iç yöneltme elemanları uçuş koşullarında yeniden belirlenebilir.
	C) Distorsiyon hataları belirlenebilir.
	D) Dış yöneltme elemanlarının belirlenmesi için kullanılır.
	E) Dengeleme sonucunda elde edilen standart sapma ve artık hatalarda iyileştirme sağlar.

	60. Aşağıdakilerden hangisi fotogrametride uygulanan fotoğraf çekim yöntemlerinden biri Udeğildir?
	A) Dik alım
	B) Eğik alım
	C) Konvergent alım
	D) Dönük alım
	E) Serbest alım

	61. Aşağıdakilerden hangisi kamera kalibrasyon raporlarında Uyer almazU?
	A) Teğet distorsiyon
	B) İzdüşüm merkezi koordinatları
	C) Asal nokta koordinatları
	D) Asal uzaklık
	E) Radyal distorsiyon

	62. Arazideki yükseklik farklarının hava fotoğraflarına etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi Udoğrudur?
	A) Bir noktanın fotoğraftaki izdüşümü arazideki yükseklik farkı nedeniyle değişmez.
	B) Fotoğraf ölçeği arazideki yükseklik farklarından etkilenmez.
	C) Arazideki yükseklik farkları fotoğrafta görüntü yürümesine sebep olur.
	D) Arazideki yükseklik farkları fotoğrafta distorsiyon hatalarına sebep olur.
	E) Tek fotoğraf değerlendirmesi için arazide yükseklik farkları bulunmamalıdır.

	63. Fotoğraf aşağıdaki izdüşümlerden hangisine sahiptir?
	A) Paralel izdüşüm
	B) Dik izdüşüm
	C) Merkezsel izdüşüm
	D) Eğik izdüşüm
	E) Konvergent izdüşüm

	64. Kaçış noktası nedir?
	A) Objektifin merkezidir.
	B)  Fotoğraf koordinat sisteminin merkezidir.
	C) Uzay koordinat sisteminin merkezidir.
	D) Fotoğrafa izdüşen paralel doğruların kesiştiği noktadır.
	E) Çekül doğrultusunun fotoğraf düzlemini kestiği noktadır.

	65. Aşağıdaki mercek kusurlarından hangisi fotoğraf koordinatlarını etkiler?
	A) Distorsiyon
	B) Astigmatizm
	C) Koma
	D) Görüntü alanı eğriliği
	E) Küresel aberasyon

	66. Ölçü markasının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Stereoskopik (üç boyutlu) ölçüm yapmak
	B) Sol ve sağ fotoğrafları, ilgili gözlere sunmak
	C) Epipolar görüntü oluşturmak
	D) Distorsiyon hatalarını gidermek
	E) Ortogörüntü oluşturmak

	67. Amatör bir kamera ile renkli bir görüntü, elektromanyetik spektrumun hangi bölgesinde kaydedilir?
	A) Mor ötesi
	B) Görünür
	C) Kızılötesi
	D) Mikrodalga
	E) Ultraviyole

	68. Mutlak yöneltmenin matematiksel modeli aşağıdakilerden hangisidir?
	A) İkinci dereceden polinomal dönüşümüdür.
	B) İki boyutlu benzerlik dönüşümüdür.
	C) İki boyutlu afin dönüşümüdür.
	D) Üç boyutlu benzerlik dönüşümüdür.
	E) Projektif dönüşümüdür.

	69. Fotogrametrik nirengi dengelemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi Uyanlıştır?
	A) Bağımsız Modellerle fotogrametrik nirengi dengelemesinde model koordinatları ölçülür.
	B) Fotogrametrik nirengi dengelemesinde çözüm iteratiftir.
	C) Fotogrametrik nirengi dengelemesinde belirli aralıklı uygun dağılmış kontrol noktalarına ihtiyaç vardır.
	D) Işın desteleriyle fotogrametrik nirengi dengelemesinde ek parametreler sistematik hataların etkilerini elemine etmek için kullanılır.
	E) Işın desteleri ile fotogrametrik nirengi dengelemesinin temeli koplanarite (düzlemdeşlik) eşitliklerine dayanır.

	70. İç yöneltmeleri yapılmış bir çift fotoğrafın yöneltilmesi için kaç adet UbilinmeyenU çözülmelidir?
	A) 5
	B) 6
	C) 7
	D) 12
	E) 15

	71. Meta veri dosyası aşağıdakilerden hangisini UiçermezU?
	A) Veri işleme aşamaları
	B) Koordinat Sistemi ve parametreleri
	C) Veri toplanma yöntemi
	D) Veri toplama yılı
	E) Veri

	72. Aşağıdaki hangi coğrafi nesnelerin arazide koordinatları UölçülemezU?
	A) Bina
	B) Mahalle sınırı
	C) Yapı adaları
	D) Orman sınırı
	E) Ağaç

	73. Internet ortamından CBS verilerine erişim için aşağıdakilerden hangisi Uçok önemlidirU?
	A) Metaveri dosyası
	B) Grafik veri formatı
	C) Öznitelikler
	D) Koordinat sistemi
	E) Datum

	74. Aşağıdakilerden hangisi üçgenleme için kullanılan enterpolasyon yöntemidir?
	A) Kriging
	B) IDW
	C) Spline
	D) Doğrusal enterpolasyon
	E) En yakın komşuluk

	75. Bir harita sunucusunun adresinin bilinmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
	A) Bilgisayara veriler kaydedilebilir.
	B) Veriler düzeltilebilir.
	C) Verilere internet ortamında erişilebilir.
	D) Veriler kopyalanabilir.
	E) Veriler silinebilir.

	76. Bir CBS projesine başlanılmadan önce yapılması gereken Uen önemliU işlem adımı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Veri Yönetimi
	B) Konumsal Analiz
	C) Veritabanı Tasarımı
	D) Gereksinim Analizi
	E) Konumsal Veritabanı tasarımı

	77. Aşağıdakilerden hangisi CBS yazılımlarından biri Udeğildir?
	A) Dbase
	B) Idrisi
	C) MapInfo
	D) Intergrapgh (Geomedia)
	E) ArcGIS

	78. Aşağıdakilerden hangisi VTYS yazılımlarından biri Udeğildir?
	A) Dbase
	B) Sybase
	C) Oracle
	D) Microsoft Access
	E) Visual Basic

	79. Aşağıdakilerden hangisi CBS de kullanılan veri modellerinden biridir?
	A) Nokta
	B) Çizgi
	C) Poligon
	D) Spagetti
	E) Konum

	80. Veritabanında, tablolar arasında ilişki sağlayan argümana ne ad verilir?
	A) Sözlük
	B) Veri tekrarlama
	C) Anahtar
	D) İlişki
	E) Doğrulama

	81. 1:100,000 ölçekli bir harita ½ oranında küçültüldüğünde haritadaki 1 cmP2P’lik alanın arazideki karşılığı kaç kmP2P’dir?
	A)  1
	B)  2
	C)  4
	D)  8
	E) 16

	82. Bir gerçek projeksiyona göre üretilmiş bir haritada paralel daireleri, eşit uzunlukta ancak ekvatordan uzaklaştıkça araları giderek daralan doğru parçaları, meridyenler ise eşit uzunlukta ve paralellere dik doğru parçaları şeklinde görünüyorsa bu harit�
	A) İzdüşüm yüzeyi düzlem ve meridyen boyunca uzunluk koruyandır.
	B) İzdüşüm yüzeyi düzlem ve alan koruyandır.
	C) İzdüşüm yüzeyi koni ve meridyen boyunca uzunluk koruyandır.
	D) İzdüşüm yüzeyi koni ve alan koruyandır.
	E) İzdüşüm yüzeyi silindir ve alan koruyandır.

	83. Aşağıdakilerden hangisi gerçek yüzeyli UolmayanU bir projeksiyondur?
	A) Steregrafik projeksiyon
	B) Gnomonik projeksiyon
	C) Ortografik projeksiyon
	D) Bonne projeksiyonu
	E) Mercator projeksiyonu

	84. Aşağıdakilerden hangisi çok yüzeyli bir projeksiyondur?
	A) Stereografik projeksiyon
	B) Gnomonik projeksiyon
	C) Ortografik projeksiyon
	D) Bonne projeksiyonu
	E) Polikonik projeksiyon

	85. Aşağıdakilerden hangisi loksodrom eğrisinin özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Loksodrom eğrisi −90˚<𝜑<+90˚ arasında anlamlıdır.
	B) Küre yüzeyinde iki noktayı birleştiren en kısa yoldur.
	C) Loksodrom eğrisi, kutup noktasında sonsuza uzanan spiraldir.
	D) ,𝜑-1.=,𝜑-2. ise loksodrom eğrisi ,𝑃-1. ve ,𝑃-2. noktalarından geçen paralel daire yayı olur.
	E) ,𝜆-1.=,𝜆-2. ise loksodrom eğrisi ,𝑃-1. ve ,𝑃-2. noktalarından geçen meridyen yayı olur.

	86. Universal Transversal Mercator (UTM) projeksiyonu aşağıdaki hangi bölge haritalarının üretimi için tasarımlanmıştır?
	A) 80  güney ve 84  kuzey paralelleri arasında kalan kuşak
	B) 84  güney ve 80  kuzey paralelleri arasında kalan kuşak
	C) 80  güney ve 80  kuzey paralelleri arasında kalan kuşak
	D) 84  güney ve 84  kuzey paralelleri arasında kalan kuşak
	E) Tüm yeryüzü

	87. Aşağıdaki projeksiyonlardan hangisinde küre yüzeyindeki bir daire yine bir daire olarak değil, bir elips olarak izdüşer?
	A) Gauss-Krüger
	B) Gnomonik projeksiyon
	C) Transversal Mercator
	D) Universal Transversal Mercator
	E) Mercator

	88. Bir gerçek projeksiyon alan koruyorsa (alan deformasyonundan arındırılmış ise) bu projeksiyondaki herhangi bir nokta için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
	A) Meridyen boyunca uzunluk deformasyon oranı 1’dir.
	B) Paralel boyunca uzunluk deformasyon oranı 1’dir.
	C) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranlarının çarpımı 1’dir.
	D) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranları birbirine eşittir.
	E) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranlarının çarpımı 0’dır.

	89. Konform (açı koruyan) projeksiyonlarda herhangi bir nokta için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
	A) Meridyen boyunca uzunluk deformasyon oranı 1’dir.
	B) Paralel boyunca uzunluk deformasyon oranı 1’dir.
	C) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranlarının çarpımı 1’dir.
	D) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranları birbirine eşittir.
	E) Meridyen ve paralel boyunca uzunluk deformasyon oranlarının çarpımı 0’dır.

	90. Transversal Mercator projeksiyonunda silindir küreye/elipsoide nasıl yerleştirilmiştir?
	A) Bir meridyen ve onun karşıt meridyenine (180  doğusundaki ya da batısındaki meridyene) teğet olacak şekilde
	B) Ekvatora teğet olacak şekilde
	C) Bir paralel dairesi boyunca teğet olacak şekilde
	D) İki paralel dairesini kesecek şekilde
	E) İki yatay daireyi kesecek şekilde

	91. Aşağıdakilerden hangisi, Kadastro Kanunu uyarınca tesis kadastrosu sürecinde görev Uyapmaz?
	A) Bilirkişiler
	B) Kadastro ekibi
	C) Kadastro üyesi
	D) Kıymet takdir komisyonu
	E) Tasarruf kontrol memuru

	92. 2000 mP2P ve değeri 150 TL/mP2 Polan bir kadastral parsel, kentsel toprak düzenlemesine uğramış, %40 kesinti yapıldıktan sonra biri 500 mP2P olan iki imar parseline ayrılmıştır. Düzenlemeden sonra ortaya çıkan değer artışı sonucu 500 mP2Plik imar parse�
	A)  80.000
	B) 180.000
	C) 300.000
	D) 320.000
	E) 420.000

	93. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre aşağıdaki alanlardan hangisi için arsa ve arazi düzenlemesinde kamusal hizmet alanı olarak dikkate alınır?
	A) İbadet yeri alanları
	B) İlköğretim kurumları alanı
	C) Karakol alanı
	D) Kreş
	E) Ortaöğretim kurumları alanı

	94. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na göre aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi özel arazi toplulaştırma UyapamazU?
	A) Belediye
	B) İl özel idaresi
	C) Köy tüzel kişiliği
	D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
	E) Karayolları Genel Müdürlüğü

	95. Aşağıdakilerden hangisi Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uygulamalarından biri UdeğildirU?
	A) Arazi dağıtımı
	B) Arazi kiralama
	C) Kredilendirme
	D) Yerleşim alanları oluşturma
	E) Arazi kullanım planı yapımı

	96. Taşınmaz rehin hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
	A) Taşınmaz rehin hakları, ipotek ya da irat senedi biçiminde kurulurlar.
	B) Yalnız bireysel iyeliğe konu taşınmazlar üzerinde rehin hakkı kurulabilir.
	C) Bir borca karşılık birden fazla taşınmaz üzerine rehin hakkı kurulabilir.
	D) Taşınmaz rehin hakları, taşınmaz yok olsa da sürer.
	E) Taşınmaz rehin haklarının tapu siciline tescil edilmesi zorunlu değildir.

	97. Tamamlanan bir kadastro 14.04.2001 tarihinde tapuya tescil olmuştur. 2014 yılının Mayıs ayında bu kadastro uygulamasına itiraz edecek bir malik aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır?
	A) İdare Mahkemesine dava açmalıdır.
	B) Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmalıdır.
	C) Dava açma süresi geçtiğinden dava açamaz.
	D) Sulh Hukuk Mahkemesine dava açmalıdır.
	E) Asliye Ceza Mahkemesine dava açmalıdır.

	98. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre, imar uygulamalarında düzenleme sınırları nerelerden geçirilir?
	A) Köy sınırlarından
	B) İmar planı yol orta eksenlerinden
	C) Mahalle sınırlarından
	D) Daha önce belirlenmiş sınırlardan
	E) İmar planlarında işaretlenmiş sınırlardan

	99. Mülkiyet (Tesis) Kadastrosu yapılırken zilyetlikten Uen fazlaU kaç dönüm UkuruU arazi mülkiyeti edinilebilir?
	A) 20
	B) 40
	C) 50
	D) 100
	E) 150

	100. Mülkiyet (Tesis) Kadastrosu tamamlanınca askı ilan süresi kaç gündür?
	A) 140
	B) 100
	C) 40
	D) 30
	E) 20
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