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Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve 

ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır: 

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak, 

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. 

iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları bulundurmak, 

Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına 

imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak, 

Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde 

teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak. 

Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan adaylar 

hakkında Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, sınavları geçersiz sayılır 

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir adayın yerine sınava girmek ya da 

kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren adaylar 

hakkında Sınav İptal Tutanağı tutularak sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili disiplin 

hükümleri uygulanır. 

BAŞARILAR DİLERİZ. 



1. Aşağıdakilerden hangisi gerilim kontrollü bir yarı iletken 

devre elemanıdır? 

a) JFET 

b) BJT 

c) Diyot 

d) Zener diyot 

e) Kapasitör 

 

2.  İki P tipi ve bir N tipi maddenin birleştirilmesi ile elde 

edilen akım kontrollü basit yarı iletken devre elemanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) FET 

b) BJT 

c) Diyot 

d) Tristör 

e) Triyak 

 

3.       

a) FET 

b) BJT 

c) Diyot 

Yukarıda gösterilen doğrultulmuş (a) sinyalinden (b) 

sinyalinin elde edilmesi için aşağıda verilen işlemlerden 

hangisi uygulanmalıdır? 

a) Yüke seri bir bobin bağlanmalıdır 

b) Yüke seri bir kondansatör bağlanmalıdır 

c) Yüke paralel bir bobin bağlanmalıdır 

d) Yüke paralel bir kondansatör bağlanmalıdır 

e) Yüke seri bir zener diyot bağlanmalıdır 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir alan etkili transistörde ID 

akımını etkileyen parametrelerden biri değildir?                                                 

a) IDSS 

b) VGS 

c) VGSOFF veya VP 

d) VDD 

e) ß (hfe) 

 

5. AC-DC dönüşüm devrelerinde kullanılan zener diyot 

hangi işlevi yerine getirir? 

a) Tam dalga doğrultma 

b) Yarım dalga doğrultma 

c) Zener katsayısı ile gerilim yükseltme 

d) Gerilim sabitleme 

e) Sabit kutuplama  

 

6. Bir ileri eğimlenmiş germanyum diyotta iletime geçiş için 

eşik gerilimi kaç volttur? 

a) 0.3 V 

b) 0.7 V 

c) 1.4 V 

d) 3.7 V 

e) 5.1 V 

 

7. Pozitif ve negatif yükler birbirinden ayrıldıklarında yük 

başına oluşan enerji aşağıdakilerden hangisi olarak ifade 

edilir? 

a) Akım 

b) Güç 

c) Gerilim 

d) Direnç 

e) Sığa 

8. Bir atomun 3. Yörüngesinde taşınabilecek maksimum 

elektron sayısı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

a) 18 

b) 6 

c) 36 

d) 8 

e) 9 

9. Coulomb Kanunu’na göre aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Aynı yükler arasında itme kuvveti vardır. 

b) Farklı cins yükler arasında çekme kuvveti vardır. 

c) İki yük arasındaki kuvvet, yükler arasındaki mesafe ile 

doğru orantılıdır. 

d) Yükler arasındaki kuvvet, yüklerin bulunduğu 

ortamdan etkilenir. 

e) İki yük arasındaki kuvvet, yüklerin çarpımı ile doğru 

orantılıdır. 

10.   

 

 

 

Yukarıda verilen LED aydınlatma devresinde 𝑰𝑳𝑬𝑫 = 𝟐𝟎𝒎𝑨 

olduğuna göre 𝑹Ö𝑵 direnç değeri kaç Ω olmalıdır? 

a) 340 Ω 

b) 490 Ω 

c) 600 Ω 

d) 710 Ω 

e) 7.1 k Ω 

 

11.  

 

 

  

 

Yukarıda sembolü verilen yarı iletken devre elemanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) N kanallı JFET 

b) P kanallı JFET 

c) PNP tipi BJT 

d) NPN tipi BJT 

e) MOSFET 

 

12. Üzerinden 10 amper akım geçen 5 Ω’luk bir direncin 

harcadığı güç kaç Watt’ır? 

a) 125 W 

b) 50 W 

c) 250 W 

d) 1000 W 

e) 500 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Akım kontrollü bir trasistör için akım kazancı 𝜷 (hfe) 

aşağıdaki verilen işlemlerden hangisi ile bulunabilir? 

a) −𝑉𝐶𝐶 + 𝐼𝐵 + 0.7 = 0 

b) 𝐼𝐷𝑆𝑆(1 −
𝑉𝐺𝑆

𝑉𝑃
⁄ ) 

c) 𝑉𝐶𝐸 + 𝐼𝐶 × 𝑅𝐶 = 0 

d) 
𝐼𝐶

𝐼𝐵
⁄   

e) 𝛼 + (𝛼 + 1) 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen bir işlemsel yükselteç (Op-Amp) 

devresinde çıkış gerilim değerini hesaplayınız? 

a) 50 mV 

b) 500 mV 

c) 550 mV 

d) 275 mV 

e) 450 mV 

 

15. Saf bir silisyum yapıya valans elektron sayısı 3 olan Bor 

atomu ile katkılanma yapıldığında hangi yapı oluşur? 

a) P tipi yarı iletken 

b) N tipi yarı iletken 

c) Diyot 

d) Zener Diyot 

e) Tristör 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir doğru akım kaynağı 

değildir? 

a) Akümülatör 

b) Fotovoltaik hücre  

c) Dinamo 

d) Jeneratör 

e) Pil 

 

17.  

 

 

 

 

 

 

Yukarıda gösterilen direnç için renk bantlarını dikkate 

alarak kaç ohm (Ω) olduğunu hesaplayınız? 

a) 560Ω ± %10 

b) 460 Ω ± %10 

c) 5600Ω ± %10 

d) 47000 Ω ± %10 

e) 42700 Ω ± %10 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  

 

 

 

  

 

 

 

Yukarıda verilen devrede a ve b terminalleri arasındaki 

gerilim değerini hesaplayınız? 

a) 16 V 

b) 12 V  

c) 18 V 

d) 8 V 

e) 22 V 

 

19.  

 

 

 

 

 

 Yukarıda verilen devrede 6KΩ üzerinden geçen akım değeri 

kaç amperdir? 

a) 2A 

b) 1A  

c) 3A 

d) 0.5 A 

e) Hiçbiri 

 

20.  

 

 

 

 

 

 Yukarıda verilen devrede 8KΩ üzerinde oluşan gerilim 

değeri kaç volttur? 

a) 12 V 

b) 4 V  

c) 24 V 

d) 8 V 

e) 18 V 

 

21. Devrede her bir kaynak için analizlerin ayrı bir şekilde 

yapıldığı ve akabinde elde edilen sonuçların toplanmasıyla 

uygulanan devre analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?  

 

a) Thevenin teoremi 

b) Norton teoremi 

c) Kirchhoff alım kanunu 

d) Ohm kanunu 

e) Süperpozisyon teoremi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.  Bir devrenin Thevenin teoremi ile analizinde Thevenin 

direnci 𝑹𝑻𝑯 hesaplanırken, devrede bulunan kaynaklar için 

aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

a) Gerilim kaynakları kısa devre, Akım kaynakları kısa 

devre  

b) Gerilim kaynakları açık devre, Akım kaynakları kısa 

devre  

c) Gerilim kaynakları kısa devre, Akım kaynakları açık 

devre  

d) Gerilim kaynakları açık devre, Akım kaynakları açık 

devre  

e) Gerilim kaynakları kısa devre yapılarak Akım 

kaynaklarına dönüştürülür 

 

23. Akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişki aşağıda verilen 

hangi kanunla tanımlanmıştır? 

a) Ohm kanunu  

b) Kirchhoff akım kanunu  

c) Gerilimler kanunu  

d) Newton kanunu 

e) Gauss kanunu 

 

24. Thevenin eşdeğeri elde devreden Norton eşdeğer modeli 

hangi yöntem ile çıkarılır? 

a) Fourier dönüşümü 

b) Kaynak dönüşümü  

c) Süperpozisyon yöntemi 

d) Düğüm-gerilim yöntemi 

e) Çevre-akım yöntemi 

 

25.  Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, düğüm 

noktasından çıkan akımların toplamına eşit olduğu hangi 

kanunla açıklanmıştır? 

a) Gauss kanunu 

b) Ohm kanunu 

c) Faraday kanunu 

d) Kirchhoff kanunu 

e) Coloumb kanunu 

 

26. 2kΩ’luk bir direnç kaç kaç megaohm MΩ’dur? 

a) 0.002 MΩ 

b) 0.02 MΩ 

c) 0.2 MΩ 

d) 2 MΩ 

e) 2000 MΩ 

 

27. 4.7µF’lik bir kondansatör kaç kaç nF’dir? 

a) 47 nF 

b) 0.0047 nF 

c) 470 nF 

d) 0.47 nF 

e) 4700 nF 

 

28. Bir iletkenin direnci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Boyu arttıkça direnci artar 

b) Kesit alanı arttıkça direnci artar. 

c) İletkenin türü direnci etkiler. 

d) Direnç iletkene uygulanan gerilimle değişmez. 

e) Hiçbiri 

 

29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda gösterilen Wheatstone köprüsü devresinde Rx 

direnç değerini hesaplayınız? 

a) 25 Ω 

b) 12.5 Ω 

c) 5 Ω 

d) 50 Ω 

e) 15 Ω 

 

30. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi bir devre elemanı 

üzerinde oluşan gücü (Watt) verir? 

a) 𝑃 = 𝑉 × 𝐼 

b) 𝑃 = 𝐼2 × 𝑅 

c) 𝑃 = 𝑉2 ÷ 𝑅 

d) 𝑃 = 𝑗 ÷ 𝑠 

e) Hepsi 

 

31. Bir kondansatörün depo ettiği elektrik yükü 50 µC 

olduğuna göre kondansatöre 10 V gerilim uygulandığında 

kapasitesi kaç Farad (F) olur? 

a) 50 µF 

b) 5 µF 

c) 5 nF 

d) 500 F 

e) 50 pF 

 

32. Küçük veri paketlerinin eş zamanlı olarak farklı 

iletkenler üzerinden taşınması hangi iletim türüdür? 

a) Kombine veri iletimi 

b) Seri veri iletimi 

c) Paralel veri iletimi 

d) Ring veri iletimi 

e) Hiçbiri 

 

33. İkili sayı sisteminde n adet basamaktan oluşan bir 

sayının karşılık gelebileceği en büyük ondalık tabandaki 

değeri aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır? 

a) 2 × 𝑛 

b) 2𝑛 

c) 2𝑛−1 

d) 10 × 2𝑛 

e) 2𝑛 − 1 

 

34. (𝟐𝟓)𝟏𝟎 sayısının ikili tabandaki karşılığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 11101 

b) 01101 

c) 11001 

d) 10101 

e) 10111 

 

 



35. (𝟏𝑪)𝟏𝟔 sayısının 10 tabandaki karşılığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 28 

b) 32 

c) 11001 

d) 10101 

e) 45 

 

36.  

 

 

 

 

Yukarıda A ve B giriş, X ise çıkış olmak üzere zamanlama 

diyagramı verilen lojik kapı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) VE (AND) 

b) VEYA (OR) 

c) DEĞİL (NOT) 

d) VEDEĞİL (NAND) 

e) VEYADEĞİL (NOR) 

 

37. Girişleri A ve B olan bir ÖZEL VEYA KAPISI için çıkış 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) �̅� + 𝐵. 𝐴 

b) 𝐴. 𝐵̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐴. 𝐵 

c) 𝐴. 𝐵̅̅ ̅̅ ̅ + �̅� 

d) 𝐴.̅ 𝐵 + 𝐴. �̅� 

e) �̅� + 𝐴. �̅� 

 

38.  

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen mantıksal kapı devresinde çıkış X ifadesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 𝐴. (𝐵 + 𝐶) 

b) 𝐴.̅+ 𝐴. 𝐵 

c) 𝐴. 𝐶̅̅ ̅̅ ̅ + �̅� 

d) (𝐴 + 𝐵)(𝐴 + 𝐶) 

e) 𝐴𝐶 + 𝐵 

 

39.  Aşağıdaki mantıksal eşitliklerden hangisi DE MORGAN 

teoremine aittir? 

a) 𝐴 + 𝐵 = 𝐴. (𝐴 + �̅�) 

b) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴 + 𝐵 

c) 𝐴 + 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅� + �̅� 

d) (𝐴 + 𝐵) = (𝐴𝐵 + �̅�) 

e) 𝐴 + 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅�. �̅� 

 

40. Bir lojik sistem, çarpımların toplamı türünden ifade 

ediliyor ise giriş değişkenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

a) Lojik 1 değişkenin değilini ifade eder 

b) Lojik 1 değişkenin kendisini ifade eder 

c) Lojik 1 değişkenin sekizli tabandaki değerini 

d) Lojik 1 değişkenin etkisiz eleman olduğunu ifade eder 

e) Lojik 1 değişkenin yutan eleman olduğunu ifade eder 

 

 

 

41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir mantıksal sistemin çıkış fonksiyonu giriş değişkenleri 

türünden Karnaugh haritasında yukarıdaki gibi 

işaretlenmiştir. Buna göre sistemin çıkışı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 𝐴 + 𝐵 

b) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

c) 𝐴 

d) 𝐵 

e) �̅�𝐵𝐶 

 

42. Bir iletkenin boyu iki katına çıkartılıp ve kesit alanı ise 

yarısına düşürülürse direnci nasıl değişir? 

a) Direnci değişmez. 

b) Direnci yarı yarıya düşer. 

c) Direnci iki katına çıkar. 

d) Direnci dört katına çıkar. 

e) Direnci dörtte birine düşer. 

 

43. Maksimum 1000 volt ölçen bir ölçü aletinin doğruluk 

derecesi 0.5 ise bu ölçü aletinin yapacağı maksimum hata 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 50 volt. 

b) 5 volt 

c) 0.5 volt 

d) 0.05 volt 

e) 0.005 volt 

 

44. Bir ölçü aletinin girişine uygulanan işaret ile çıkış işareti 

arasındaki bağıntı hangi parametre ile tanımlanır? 

a) Doğruluk derecesi 

b) Hassasiyet 

c) Duyarlılık 

d) F-skor 

e) Mutlak hata 

 

45. Ölçtüğü büyüklüğü skala taksimatı üzerinden ibre ile 

gösteren ölçü aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Toplayıcı ölçü aleti 

b) Sayısal ölçü aleti 

c) Analog ölçü aleti 

d) Sayısı ölçü aleti 

e) Hiçbiri 

 

46. 20 volt olduğu tahmin edilen bir büyüklük Hata sınıfı 

%2.5 olan 40 volt’luk bir voltmetre ile ölçülürse, 

voltmetrenin yaptığı bağıl hatayı hesaplayınız? 

a) %2.5 

b) %5 

c) %10 

d) %1 

e) %12.5 

 

 

 

 



47. Bir ideal ampermetre ile herhangi bir koldan geçen akım 

ölçülmek isteniyor. Buna göre ampermetrenin sahip olduğu 

iç direnç ile bağlantı şekli hangi şıkta doğru olarak 

verilmiştir? 

a) Seri bağlanır ve sonsuz iç dirence sahip olmalıdır. 

b) Paralel bağlanır ve sonsuz iç dirence sahip olmalıdır. 

c) Paralel bağlanır ve sıfır iç dirence sahip olmalıdır. 

d) Seri bağlanır ve sıfır iç dirence sahip olmalıdır. 

e) Hem seri hem de paralel bağlanır, iç direnci önemsizdir. 

 

48.Bir ampermetrenin ölçebileceği büyüklük artırılmak 

isteniyor ise aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? 

a) Ampermetre devreye seri bağlanmalıdır. 

b) Ampermetreye seri bir direnç bağlanmalıdır. 

c) Ampermetrenin sıfır ayarı yapılmalıdır. 

d) Ampermetreye bir gerilim kaynağı ile beslenmelidir. 

e) Ampermetreye paralel bir direnç bağlanmalıdır. 

 

49. 5 Amperlik bir ampermetre ile 50 A ölçülmek isteniyor. 

Alete bir şönt direnç bağlandıktan sonra skala taksimatı “3” 

rakamı üzerinde duruyorsa ölçülen akımın gerçek değeri ne 

kadardır? 

a) 3 A 

b) 5 A 

c) 12 A 

d) 30 A 

e) 15 A 

 

50. Bir Galvanometreye seri bir direnç bağlanarak aşağıdaki 

ölçü aletlerinden hangisi elde edilir? 

a) Ampermetre. 

b) Ohmmetre. 

c) Voltmetre. 

d) Wattmetre. 

e) Hiçbiri. 

 

51. Duyarlılığı 1kΩ/V, kademe ayarı ise 10V olan bir 

voltmetrenin iç direnci kaç Ω’dur? 

a) 1 kΩ 

b) 10 kΩ 

c) 100 kΩ 

d) 0.1 kΩ 

e) 0.01 kΩ  

 

52. 5 volt büyüklükte bir gerilimi 4.9 volt olarak gösteren 

ölçü aletinin yapmış olduğu bağıl hatayı hesaplayınız? 

a) %0.1 

b) %0.2 

c) %1 

d) %2 

e) %5 

 

53. Kapasite, endüktans ve direnç ölçen ölçü aleti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) LCR 

b) Kapasitemetre 

c) Ampermetre 

d) Voltmetre 

e) Wattmetre 

 

54.İki santral arasında oluşan kablo arıza yerinin ölçülmesi 

hangi yöntemle gerçekleştirilebilir? 

a) Düğüm gerilim yöntemi 

b) Thevenin Teoremi 

c) Wheatstone köprüsü 

d) LCR 

e) Ampermetre-Voltmetre metodu 

 

55. Fiziksel, kimyasal ya da elektriksel değişimleri, 

ölçülebilir elektriksel sinyallere dönüştüren devre 

elemanları aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Voltmetre 

b) Tristör 

c) Triyak 

d) Sensör 

e) Kondaktör 

 

56.  𝐲(𝐭) = 𝐀. 𝐬𝐢𝐧(𝟐. 𝛑. 𝐟𝐦. 𝐭 + ∅) ise ∅ parametresi 

aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

a) Sinyalin frekansını 

b) Sinyalin açısal hızını 

c) Sinyalin genliğini 

d) Sinyalin fazını 

e) Sinyalin spektrumunu 

. 

 

57.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Yukarıda bir osiloskop ekranında bir elektriksel sinyal 

görüntülenmektedir. Osiloskop volt/div kademesi 2 volt 

olduğuna göre sinyalin tepeden tepeye genlik değeri kaç 

volttur? 

a) 12 V 

b) 6 V 

c) 3 V 

d) 15 V 

e) 18 V 

 

58.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Yukarıda bir osiloskop ekranında bir elektriksel sinyal 

görüntülenmektedir. Osiloskop time/div kademesi 0.5ms 

olduğuna göre sinyalin frekansı kaç Hz’dir? 

a) 10 Hz 

b) 80 Hz 

c) 150 Hz 

d) 120 Hz 

e) 250 Hz 

 

 



59.  𝐯(𝐭) = 𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝟐. 𝛑. 𝟒. 𝟏𝟎𝟒. 𝐭) voltluk bir sinyalin Nyquist 

oranından 10 kHz daha yüksek bir frekansta 

örneklenmektedir. Buna göre örnekleme frekansı kaç 

kHz’dr? 

a) 40 kHz 

b) 90 kHz 

c) 84 kHz 

d) 50 kHz 

e) 110 kHz 

 

60. Federal iletişim kurulu (FCC)’na göre FM radyo bant 

genişliği kaç kHz’dir? 

a) 60 kHz 

b) 75 kHz 

c) 150 kHz 

d) 180 kHz 

e) 120 kHz 

 

61.Aşağıdakilerden hangisi iki ağ arasında mesafe ile 

zayıflayan sinyalin güçlendirilmesi için kullanılır? 

a) Modem 

b) DSLAM 

c) Bridge 

d) Router 

e) Repeater 

 

62. Aşağıda verilen ağ topolojilerinin hangisinde merkezde 

HUB veya SWITCH bulunmaktadır? 

a) Ring 

b) Halka 

c) Yıldız 

d) Ağaç 

e) Doğrusal 

 

63. WAN ile LAN ağlarını birbirine bağlayan cihaz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Modem 

b) DSLAM 

c) Bridge 

d) Router 

e) Repeater 

 

64. Aşağıdakilerden hangisi üzerine gelen veriyi bütün 

portlara dağıtma işlevini yürütür? 

a) Hub 

b) Switch 

c) Gatewyay 

d) Repeater 

e) Bridge 

 

65. 32Mbit download Hızına sahip bir kullanıcı 2 GB’lık bir 

veriyi ne kadar sürede indirir? 

a) 1024 saniye 

b) 2048 saniye 

c) 4096 saniye 

d) 128 saniye 

e) 512 saniye 

 

 

 

 

 

 

 

66. Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için 

Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası 

verilir. Bu numaralara ne denir? 

a) IP adresi 

b) MAC adresi 

c) Ethernet adresi 

d) CRC 

e) Broadcast adresi 

 

67. UTB kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi 

ile 100Mbps üzerinde veri transferi mümkündür? 

a) CAT3 

b) CAT4 

c) CAT5 

d) CAT6 

e) CAT7 

 

68. Bir sistem girişine verilen 1000W’lık bir sinyal, sistemin 

çıkışında 10W olarak alınıyor ise sistemin zayıflatma oranını 

dB türünden hesaplayınız? 

a) 5 dB 

b) -5 dB  

c) 20 dB 

d) -10 dB 

e) -20 dB 

 

69. 1000 metre uzunluğunda bakır bir kablonun zayıflatma 

katsayısı 2dB/100 metredir. Kablo girişine 100mW’lık bir 

güç uygulanırsa çıkıştan kaç mW’lık bir güç alınır? 

a) 1 mW 

b) 2 mW 

c) 10 mW 

d) 20 mW 

e) 50 mW 

 

70. Bir veri iletim sisteminde ikili tabanda kodlanan veriler 

kullanılıyor. Her bir veri paketi için en yüksek değerli bite 

ne ad verilir? 

a) Parity bite  

b) LSB 

c) EDB 

d) MSB 

e) Gateway bite 

 

71.  

 

 

 

 

 

  

 

Yukarıda gösterilen bir radyo alıcı sisteminde 60dB voltaj 

kazancı sağlanmaktadır. Buna göre alıcı girişine gelen 𝟏𝟓𝝁𝑽 

genliğinde bir sinyalin çıkış genlik değeri ne olur? 

a) 15 V 

b) 40 V 

c) 90 𝜇V 

d) 40 mV 

e) 15 mV 

 

 

 

 

 



72. Elektromanyetik bir sinyalin frekansı 200 kHz olarak 

belirlenmiştir. Buna göre boşluktaki dalga boyu kaç 

metredir? 

a) 1500 m 

b) 2000 m 

c) 200 m 

d) 20 m 

e) 6000 m 

 

73.Aşağıdakilerden hangisi bir sayısal modülasyon türüdür?  

a) PCM 

b) VSB 

c) SSB 

d) DSB 

e) PM 

 

74. Bir iletim sisteminde bilgi işaretinin uzak mesafelere 

transferinde küçük bir boyutta anten kullanılmak isteniyor. 

Buna göre uygulanması gereken işlem aşağıdakilerden 

hangisi olmalıdır? 

a) İşaretin SNR oranı düşürülmelidir. 

b) Düşük frekanslı bir sinyal ile modüle edilmelidir  

c) Yüksek frekanslı bir sinyal ile modüle edilmelidir 

d) Filtrelenmelidir. 

e) Kuantalanmalıdır.  

 

75.  Darbe kod modülasyonunda sırasıyla uygulana işlem 

aşamaları aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Yükseltme-Şifreleme-Kodlama 

b) Örnekleme-Kuantalama-Kodlama  

c) Kuantalama-Örnekleme-Yükseltme 

d) Şifreleme-Yükseltme-Kuantalama 

e) Kodlama-Kuantalama-Örnekleme 

 

76.  Ses iletimi için önerilen başlıca sıkıştırma eğrileri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) A tipi, B tipi 

b) 𝜋 tipi, A tipi 

c) 𝛽 tipi, C tipi 

d) 𝛼 tipi, 𝛽 tipi 

e) 𝜇 tipi, A tipi 

 

77. 64 bitlik bir veri kaç Byte’dır? 

a) 8 byte 

b) 16 byte 

c) 32 byte 

d) 64 byte 

e) 128 byte 

 

78. HDB3 kodlama hangi haberleşme sisteminde 

kullanılmaktadır? 

a) Ethernet kartlarında 

b) Seri Haberleşme sistemlerinde 

c) Telefon hatlarında 

d) http protokolünde 

e) RS232 haberleşme protokolünde 

 

79. Frekansı 10kHz olan bir sinyalin periyodu kaç saniyedir?  

 

a) 1 ms 

b) 1 sn 

c) 10 ms 

d) 0.1 ms 

e) 0.01 ms 

 

80. Haberleşme sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Frekans ve periyot birbiriyle ters orantılıdır. 

b) Modülasyon, kullanılan anten boyunun küçülmesine 

neden olur. 

c) Bir sinyalin dalga boyu sinyalin bir saniyede aldığı 

yoldur. 

d) Genlik modülasyonu ile taşıcı sinyalin bilgi sinyaline 

göre genliği değişir. 

e) Delta modülasyonu analog bir yöntemdir. 

 

81. Sayısal haberleşme sisteminde veri iletim hızı hangi 

birimle ifade edilir? 

a) Hertz 

b) Bps 

c) Metre/saniye 

d) Byte 

e) Baud 

 

82. Sayısal bilgi iletiminde gönderilen veri içinde bozulma 

veya alıcı tarafından yanlış algılama kaynaklı hata hangi 

birimle ifade edilir? 

a) VSB 

b) Bps 

c) BER 

d) Parity 

e) Baud 

 

83. Analog-Sayısal dönüştürücülerde örnekleme hızı Nyquist 

koşulundan daha küçük olursa aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir? 

a) Sinyalin tekrar elde edilmesinde örtüşmeden kaynaklı 

bozulmalar 

b) Bant genişliğinde artış 

c) Sinyalin iletimi daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. 

d) SNR oranında düşüş 

e) Hiçbiri 

 

84.  Aşağıdakilerden hangisi iletim kodlarından biri 

değildir? 

a) PE 

b) RZ 

c) NRZ 

d) MOD 

e) HDB3 

 

85. Bir λ/2 antenden 20 MHz’lik bir sinyal gönderilmek 

istenmektedir. Anten boyu kaç metre olmalıdır? 

a) 7.5 m 

b) 2.5 m  

c) 5 m 

d) 2 m 

e) 10 m 

 

86. Elektriksel işaretleri sese çeviren devre elemanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mikrofon 

b) Bobin 

c) Anten 

d) Yükselteç 

e) Hoparlör 

 

 

 

 

 



87. Prensibal kablo ve lokal kablonun birbirine 

irtibatlandığı noktanın adı nedir? 

a) FTTH 

b) Saha Dolabı 

c) Repertitör 

d) Dağıtım Kutusu 

e) DSLAM 

 

88.  Aşağıdaki protokollerden hangisi ağ içerisinde 

elektronik mektup alışverişini sağlar? 

a) HTTP 

b) SMTP 

c) HCMP 

d) HTCP 

e) DNS 

 

89. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “hiper metin aktarım 

iletişim protokolü” uzantısını ifade etmektedir? 

a) HTTP 

b) SMTP 

c) HCMP 

d) HTCP 

e) DNS 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan erişim yoluyla farklı 

ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisidir? 

a) HTTP 

b) DNS 

c) VPN 

d) MAC 

e) DNS 

 

91. Aynı kılıf içerisinde bulunan kablolardaki sinyallerin 

birbirine tesir etmesiyle oluşan gürültü türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Shot gürültüsü 

b) Interference gürültüsü 

c) Isıl gürültü 

d) Crosstalk gürültüsü 

e) Intermodulasyon gürültüsü 

 

92. Cep telefonunda f=1Ghz ise dalga boyu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 10 cm 

b) 30 cm 

c) 100 m 

d) 1000 m 

e) 300 m 

 

93. Aşağıdakilerden hangisi hatta verilen RF (radyo frekansı 

) enerjisinin ne kadarlık kısmının yüke aktarılacağının 

ölçüsüdür? 

a) DNS 

b) BPS 

c) SWR 

d) BER 

e) SNR 

 

 

 

 

 

 

94. Her yöne eşit olarak ışıma yapan anten aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Dipol anten 

b) Marconi anten 

c) Yagi-uda anten 

d) İzotropik anten 

e) Hiçbiri 

 

95. Uzunluğu yarım dalga boyu (λ/2) olan anten 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Dipol anten 

b) Marconi anten 

c) Yagi-uda anten 

d) İzotropik anten 

e) Hiçbiri 

 

96.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) edu - Eğitim kurumları 

b) com - Ticari kuruluşlar 

c) mil - Askeri kurumlar 

d) gov - Ticari olmayan hükümete te bağlı olmayan 

kurumlar 

e) org - Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar kullanır. 

 

97. 𝐱(𝐭) = 𝟏𝟎. 𝐬𝐢𝐧(𝟐. 𝛑. 𝟏𝟎. 𝟏𝟎𝟑. 𝐭) ise 𝒙(𝒕) sinyalin periyodu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 10 ms 

b) 100 ms 

c) 100 µs 

d) 1000 s 

e) 1 µs 

 

98. Bir sistemin herhangi bir noktasındaki sinyalin gücü 

sabit kalırken gürültünün gücü iki çıkarsa sinyal gürültü 

oranı nasıl değişir? 

a) 3 dB azalır 

b) 3 dB artar 

c) 3 dBm artar 

d) Hiçbiri doğru değil 

e) Değişmez 

 

99.  Uzunluğu çeyrek dalga boyu (λ/4) olan antenin boyu 5 

metre ve hız faktörü 1 olduğuna göre, söz konusu antenin 

frekansı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 20 GHz 

b) 12 MHz 

c) 15 GHz 

d) 20 kHz 

e) 15 MHz 

 

100. Bir sinyale ilişkin SNR değerinin düşük olması ne 

anlama gelir? 

a) Gürültünün etkisi fazladır. 

b) Sinyalin geri elde edilmesi zordur. 

c) Gürültünün etkisi azdır. 

d) BER’in yüksek olma olasılığı çoktur. 

e) Gürültünün gücü sinyalin gücüne yakındır 
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