
 

 

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 

( III SAYILI LİSTE) 

MESLEK GRUBU SINAV KONULARI 

UZMANLAR (Teknik) 

Mimar Tarihi Alan İle ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı,  yapı denetim 

mevzuatı, mimarlık tarihi, Tarihi Alanda yapılmış mekânsal düzenlemeler, 

mimari çizim teknikleri, genel kültür 

Peyzaj Mimarı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, İmar mevzuatı, bitkisel ve yapısal malzeme seçim 

bilgisi, seracılık, sulama teknikleri, budama teknikleri, açık mekan düzenleme 

teknikleri, genel kültür 

İç Mimar Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, iç mekân düzenlenmesi, mobilya tasarım, 

ışıklandırma ve sahne bilgisi ile genel kültür 

Harita Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, jeodezi, dengeleme hesabı, ölçme bilgisi, 

kartoğrafya, kadastro,  taşınmaz mal ve miras hukuku, coğrafi bilgi sistemleri, 

genel kültür 

İnşaat Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, İmar Mevzuatı, yapı denetimi mevzuatı,  malzeme 

bilgisi, mukavemet, zemin mekaniği,  yapım işlerinin diğer branşlarla 

koordinasyonu,  proje okuma bilgisi, altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım 

işlerinin programlanması, genel kültür 

Makine Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Mekanik tesisat kurulumları, malzeme bilgileri, 

mekanik tesisatın işletmesi, ısıtma, soğutma iklimlendirme, havalandırma 

tesisatları, İş Sağlığı ve Güvenliği, yapı denetimi mevzuatı, genel kültür 

Elektrik Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, enerji sistemlerinin otomasyonu, elektrik 

tesisatlarının projelendirmesi, kurulumu ve işletilmesi,  proje okuma bilgisi, zayıf 

akım sistemleri, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek 

gerilim tekniği, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, elektromanyetik 

alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol, temiz enerji, yapı denetimi mevzuatı, 

genel kültür 

Çevre Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımı, 

inşası ve işletilmesi, su şebekeleri, isale hatları, kanalizasyon tesislerinin tasarımı 

ve inşası, içme suyu arıtımı, atık suların geri çevrimi ve yeniden kullanılması, 

çevresel etkilerin değerlendirilmesi raporu hazırlanması, hava ve toprak kirliliği, 

tesis içi proses kontrolü ve temiz üretim teknolojileri, genel kültür 

Jeoloji Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su 

baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının 

hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme, 

duyarlılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi, yer altı suyu ve 

toprak kirliliği, atık depolama vb çevresel bilgi, genel kültür 

Ziraat Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal 

biyoteknoloji, tarım makinaları, kültür-teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, 

tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma ve genel kültür 

Şehir Plancısı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı, Planlama 

kademelenmeleri ve teknikleri, Tarihi Alanda yapılmış planlama çalışmaları, 

coğrafi bilgi sistemleri, genel kültür 

Arkeolog Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,  Anadolu 

uygarlıkları, bilimsel kazı teknikleri, savaş alanları arkeolojisi, ören yerleri ve 

müzecilik, antik dönem coğrafyası, genel kültür 

Sanat Tarihçisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,  Türkiye’de 

müzecilik, Türk plastik sanatları, ören yerleri ve müzeler, kültür varlıklarının 

korunması ve kullanımı, Türkiye’de sivil mimarlık örnekleri ile anıtsal yapıların 

özellikleri, genel kültür. 

 

 

  



Tarihçi (3 adet İngilizce, 1 adet 

Fransızca, 1 adet Almanca, 1 Adet 

Arapça bilen) 

Tarihi Alan mevzuatı, İslam Öncesi Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi, Osmanlı 

Devletinin Yönetim, Kültür, Eğitim yapısı, 20.Yüzyıl Başında Osmanlı 

Devleti, Dünya Savaşları, Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet 

Dönemi, genel kültür 
 

UZMANLAR (İdari) 

İşletmeci, İktisatçı, Maliyeci, 

Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimci 

Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, 

anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar 

hukuku,  idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, vergi hukuku, genel 

muhasebe, mali tablolar analizi, genel kültür. 

İstatistikçi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, veri toplama teknikleri, istatistiki veri analizleri, 

analitik bilgi ve proje yönetimi, genel kültür 

Turizm Rehberi 
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Türkiye’nin turizm politikası, Turizm verileri, 

turizm rehberliğine ilişkin mevzuat, genel kültür 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

elemanı 

Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, halkla ilişkilerin ilkeleri, iletişim modelleri, iletişim 

araçları, pazarlama, iletişim ve kamuoyu, genel kültür 

DESTEK PERSONELİ 
 
A. İKİ YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU  

Adalet Meslek Yüksek Okulu 

Mezunu Destek Personeli 

Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Genel Hukuk, UYAP Bilişim Sistemi, Kamu ve 

Özel Hukuk, Kamu Görevlileri Mevzuatı, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri, 

Resmi Yazışma Kuralları, genel kültür 

Harita Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, projeksiyon sistemleri ve dönüşümleri, harita 

çeşitleri, harita okuma bilgisi, coğrafi bilgi sistemleri, harita yapımında 

kullanılan makine ve yöntem bilgileri, genel kültür 

Makine Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Mekanik tesisat kurulumları, malzeme bilgileri, 

mekanik tesisatın işletmesi ve bakım onarımı, ısıtma, soğutma iklimlendirme, 

havalandırma tesisatları, kaynak bilgisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, genel kültür 

Elektrik Teknikeri 

 

Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, elektrik sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi, 

elektrik devreleri, yapı denetim mevzuatı, genel kültür 

İnşaat Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, yapımla ilgili mevzuat, yapı denetimi mevzuatı, 

altyapı ve üst yapı uygulamaları, genel kültür 

Peyzaj Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Çevre düzenlenmesi, park ve bahçelerin yapımı, 

bakımı ve onarımı,  Park ve bahçe düzenleme planlarının araziye uygulanması, 

çim alanlarının oluşturulması, Çevreye uygun süs bitkileri ve bunların mevsime 

göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve 

yürütülmesi, genel kültür  

B. DİĞER PERSONEL 

Yönetici Sekreteri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programları kullanımı, resmi yazışma 

kuralları, genel kültür 

Büro, Arşiv, Evrak Görevlisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programları kullanımı, resmi yazışma 

kuralları, genel kültür 

İdari Personel Elektrikçi;       Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, elektrik makinaları, malzeme 

bilgisi, mesleki teknoloji, genel kültür 

Sıhhi Tesisatçı;   Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, sıhhi tesisat döşeme ve bakım 

onarım bilgisi, havalandırma sistemleri,      tesisat teknolojisi, genel kültür 

Marangoz;         Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, ahşap işleme, parke ve montaj 

bilgisi, atölyede kullanılan makine ve teçhizat teknolojisi, genel kültür 

İnşaat Ustası;        Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, temel inşaat teknolojisi, yalıtım, 

yüzey kaplama ve genel kültür 

 

 

 

 

 


