
 
 

AKADEMİ HAVACILIK A.Ş. 
İNGİLİZCE DİL YETERLİLİĞİ SINAVI 

ADI : 
SOYADI : 
ADAY NO. :   (AKADEMİ HAVACILIK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) 
TARİH : 
ALDIĞI NOT :   (AKADEMİ HAVACILIK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) 

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATI OKUYUNUZ. GÖZETMEN SINAV 
BAŞLAMIŞTIR DEMEDEN SINAVA BAŞLAMAYINIZ. 

• Sınavın toplam soru sayısı 80, süresi 120 dakikadır 
• Her soru 1.25 puandır. 
• Soru ve cevap kağıdı numarasının aynı olmasına dikkat ediniz. 
• Soru kağıdı üzerine işaretleme yapmayınız. 
• Puanlama yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. 
• Soru ve cevap kağıdını kontrol ediniz, baskı veya sayfa hatası var ise sınav gözetmenini ikaz 

ederek değiştirilmesini sağlayınız. 
• Yukarıdaki bilgilerden adı, soyadı ve tarih alanlarını ve cevap kağıdı üzerinde yer alan tarih, adı soyadı, 

TC no ve imza alanlarını tükenmez kalemle doğru ve okunaklı şekilde doldurup, cevap kutucuklarını 
kurşun kalemle işaretleyiniz. 

• Her soru 4 şıklıdır, sadece biri doğrudur. Cevabınızı cevap kağıdı üzerineki ilgili sorunun 
karşısındaki kutuya dışına taşırmadan yapınız, soru kağıdı üzerine yapılan cevaplandırmalar 
dikkate alınmayacaktır. 

• Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları hiç bir şekilde kaydetmeyiniz ve dışarı çıkartmayınız. 
• Sınav bitiminde cevap kağıdınızı kontrol ediniz, soru ve cevap kağıtlarını sınav gözetmenine tam 

olarak ve kendiniz teslim ediniz. 

BAŞARILAR DİLERİZ 
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SORULAR  

 
 
Grammar: 
 
Do these steps to turn the emergency lights off if you do not have ___________ time to recharge the 
emergency lights battery pack before you dispatch the airplane. 
A) in  B) last  C) enough  D) too 
 
Vocabulary: 
 
Replace the window if you find __________ in the vinyl interlayer. 
A) clockwise  B) dimensions  C) cracks  D) inspection 
 
Sentence Completion: 
 
Fuel tanks in left and right wings are connected by a crossfeed valve so that __________________. 
A) fuel in tanks can be balanced 
B) wings become longer in longitudinal axis 
C) winglets are beneficial to reduce drag 
D) temperature 
 
Fill in the gaps: 
 
The clearance ___________ inboard and outboard antenna shall be at least 4 meters. 
A) either  B) between  C) about  D) when 
 
Reading: 
 
The electrical power system contains three GCU's. Each GCU regulates the output voltage of its 
generator, and coordinates system protection with the bus power control unit (BPCU). The GCU's isolate 
faults and show failure information on the BPCU display. (The GCU's are connected to the BPCU by a 
serial data link.) The left and right GCU's work with flight compartment switches to control a relay and two 
contactors associated with each generator: The generator field control relay, generator circuit breaker, and 
bus tie breaker. The APU GCU works with flight compartment switches to control the APU generator field 
control relay, and the auxiliary power breaker. 
 
According to the text above, which of the following is correct? 
a) Each generator has its own GCU. 
b) A GCU regulates the input voltage of its generator. 
c) The APU GCU is the only GCU on the electrical power system. 
d) The left GCU does not work with flight compartment switches. 
 
Translation: 
 
If the Phase I inspection shows that damage has occurred, the Phase II inspection must be done. 
A) Eğer Faz 1 inceleme hasar oluştuğunu gösterirse, Faz 2 inceleme yapılmak zorundadır. 
B) Eğer Faz 1 incelemede hasar oluştuğu görülürse, Faz 2 inceleme yapılmak zorundadır. 
C) Eğer Faz 1 incelemede hasar oluşursa, Faz 2 inceleme yapılmak zorundadır. 
D) Eğer Faz 1 incelemede hasar oluşmazsa, Faz 2 inceleme yapılmak zorundadır. 
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