
PEGASUS - HTA PİLOT SEÇME 
PROGRAMI I (PESTA) 



SÜREKLİ DİKKAT & PROBLEM ÇÖZME 
(KOGNITRON) 

Dikkat ve konsantrasyonu ölçmek 
amacıyla uygulanan bir testtir.  
Bireylerden aşağıdaki şeklin 
yukarıdaki şekiller arasında olup 
olmadığı hakkında karar vermesi 
istenir. Alttaki şekil 4 saniyelik 
periyotlarla değişmektedir. Adayın 
doğru tepkiyi doğru sürede 
vermesi gerekmektedir. 
 
Sınav esnasında test için deneme 

uygulaması mümkündür. 
 
Süre: ortalama 10 dk. 



YOĞUN UYARAN AKIŞI ve STRES ALTINDA TEPKİ 
HIZI/KALİTESİ (DT) 

Reaktif stres toleransını, dikkat 
bozukluklarını ve hızla değişen sürekli 
görsel ve işitsel uyaranlar karşısındaki 
reaksiyon hızını ölçen bir testtir.  
 
Bireylerden ekrandaki uyaranlara (renk, 
ses, görsel) panel ve pedalları kullanarak 
doğru tepkiyi vermeleri istenir. 
 
Sınav esnasında test için deneme 
uygulaması mümkündür. 
 
  Süre: 15 dk. 



ADAPTİF UZAYSAL ALGI TESTİ (A3DW) 

Bu test uzaysal algı seviyesini 
ölçmek için kullanılır. Her öğe bir 

test küpü ve altı karşılaştırma küpü 
içerir. Her küpün altı yüzünde farklı 

desenler vardır. 
Aday altı karşılaştırma küpünden 
test küpüyle aynı olanı bulmaya 

çalışacaktır. 
Sınav esnasında test için deneme 

uygulaması mümkündür. 
 

Süre: ortalama 30 dk 



SEÇİCİ DİKKAT / DİKKAT DÜZEYİ (SIGNAL) 

Uzun süreli  seçici dikkati ölçer.  
Görsel uyaranlar arasından kritik 
uyaranların ayırt edebilme 
yeteneğinin ölçülmesini sağlayan bir 
testtir. 
Bireyden ekrandaki hareket halindeki 
nokta, şekildeki gibi bir kare 
oluşturduğu zaman tepki vermesi 
beklenir. 
Sınav esnasında test için deneme 
uygulaması mümkündür. 
 
 
 
Süre: ortalama 25 dk. 

 
 



EŞ ZAMANLILIK BECERİSİ & STRES TOLERANSI 
(SIMKAP) 

Çoklu dikkat ve strese dayanıklılığı ölçen 
bir testtir. Bireyden sol sütundaki işaretli 
rakamları sağ tarafta da işaretlemeleri 
beklenirken bu sırada duydukları 
soruların cevaplarını aşağıdaki cevap 
kutusundan seçmesi istenir. 
 Bu sorular 4 işlem matematik, mantık 
soruları olabilirken, cevabına ekrandaki 
ajandadan ya da telefon rehberinden 
bakabileceği (hangi gün nerede olacağı, 
bir kişinin telefon numarası vb.) sorularda 
olabilir. Bazen bu soruların cevaplarını 
belirli bir zaman geldiğinde işaretlemeleri 
istenir. 
Sınav esnasında test için deneme 
uygulaması mümkündür. 
Süre:  ortalama 45 dk. 



DUYU-MOTOR KOORDİNASYON (SMK) 

Psiko-motor beceriyi ölçen bir testtir. 
el-göz, el-el ve el-göz-ayak 
koordinasyonu ölçülmektedir.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bireyden kişinin kontrolünden 
bağımsız olarak da hareket eden 
dairesel bir üçgeni 3 boyutlu bir 
odada panel ve pedalları kullanarak 
yönetmesi ve belli bir açıda tutmaya 
çalışması beklenir.  
Sınav esnasında test için deneme 
uygulaması mümkündür. 
 
 
Süre: ortalama 15 dk. 



SEBAT DEĞERLENDİRME (VIGIL) 

Bu test uyaran olan monoton ortamlarda, 
sürekli takip, sebat ve dikkat düzeyini 
ölçmektedir.  
Bireyden belirli bir yörüngede belirli 
aralıkta hareket eden beyaz nokta çift 
atlama yaptığı zamanlarda tepki vermesi 
beklenir.  
 
Sınav esnasında test için deneme 
uygulaması mümkündür. 
 
Süre: ortalama 30 dk.  



GÖRSEL HAFIZA TESTİ (VISGED) 

Bu test görsel hafıza kapasitesini 
ölçmektedir. Kişiye belirli bir süre boyunca 
harita üzerindeki sembollerin konumları 
gösterilir, daha sonra bu sembollerin 
konumlarını işaretlemeleri istenir. 
 
Sınav esnasında test için deneme uygulaması 
mümkündür. 
 
Süre: ortalama 10 dk. 



Pilotluk gibi kutsal bir mesleğe adım atma hayalinizin 
gerçekleşmesini ve PEGASUS - HTA PİLOT SEÇME 
PROGRAMI I’i başarıyla geçmenizi temenni ediyor, 
sağlık ve mutluluklar diliyoruz. 


