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GENEL AÇIKLAMALAR 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tek oturum şeklindedir. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır. Bu oturum için 

toplam sınav süresi 75 dakikadır. Tek oturum olarak düzenlenen bu sınav Bilgisayar Teknikerliği testinden oluşmaktadır. İlk 30 

dakika içerisinde adayın cevapları bitmiş olması halinde dahi sınav salonundan dışarı çıkamaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav 

salonunu terk eder ise tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

2. Sınava giren her adayın yanında; sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resimli ve resmi bir belgenin 

bulunması gerekmektedir. 

3. Sınav esnasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar 

özelliği bulunan elektronik cihazların yanınızda bulunmaması gerekmektedir. Bu araçların yanınızda bulunması veya kopya 

çekmeye teşebbüs edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacak ve aday hakkında gerekli olan cezai işlemler yapılacaktır.  

4. Sorular ve sorulara verilen cevapları yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz ve sınav salonu dışına çıkarmayınız. 

5. Sınavın değerlendirilmesi esnasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya 

tespiti halinde ilgili testler geçersiz sayılacak ve adaylar hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. 

6. Soru kitapçığındaki bilgileri kontrol ediniz. Sayfa sayısı hatalarını sınav sorumlusuna bildiriniz ve soru kitapçığının 

değiştirilmesini isteyiniz. Soru kitapçığında okunmayan silik basılmış sorular bulunduğu takdirde sınav sorumlusuna bildirerek 

soru kitapçığının değiştirilmesini isteyiniz. Herhangi bir hata yoksa soru kitapçığına imza atmayı unutmayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde bulunan boş alanları karalama için kullanabilirsiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt 

verilmeyecektir. 

8. Cevap kâğıdına öncelikle gerekli bilgileri doldurunuz ve imza alanını imzalayınız. 

9. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak yapınız. 

10. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav sorumlusuna teslim ediniz.  

 

 

 

 

ADI SOYADI  :……………………………………….. 

T.C. KİMLİK NO :.……………………………................. 

BİNA NO/SALON NO :………../.…….. 

SIRA NO  :……………….. 

İmza 

Bu kitapçıkta UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ) sınavına ait sorular 

bulunmaktadır. 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, çoğaltılması, 

yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır.  
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1. Excel’de formüller hangi simge ile başlar? 

a. “ = ”    

b. “ ? ”     

c. “ # ”      

d. “ + ”      

e. “ / ” 

 

2. Elektronik tablolama veya hesaplama programı 

olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Microsoft Windows       

b. Microsoft Excel    

c. Microsoft Powerpoint    

d. Microsoft Access    

e. Microsoft Word 

 

3. Excel ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Excel dosyasına çalışma kitabı da denir.  

b. Bir Excel çalışma kitabı açıldığında otomatik 

olarak üç sayfa açılır.    

c. Her bir Excel sayfasında işlem yapabiliriz. 

d. Excel’de gerekli gördüğümüz zaman yeni sayfalar 

ekleyebiliriz veya mevcut sayfalardan 

istediklerimizi silebiliriz. 

e. Bir Excel çalışma kitabında en az 2 sayfa olmak 

zorundadır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de hücreye girilen 

bilgilerden birisi değildir? 

a. Metin           

b. Rakam           

c. Tarih ve Saat      

d. Formül             

e. Girinti 

 

5. Excel’de çalışma sayfasının en altına gitmek için 

klavyeden hangi tuşlar kullanılmalıdır?  

a. Ctrl-Aşağı ok    

b. Ctrl-Yukarı ok   

c. Ctrl-Sağa ok    

d. Ctrl-Sola ok     

e. Ctrl-Pause 

 

 

 

 

 

 

6. Klavyeden hangi tuşa basılı iken Excel’de yan 

yana olmayan hücreler mouse ile seçilir? 

a. Ctrl     

b. Alt      

c. Shift       

d. Caps Lock     

e. Alt Gr 

 

7. Okun ucu ile gösterilen hücrenin adresi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. D7 

b. C6         

c. B7  

d. C8         

e. C7 

 

8. Excel’de hücrelere bilgi girişi ile ilgili olarak 

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

a. Bilgi girmek için önce bilgi gireceğiniz hücre 

üzerine geliniz. 

b. Bilgi gireceğiniz hücre üzerine gelmek için 

klavyedeki ok tuşlarını kullanınız.  

c. Bilgi girmek için fare ile hücre üzerine gelip 

tıklamanız mümkündür.   

d. Hücreye bilgi girdikten sonra klavyeden enter 

tuşunu basmanız gerekir.    

e. Hücreye bilgi girdikten sonra klavyeden ESC 

tuşuna bastığınızda bilgiler kaybolmaz. 

 

9. Excel dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?  

a. DOCX     

b. DLL     

c. BMP       

d. PPTX        

e. XLSX 

 

10. B15 ve C16 hücrelerini toplamak için aşağıdaki 

formüllerden hangisi yazılmalıdır? 

a. =TOPLAM(B5;C16)        

b. =TOPLAM(B15:C16) 

c. =TOPLAM(B15;C16)       

d. = TOPLAM (B15,C16) 

e. = TOPLAM (B15-C16) 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ) TESTİ 

   Bu test toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Bu test için ayrılan cevaplama süresi 75 dakikadır. Soruları çözerken 

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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11. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati 

verir?  

a. =BUGÜN()     

b. =ŞİMDİ()  

c. =TARİH()      

d. =GÜN()    

e. =AY() 

 

12. Çalışma alanı, kılavuz çizgileriyle satır ve 

sütunlara bölünmüştür. Kılavuz çizgilerinin 

oluşturduğu satır ve sütunların kesişimi ile oluşan 

bu kutulara ne denir? 

a. Aktif çalışma sayfası     

b. Hücre     

c. Çalışma sayfaları           

d. Dikey kaydırma çubuğu      

e. Yatay kaydırma çubuğu 

 

13. Excel’de oluşturulan bir fiyat çizelgesinde fiyatı 75 

liradan küçük olanlara “UCUZ”, 75 liraya eşit ve 

75 liradan büyük olanlara “PAHALI” yazdıran 

formül aşağıdakilerden hangisidir? 

a. =Eğer (Not=>75;“UCUZ”;”PAHALI”) 

b. =Eğer (Not<75,“UCUZ”,”PAHALI”) 

c. =Eğer (Not >=75; PAHALI; UCUZ) 

d. =Eğer (Not>=75 ; “PAHALI”; “UCUZ”) 

e. =Eğer(Not<=75; “UCUZ”; “PAHALI”)   

 

14. Excel’de A7 ve C8 hücrelerinde yer alan metinleri 

bulunulan hücrede aralarında boşluk bulunarak 

birleştirmek için aşağıdaki formüllerden hangisi 

yazılmalıdır? 

a. =A7&&C8      

b. =A7&“ ”&C8      

c. =A7&-&C8  

d. =A7&$&C8 

e. =A7$&$C8 

 

15. Yukarıdaki tabloda Sema’nın 1. ve 2. Vize 

ortalamasını veren formül aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. =Ortalama (B3;C3) 

b. =Ortalaması (B4:C4) 

c. =Ortalama (B4;C4) 

d. =Ortalama (B2:C4) 

e. =Ortalaması (B4;C4) 

 

 

 

 

16. Yapılan bir işlemi geri almak için hangi kısa yol 

tuşu kullanılır? 

a. Ctrl+A    

b. Ctrl+V   

c. Ctrl+Z     

d. Ctrl+D   

e. Ctrl+K   

 

17. =Yuvarla(23,4561;3) sonucu nedir?  

a. 23,4      

b. 23,45      

c. 23,457      

d. 23,456      

e. 23,46 

 

18. Excel’de bir hücredeki metni büyük harfe çeviren 

komut aşağıdakilerden hangisidir? 

a. =BÜYÜKHARF          

b. =BÜYÜK     

c. =MAK     

d. =BÜYÜKMETİN        

e. =BÜYÜKYAZI 

 

19. E5 hücresinde yer alan verinin % 18 KDV sini 

doğru hesaplayan formül aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a. =E5x18% 

b. =E5*%18           

c. E5*18%     

d. =E5*0,18              

e. =18%*E5 

 

20. Her bastığımızda bir harfi silerek kürsörü sola 

hareket ettirir ve sağ taraftaki yazıları da 

arkasından götürür. Bu klavye tuşu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Backsapace      

b. Kürsör      

c. Delete    

d. Shift     

e. Insert 

 

21. Geri Al düğmesi ile işlemleri iptal ettikten sonra 

tekrar ileri giderek değişiklikleri son haline 

çevirmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? 

a. Ctrl-Z     

b. Ctrl-Y    

c. Ctrl-X      

d. Ctrl-C    

e. Ctrl-V 
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22. Bir dosyayı farklı kaydetmek için kullanılan 

kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ctrl-O     

b. Ctrl-S      

c. Ctrl-N    

d. F12    

e. F2 

 

23. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Son yapılan işlemi iptal eder. 

b. Geri alınan işlemi iptal ederek ileri alır. 

c. Seçilen alanı keserek panoya atar. 

d. Seçilen alanı kopyalayarak panoya atar. 

e. Kesilen veya kopyalanan alanı yapıştırır. 

 

24. I. Delete     II. Backspace    III. Insert 

Karakter (harf) silmek için yukarıdaki tuşlardan 

hangisi veya hangileri kullanılır? 

a. Yalnız I   

b. Yalnız II   

c. I ve III   

d. I ve II   

e. I,II ve III 

 

25. Aşağıdaki düğmelerden hangisi seçilen yazıyı altı 

çizili yapmak için kullanılır? 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.  Hiçbirisi 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Windows 10 ile gelen 

yeniliklerden değildir? 

a. Dokunmatik ekranlı cihazlarda Tablet Modu 

seçeneğini kullanılabilmesi 

b. Üzerinde Google Chrome web tarayıcısının kurulu 

gelmesi 

c. Windows Başlat menüsünde uygulamaların 

kısayollarının kutucuklar olarak yer alması 

d. Sanal masaüstleri oluşturulabilmesi 

e. Bildirim sağlamak için İşlem Merkezi adlı yeni bir 

yöntem içermektedir 

 

 

 

 

27. Word açıkken yazı yazabiliriz, çizimler-şekiller 

oluşturabiliriz; tarayıcıdan tarayarak bilgisayara 

aktardığımız resimleri Word’de kullanabiliriz. 

Yaptığımız bütün bu çalışmaları isim vererek 

neyin içerisinde saklarız? 

a. Dosya       

b. Dizin    

c. Klasör    

d. Directory  

e. Sürücü 

 

28. 36 sayfalık Word dosyasında 22. Sayfada iken bu 

durumu belirten durum çubuğundaki ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 22 36       

b. 22-36     

c. 22,36    

d. 22/36      

e. 36/22 

 

29. Aşağıdaki düğmelerden hangisi seçilen yazıyı iki 

yana hizalamak için kullanılır? 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

 

30. Bilgisayarınızın sistem dosyalarını ve 

programlarını her şeyin yolunda gittiği geçmiş bir 

zamana döndüren uygulama hangisidir? 

a. Disk Temizleme         

b. Disk Birleştirici   

c. Görev Zamanlayıcı      

d. Sistem Geri Yükleme     

e. Powershell    

 

31. Görme yetisini kaybetmiş veya azalmış bilgisayar 

kullanıcıları için hazırlanmış bir uygulama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ekran Klavyesi   

b. Büyüteç    

c. Ekran Okuyucusu 

d. Konuşma Tanıma    

e. Erişim Kolaylığı Merkezi 
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32. “.gov.tr” uzantısı hangi tür web sayfaları için 

kulanılır? 

a. Akademik-Üniversite    

b. Ticari Kuruluşlar 

c. Bilgi Servisleri   

d. Resmi Kurumlar  

e. Genel İçerikli 

 

33. “www” açılımı nedir? 

a. Word Web Wild   

b. World Web Wide   

c. World Wide Web    

d. Web World Wide                     

e. Web Wide World    

 

34. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı değildir? 

a. Chrome    

b. Mozilla  

c. Safari   

d. Outlook  

e. Opera   

 

35. Bir dosyayı kalıcı olarak silmek için hangi tuş 

kombinasyonu kullanılır?  

a. Ctlr + Delete         

b. Shift + Delete      

c. Alt + Delete                 

d. Shift + Insert           

e. Back Space 

 

36. Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve 

bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan 

programlar bütünü aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilmektedir? 

a. Bilgisayar Programı    

b. İşletim Sistemi     

c. Yazılım                

d. Bellek                 

e. Donanım 

 

37. Aşağıdaki klavye kısayol eşleştirmelerinden 

hangisi yanlış verilmiştir? 

a. Windows tuşu + D=Masaüstünü açar kapatır 

b. Windows tuşu + P = Windows Çalıştır komutunu 

gireceğiniz pencereyi açar 

c. PrtScn = Ekran görüntüsünü alır ve panoya 

kopyalar 

d. Windows tuşu + E=Dosya Gezginini Açar 

e. Ctrl+X= Seçili öğeyi keser 

 

 

38. I. Dosya 

II. Sürücü 

III.Klasör 

Yukarıdaki nesnelerin hiyerarşik yapısı (büyükten 

küçüğe doğru) hangi seçenekte doğru olarak 

verilmiştir? 

a. II-III-I 

b. II-I-III 

c. I-II-III 

d. I-III-II 

e. III-I-II 

 

39. Windows'ta bir pencerede   bulunan tüm  dosyaları 

seçmek için klavyedeki tuşlardan hangisi yardımcı 

tuş olarak kullanılır? 

a. Insert A 

b. Ctrl A 

c. Tab A 

d. Alt A 

e. Shift A 

 

40. Windows'ta bir pencerede farklı satırlarda bulunan 

birden fazla dosyayı seçmek için klavyedeki 

tuşlardan hangisi yardımcı tuş olarak kullanılır? 

a. Insert 

b. Ctrl 

c. Tab 

d. Alt 

e. Shift 

 

41. Bilgisayarlarda kullanılan sayı sistemine verilen 

isim aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Beşli Sayı Sistemi     

b. Üçlü Sayı Sitemi  

c. İkili Sayı Sitemi        

d. Dörtlü Sayı Sitemi        

e. Altılı sayı sistemi 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi bir giriş birimi değildir? 

a. Klavye   

b. Fare   

c. Kamera   

d. Ekran   

e. Mikrofon 
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43. Bir Bilgisayarda verilerin geçici olarak 

depolandığı ünitelere verilen ad nedir? 

a. CD-Rom       

b. Anakart        

c. RAM  

d. Hard Disk           

e. Sabit Disk 

 

44. Türkiye’nin ilk bilgisayarı hangi kuruma 

getirilmiştir?  

a. ODTÜ                  

b. Emniyet Genel Müdürlüğü 

c. Karayolları Genel Müdürlüğü   

d. TBMM    

e. TSK 

 

45. Türkiye’nin ilk yerli işletim sistemi hangi işletim 

sistemi tabanlıdır? 

a. Unix     

b. Windows     

c. İOS     

d. Android   

e. Linux    

 

46. Aşağıdaki dosya adlarından hangisi geçersizdir? 

a. Ata:aof.jpg 

b. Ata.aof.xlsx 

c. Ata.aof.docx 

d. Ata+aof.pptx 

e. Ata_aof.txt 

 

47. Apple firmasının İphone, İpod Touch ve İpad’de 

kullanıdğı işletim sistemi hangisidir?  

a. Android Kit Kat    

b. Windows Mobile  

c. İOS 

d. Fedora     

e. Solaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ‘’.docx’’ dosya uzantısı hangi dosya türüne aittir? 

a. Not defteri dosyaları        

b. Resim dosyaları   

c. Adobe Photoshop dosyaları   

d. Video Dosyaları 

e. MS Office Word 2007 ve sonrası dosyaları 

 

49. ‘’Yapıştır’’ komutu klavye kısayolu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ctrl H    

b. Ctrl A     

c. Ctrl V    

d. Ctrl C     

e. Ctrl E 

 

50. "L" karakterinin ASCII kod tablosundaki sayısal 

karşılığı "76" dır. Buna "L" karakterinin bilgisayar 

dilindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 10010100 

b. 01000001 

c. 01001100 

d. 10011000 

e. 01000100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ) TESTİ 

BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava 

girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile 

de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

11. Cep telefonunu kesinlikle kapalı bulundurunuz. çağrı 

cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, 

saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her 

türlü¸ bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca 

silah vb. teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, 

sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. 

araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava 

girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav 

Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 

dakikadır (1 saat 25 dakika). Sınav başladıktan sonra 

ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde 

adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. 

13. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 

gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, 

dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır. 

14. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru 

sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların 

birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 

yasaktır. 

15. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya 

veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

Sınav Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 

dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 

incelemelerden elde edilen bulgular herhangi bir şekilde 

kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan 

aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal 

edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu 

durum sizin için son derece önemlidir. 

Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, KAFKAS 

ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm 

adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

16. Adaylar, görevlilerin her türlü¸ uyarılarına uymak 

zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 

uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

1. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız 

gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü¸ 

yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem 

kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolmakalem 

kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

2. Biraz sonra sizlere soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. 

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı 

hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için derhal 

Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan 

soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı 

soru kitapçığı türü¸ ile aynı olup olmadığını kontrol 

ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından 

yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın 

türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size 

o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız bir 

soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 

başvurunuz. 

3. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru 

kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,  

ve T.C. Kimlik numaranızı yazınız. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve KAUZEM sınav merkezinde 

tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfası bile 

eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

4. Cevaplayacağınız Bilgisayar Teknikerliği testini 

cevap kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa sınavınızın 

değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

5. Soru kitapçığında Bilgisayar Teknikerliği testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

7. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, 

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

8. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

9. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve 

cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


