
 

 1 Başarılar dileriz Sonraki sayfaya geçiniz 

 

KAUZEM 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

16 Mayıs 2022 Pazartesi, Saat: 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

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 Elektrik 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 (ELEKTRİK 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. Kaynaktan çıkan akımın yük üzerinden geçerek 

tekrar kaynağa ulaşması için izlediği yola 

__________________ denir.  

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

a. Alternatif akım 

b. Elektrik devresi 

c. Doğru akım 

d. Sigorta 

e. Reosta 

 

2. I=Seri Devre 

II=Paralel Devre 

III=Karışık Devre 

IV= Düz Devre 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 

elman bağlantısına göre elektrik devre 

çeşitlerindendir? 

a. Yalnız I  

b. I ve II 

c. I ve III 

d. II, III ve IV 

e. I,II ve III 

 

3.  

 

Yukarıda verilen sembolün adı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. DC voltmetre 

b. AC voltmetre 

c. Wattmetre 

d. Frekansmetre 

e. Ampermetre 

 

4. Zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Alternatif akım 

b. Doğru akım 

c. Paralel akım 

d. Ters akım 

e. Seri akım 

 

 

 

 

5. Ampermetre devreye nasıl bağlanır? 

a. Seri 

b. Paralel 

c. Ters 

d. Seri veya Paralel 

e. Paralel veya Ters 

 

6. Ölçü aletlerinin yüksek gerilim ve büyük akımlı 

hatlara bağlanmasını sağlayan trafolara 

____________________ denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a. Sigorta 

b. Linye 

c. Ölçüm transformatörü 

d. Mıknatıs 

e. LCRmetre 

 

7. Akım, gerilim, frekans gibi büyüklükleri ve 

transistör, direnç, kondansatör, diyot gibi 

elemanları ölçmeye yarayan ölçü aleti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. LCRmetre 

b. Wattmetre 

c. Ampermetre 

d. Multimetre 

e. Voltmetre 

 

8. Bir ve üç fazlı alternatif akım devrelerinde 

harcanan elektrik enerjisini kWh cinsinden ölçen 

ölçü aleti aşağıdakilerden hangisidir? 

Ölçüm transformatörü 

a. AC voltmetre 

b. DC voltmetre 

c. AC ampermetre 

d. Elektrik sayacı 

 

9. Aşağıdaki sembollerden hangisi doğru akımı ifade 

eder? 

a. AC 

b. C 

c. R 

d. DC 

e. V 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ) SINAVI TESTİ 

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

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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10. Elektrik akımını ileten tel veya tel demetlerine 

________________ denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a. Akım 

b. Gerilim 

c. Yalıtkan 

d. İletken 

e. Topraklama 

 

11. Üzeri yalıtımlı bir ya da birden çok damardan 

oluşan iletken aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Sigorta 

b. Kablo 

c. Tali pano 

d. Kaçak akım rölesi 

e. Trafo 

 

12. Her iletkenin ayrı ayrı çizildiği, hangi bağlantının 

nereye yapıldığının ayrıntılı olarak gösterildiği 

şema aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Düz şema 

b. Kapalı şema 

c. Paralel şema 

d. Açık şema 

e. Ters şema 

 

13.      

 

Yukarıdaki sembolün ismi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Priz 

b. Adi anahtar 

c. Trafo 

d. Zil 

e. Sigorta 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi elektrik hattını ve hatta 

bağlı cihazları, aşırı akıma karşı koruyan devre 

elemanıdır? 

a. Kaçak akım koruma rölesi 

b. Bara 

c. Trafo 

d. Röle 

e. Sigorta 

 

 

15. Aydınlatma linyesinde kullanılan sigortanın akımı 

ve linye kablosunun kesiti aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Sigorta     Kesit 

a. 5A                1,5 mm2 

b. 2A                3,5 mm2 

c. 1A                1 mm2 

d. 6A                2,5 mm2 

e. 10A              2,5 mm2 

 

16. Elektrik iç tesislerinde kullanılan koruma 

iletkeninin renk kodu aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Pembe 

b. Mavi 

c. Sarı-Yeşil 

d. Kahverengi 

e. Gri 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesisatında, 

yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını 

algılayarak akımın belirlenen değerlerin üzerine 

çıkması durumunda, bağlı bulunduğu devreyi 

kesen koruma cihazına verilen isimdir? 

a. Kaçak akım koruma rölesi 

b. Sigorta 

c. Kesici 

d. Eş potansiyel bara 

e. Vaviyen anahtar 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir lamba veya lamba 

grubunu bir yerden aynı anda yakıp söndürmeye 

yarayan anahtardır? 

a. Komütatör anahtar 

b. Vaviyen anahtar 

c. Dimmer anahtar 

d. Adi anahtar 

e. Light anahtar 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi faz sayısına göre priz 

çeşitlerinden biridir? 

a. Sıva altı priz 

b. Sıva üstü priz 

c. Topraklı priz 

d. UPS priz 

e. Üç fazlı priz 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ışık 

enerjisine çeviren elektrik elemanıdır? 

a. Duy 

b. Priz 

c. Kablo 

d. Lamba 

e. Adi anahtar 
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21. Aşağıdakilerden hangisi elektrik ampulünün 

takıldığı ve akımı lambaya ileten elemana verilen 

isimdir? 

a. Sigorta 

b. Duy 

c. Kaçak akım koruma rölesi 

d. Dimmer anahtar 

e. Priz 

 

22. Elektrik tesislerinde, aktif olmayan bölümlerin 

topraklayıcı yardımı ile toprağa bağlanmasına 

verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Elektroliz 

b. Topraklama 

c. Manyetizma 

d. Kompanzasyon 

e. Elektriklenme 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde 

kullanılan standart iletken kesitletrinden değildir?  

a. 150 mm2 

b. 120 mm2 

c. 95 mm2 

d. 36 mm2 

e. 16 mm2 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi içerisinde iletken 

bağlantılarının yapıldığı kutuya verilen isimdir? 

a. Ana pano 

b. Buat 

c. Priz 

d. Sigorta 

e. Priz linyesi 

 

25. Direncin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? 

a. C 

b. V 

c. G 

d. R 

e. L 

 

26. “Kahverengi-Siyah-Kırmızı-Altın”  renklerinin 

direnç değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 1 kΩ 

b. 10 kΩ 

c. 5 kΩ 

d. 4 kΩ 

e. 6 kΩ 

 

 

27. “6 Ω, 12 Ω, 12 Ω” dirençler pararlel bağlanırsa 

eşdğer direnç değeri aşağıdakilerden hangisi olur? 

a. 3 Ω 

b. 4 Ω 

c. 5 Ω 

d. 6 Ω 

e. 7 Ω 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi lehimleme yaparken 

dikkat edielecek hususlardan biri değildir? 

a. Havya uygun sıcaklıkta olmalı 

b. Az lehim kullanılmalı 

c. Lehim yapılacak yer iyice temizlenmeli 

d. Havyanın ucu temiz olmalı 

e. Yeterli miktarda ve kaliteli lehim kullanılmalı 

 

29. Kondansatörün birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Henry 

b. Farad 

c. Ohm 

d. Volt 

e. Amper 

 

30. Aşağıdaki devrelerden hangisi güç kaynağı 

devresinde gerilimdeki dalgalanmaları önler?  

a. Transformatör 

b. Röle 

c. Regüle devresi 

d. Filtre devresi 

e. Kırpma devresi 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından biri değildir? 

a. Güneş enerjisi 

b. Rüzgâr enerjisi 

c. Jeotermal enerji 

d. Hidrolik enerji 

e. Linyit 

 

32. l= Sürtünme ile elektriklenme 

    ll= Dokunma ile elektriklenme 

lll=Etki ile elektriklenme 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 

elektriklenme yöntemlerindendir? 

a. Yalnız l 

b. I ve ll 

c. I ve lll 

d. ll ve lll 

e. l, ll ve lll 
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33. Aşağıdakilerden hangisi akımın çeşitlerinden 

değildir?  

a. Düzgün doğru akım  

b. Değişken doğru akım  

c. Alternatif akım  

d. Karışık akım   

e. Doğru akım 

 

34. Aşağıda kesitleri verilen iletkenlerden en çok 

akımı hangisi geçirir? 

a. 0,75  mm2 

b. 1 mm2 

c. 1,5  mm2 

d. 2,5  mm2 

e. 6  mm2 

 

35. 0,5 s periyoda sahip bir sinyalin frekansı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 2 Hz 

b. 4 Hz 

c. 6 Hz 

d. 8 Hz 

e. 10 Hz 

 

36. Aşağıdakiler hangisi şehir şebekesinde kullanılan 

alternatif akım sinyalidir?  

a. Kare 

b. Daire 

c. Sinüs 

d. Dikdörtgen 

e. Üçgen 

 

37. Alternatif akımın aşağıdaki etkilerinden hangisi 

uygulamada kullanılmaz? 

a. Manyetik etkisi 

b. Sürtünme etkisi 

c. Işık etkisi 

d. Kimyasal etkisi 

e. Isı etkisi 

 

38. Alternatif akım devresinde iş yapan güç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Aktif güç 

b. Reaaktif güç 

c. Pasif güç 

d. Görünmeyen güç 

e. Görünür güç 

 

39. Reaktif gücün birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Watt 

b. Farad 

c. Amper 

d. VA 

e. VAR 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi faz sayısına göre 

transformatörlerden biridir? 

a. Sualtı tipi transformatörler 

b. Yeraltı tipi transformatörler 

c. Çok fazlı transformatörler 

d. Düşürücü tip transformatörler 

e. Yükseltici tip transformatörler 

 

41. 12V’luk bir pile bağlı lambanın direnci 4 ohm ise 

devreden geçen akım aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 1 A 

b. 2 A 

c. 3 A 

d. 4 A 

e. 5 A 

 

42. l= Direnç                    

ll= Akım 

lll= Gerilim   

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir 

elektronik devrede bulunan temel büyüklüklerdir? 

a. l 

b. ll 

c. l ve II 

d. l ve lll 

e. l, ll ve lll 

 

43. Doğru akım elektrik enerjisini hareket enerjisine 

dönüştüren elektrik makinelere 

______________________ denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

a. Step motor 

b. Servo motor 

c. Senkron motor 

d. Doğru akım motoru 

e. Asenkron motor 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal enerjiyi elektrik 

enerjisine çevirerek bünyesinde tutan cihazlara 

verilen isimdir? 

a. Akü 

b. Pil 

c. Pensmetre 

d. Multimetre 

e. Elektrik sayacı 
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45. l= Koruma topraklaması                

ll= Boşta topraklama 

lll= İşletme topraklaması 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 

amaçlarına göre çeşitlerinden biridir? 

a. Yanlız l 

b. l ve lll 

c. l ve ll 

d. ll ve lll 

e. l, ll ve lll 

 

46. Elektrik iç tesislerinde kullanılan nötr ve orta 

iletkenler için hangi renk kodu kullanılır? 

a. Kırmızı 

b. Kahverengi 

c. Pembe 

d. Mavi 

e. Siyah 

 

47.     

 

Yukarıdaki sembolün ismi aşağıdakilerden 

hangisidir?   

a. Kapaklı topraklı priz 

b. USB girişli priz 

c. Vaviyen anahtar 

d. Topraklı priz 

e. Komütatör anahtar 

 

48. Akımın birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Volt 

b. Farad 

c. Henry 

d. Amper 

e. Ohm 

 

49.       

 

 

Yukarıda verilen devrenin ismi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Paralel R-L devresi 

b. Seri R-L-C devresi 

c. Seri R-L devresi 

d. Paralel R-C devresi 

e. Paralel R-L-C devresi 

50. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bir 

aydınlatma linyesine en fazla kaç aydınlatma 

sortisi bağlanabilir? 

a. 3 

b. 6 

c. 9 

d. 12 

e. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (ELEKTRİK 

TEKNİKERLİĞİ) SINAVI TESTİ BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı 

kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

8. 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.  

9. 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. 

10. 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. 

11. Cevaplayacağınız Elektrik Teknikerliği testini 

cevap kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa sınavınızın 

değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Elektrik Teknikerliği testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

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

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve 

cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


