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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 Endüstri Mühendisliği 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 (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ) 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. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Mühendisliği ve 

Yöneylem Araştırması disiplinlerinin arasındaki 

önemli farklardan biri olarak görülebilir? 

a. Yöneylem Araştırması daha çok üretim 

sistemleriyle ilgilenir.  

b. Endüstri Mühendisliği istatistik disiplininden 

daha fazla yararlanır. 

c. Yöneylem Araştırması üst düzey matematiksel 

modellere yer verir. 

d. Endüstri Mühendisliği disiplinlerarası ekip 

yaklaşımını benimser. 

e. Yöneylem araştırması sezgisel bir yöntemdir. 

 

2. İşbilim olarak da isimlendirilen, çalışma 

ortamının çalışanlara uyarlanması, çalışanlar 

tarafından kullanılan veya yararlanılan her türlü 

araç, gereç ve eşyanın rahatça kullanılması 

konularında çalışmalar yapan Endüstri 

Mühendisliği disiplini aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yönetim Bilimi 

b. Ergonomi 

c. Kalite Yönetimi 

d. Yöneylem Araştırması 

e. Karar Teorisi 

 

3. Bir iş için zaman etüdü yapmak isteyen bir 

Endüstri Mühendisi aşağıdaki durumlardan 

hangisinde standart verileri kullanamaz? 

a. İş uygulanmaya başlamamışsa   

b. İş bileşenleri için standart zaman verileri elde 

yoksa  

c. İşin ne kadar zaman aldığı bilinmiyorsa 

d. İşin maliyeti yüksekse 

e. İşin karı düşükse 

 

4. Kalite yönetiminde, imal edilen ürünün, istenen 

fonksiyonlarını belirli koşullar altında ve belirli 

bir zaman dilimi boyunca sürekli olarak yerine 

getirebilmesine ne ad verilir? 

a. Performans 

b. Uygunluk 

c. Güvenilirlik 

d. Dayanıklılık  

e. Esneklik 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite 

Yönetiminin amaçlarından biri değildir? 

a. Maliyetleri azaltmak 

b. Verimliliği Arttırmak 

c. Müşteri memnuniyetini sağlamak  

d. İlk defada doğruyu yapmak 

e. Çalışanların kalitesini arttırmak 

 

6. Üretim Planlama faaliyetinin temel amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Geçmiş satış rakamlarına bakarak talep tahmini 

yapmak 

b. Üretim kapasitesi yatırımlarını planlamak 

c. Stok sayımı yaparak eldeki malzeme miktarlarını 

belirlemek 

d. Malzeme İhtiyaç Planlaması 

e. Planlama periyodu boyunca hangi üründen ne 

kadar üretileceğini belirlemek 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir Üretim Planlama ve 

Kontrol faaliyeti sayılmaz? 

a. Talep tahmini yapmak 

b. İleriki periyotlar için üretim planı oluşturmak 

c. İşlemleri çizelgelemek 

d. Ödeme dengesi sağlamak 

e. Malzemelerin kalite kontrollerini yapmak 

 

8. Olağan gecikmeleri ve aksamaları dikkate alan 

kapasite kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Teorik kapasite 

b. Aylak kapasite 

c. Zorlanmış kapasite 

d. Normal kapasite 

e. Artık kapasite 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi 

sınıflarından biri değildir? 

a. Sürekli tip  

b. Çapraz tip  

c. Atölye tipi  

d. Hücresel üretim tipi  

e. Proje Tipi 

 

10. Yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan, hata, 

maliyet, stok, isçilik, geliştirme süreci, üretim 

alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi 

unsurların en aza indirgendiği ideal üretime ne ad 

verilir? 

a. Yalın üretim 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ) 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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b. Sürekli üretim 

c. Esnek üretim 

d. Stratejik üretim 

e. Kesikli üretim 

 

11. Bir işletmenin elde mevcut olan teknik 

imkanlarıyla, işgücüyle, hangi malları ne 

miktarlarda, hangi tesislerde, nasıl ve hangi 

zaman süresinde üretileceğinin önceden 

tasarlanmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına 

sürecinin ismi nedir? 

a. Fizibilite 

b. Paketleme 

c. MRP 

d. Maliyet Muhasebesi 

e. Üretim Planlama 

 

12. Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi 

faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, 

sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, 

mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve 

birbirine bağlı, birbirine bağlı değer yaratan 

faaliyet dizinine ne ad verilir? 

a. Yalın Etüd 

b. Süreç 

c. Fayda Analizi 

d. Maliyet Muhasebesi 

e. Kalite Kontrol 

 

13. Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir 

araya getirilmesi gereken bazı temel nitelikli 

unsurların genel adı nedir? 

a. Girdi 

b. Çıktı 

c. Nihai ürün 

d. Hammadde 

e. Üretim 

 

14. Küçük bir atölye günde 1 vardiya, haftada 5 gün 

çalışmakta ve her vardiyada 500 adetlik üretim 

yapılmaktadır. Buna göre atölyenin kurumsal 

kapasitesi adet/ hafta cinsinden nedir? 

a. 2500 

b. 5000 

c. 500 

d. 6000 

e. 3000 

 

15. Televizyon üreten bir fabrikada günde 500 

televizyon üretilmesi hedefleniyor. Birim zaman 

45 dk. ve ihtiyaç duyulan hazırlık zamanı 15 dk. 

olduğuna göre sipariş zamanını bulunuz. 

a. 22000 dakika 

b. 12200 dakika 

c. 15000 dakika 

d. 22515 dakika 

e. 23000 dakika 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlarda oluşacak 

pozitif veya negatif sapmaları kriter yapısına göre 

amaç fonksiyonu olarak belirleyen programlama 

türüdür? 

a. Lineer Programlama 

b. Doğrusal Programlama 

c. Hedef Programlama 

d. Tam Satılı Programlama 

e. Doğrusal Olmayan Programlama 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal 

programlamanın varsayımlarından birisi değildir? 

a. Bölünebililik 

b. Toplanabilirlik 

c. Değişebilirlik 

d. Oranlanabilirlik 

e. Değişmezlik 

 

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi üretilen ürünlerin 

birden fazla üretim noktasından birden fazla 

tüketim noktasına taşınması ile ilgili problemleri 

ifade eder? 

a. Ulaştırma 

b. Atama 

c. Dal Sınır 

d. Tam Sayı 

e. Hedef 

19., 20. ve 21. sorular aşağıda verilen bilgilere 

göre cevaplandırılacaktır 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi amaç fonksiyonunun 

optimal değeridir? 

a. 6 

b. 17 
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c. 1/3 

d. 13/3 

e. 4/2 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 2. kısıtın sağ taraf 

sabitinin 1 birim artırılmasının amaç 

fonksiyonuna yapacağı katkıdır? 

a. Amaç fonksiyonunu 1/2 birim artırır 

b. Amaç fonksiyonunu 1 birim artırır. 

c. Amaç fonksiyonuna katkısı yoktur 

d. Amaç fonksiyonunu 4 birim artırır. 

e. Amaç fonksiyonunu 8 birim artırır. 

 

21. Verilen modelin çözümü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. X1=1/3, X2=0, X3=13/3 

b. X1=2, X2=6, X3=1/3 

c. X1=17, X2=1/3, X3=6 

d. X1=0, X2=-1/3, X3=0 

e. X1=1, X2=1, X3=0 

 

22. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yeniden sipariş 

noktası için belirlenen miktarın, temin zamanında 

oluşan talepten büyük olması durumunu ifade 

eder? 

a. Güvenlik Stoğu 

b. Sıfır Stok 

c. Envanter 

d. Yok satma  

e. Seri üretim 

 

23. Üretim hacmi açısından düşük, ürün çeşitliliği 

açısından yüksek üretim yapılan temel tesis 

düzenleme şekli hangisidir? 

a. Ürüne göre yerleşim 

b. Montaj tipi yerleşim 

c. Hücresel yerleşim 

d. Makine Yerleşimi 

e. Sürece Göre Yerleşim 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi ürüne göre yerleşimin 

avantajlarından biri değildir? 

a. Ürün tasarımındaki değişikliklere karşı esneklik 

sağlar 

b. Nitelikli işçiye gereksinim duyulmaz 

c. Süreç içi stoklar yok denecek kadar azdır 

d. Ürünün akışı düzgün ve mantıksaldır 

e. Yarı mamaül stoğu azdır. 

25. Aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisi direkt 

olarak ürüne değer katan bir faaliyettir? 

a. Bekleme 

b. Depolama 

c. Taşıma 

d. İşleme 

e. Montaj 

 

26. Aşağıda verilenlerden hangisi standart malzeme 

ihtiyaç planlamasında kullanılan girdilerden birisi 

değildir? 

a. Stok durum bilgiler 

b. İş emirler 

c. Ürün ağacı 

d. Ana üretim çizelgesi 

e. İş Akış Şemaları 

 

27., 28. ve 29. sorular aşağıda verilen bilgilere göre 

cevaplandırılacaktır. 

 

27. Laplace kriteri kullanılacak olursa hangi 

yatırım alternatifi seçilmelidir? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

28. Pişmanlık kriterine göre yatırım yapılacak 

olursa hangi yatırım alternatifi seçilmelidir? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

29. Hurwicz kriterine göre iyimserlik katsayısı 3/5 

olduğu durumda hangi yatırım alternatifi 

seçilmelidir? 

a. A 
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b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

30. Verimlilikle ilgili hangi formül doğrudur? 

a. (Çıktı*Girdi)/Girdi 

b. Girdi/Çıktı 

c. (Girdi+Çıktı)/Çıktı 

d. (Girdi+Çıktı)/Girdi 

e. Çıktı/Girdi 

 

31. M adet tedarikçi ve N adet müşterinin olduğu bir 

ulaştırma probleminde bulunan karar 

değişkenlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. M*N 

b. M+N 

c. M/N 

d. M-N 

e. M*M 

 

32. Bir X firması için senelik talep 150.000 parça ve 

sipariş maliyeti $40 ve depoda taşıma maliyeti 

parça başına aylık $4' dır. Temin zamanı 0,03 ay 

ise Yeniden Sipariş Verme noktası (ROP) 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 37,5 

b. 42,5 

c. 40 

d. 45 

e. 90 

 

33. Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları 

dikkate alarak, faaliyetler bütününün en etkin bir 

biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, 

materyal gibi kaynakların planlanması, 

yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevine verilen 

ad aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Stratejik Yönetim 

b. Süreç Şeması 

c. Proje yönetimi 

d. Merkeziyetçi Yönetim 

e. Depo Yönetimi 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi etkileyen firma 

içi faktörler arasında yer almaz? 

a. Yönetim 

b. Malzeme 

c. Makina 

d. Pazar Yapısı 

e. İşgücü 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi önleyici faaliyet 

kapsamındadır? 

a. Uygunsuzluğun belirlenmesi 

b. Kalite kontrol işlemleri 

c. Hatalı mamul tespiti 

d. Cihazların kalibre edilmesi 

e. Tamir/Onarım 

 

36. Oluşan uygunsuzlukların sebebini gidermek ve 

tekrarını önlemek için alınan tedbirlere ne isim 

verilir? 

a. Düzeltici Faaliyet 

b. Kalite kontrol işlemleri 

c. Hatalı mamul tespiti 

d. Önleyici Faaliyet 

e. Karar Süreci 

 

37. İşlerin hangi sırada yapılacağına ve kaynakların 

(makinalar, iş merkezleri veya personelin) ne 

zaman hangi iş veya işlem ile yükleneceğine karar 

verme işlevi, Endüstri Mühendisliği kapsamında 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Metot etüdü 

b. Grup teknolojisi 

c. Çizelgeleme 

d. İş etüdü 

e. Beyin Fırtınası 

 

38. Stok bilgileri ve ürünle ilgili temel bilgileri 

(ürünü oluşturan parçalar ve miktarları vb.) 

kullanarak, ana üretim çizelgesini (hangi 

dönemde ne miktarda nihai ürün 

üretileceği)gerçekleştirmek için gerekli olan 

hammadde, malzeme ve ara ürünlerin üretim ve 

satın alma siparişlerini oluşturan yazılım sistemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Malzeme ihtiyaç planlaması 

b. Tam zamanında üretim sistemleri 

c. Bütünleşik (toplu) üretim planlama 

d. Bilgisayar destekli üretim sistemleri 

e. Yönetim Bilişim Sistemleri 

 

 

 

39. Sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

söylenemez? 

a. Sistemdeki ögeler tamamen birbirinden 

bağımsızdır. 
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b. Sistem fiziksel veya soyut olabilir. 

c. Sistemi dış çevresinden ayıran bir sınırı vardır. 

d. Sistemin çok sayıda girdisi veya çıktısı olabilir 

e. Sistemlerin tüm elemanları birbiri ile ilişkilidir. 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi karar verme tiplerinden 

biri değildir? 

a. Belirlilik altında karar verme 

b. Belirsizlik altında karar verme 

c. Risk altında karar verme 

d. Kısmi Bilgi altında karar verme 

e. Memnuniyet altında karar verme 

 

41. Doğrusal Optimizasyon ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a. Standardize edilmiş bir matematiksel modelde 

karar değişkeni sayısı kısıt sayısından mutlaka 

daha fazladır. 

b. “Büyük M (BigM)” ve “İki Aşama (Two-Phase)” 

yöntemleri (≥) ve (=) kısıtları içeren modellerin 

çözümü için kullanılan yöntemlerdendir. 

c. Bütün doğrusal programlama modellerinin dual 

modeli vardır. 

d. Bütün doğrusal programlama modellerinin 

problemin ilk primaldir. 

e. Dual simpleks algoritmasının herhangi bir 

iterasyonundaki çözüm uygun ve optimal 

olmayan bir çözümdür. 

 

42. Özellikle benzer malzemelerin değişmeyen rotalar 

üzerinden sabit bir hızla taşınmasında kullanılan, 

yer çekimiyle ya da motorla çalışan malzeme 

taşıma teçhizatı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Forklift 

b. Konveyör 

c. Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) 

d. Vinç 

e. Transpalet 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi malzeme taşıma 

teçhizatları arasında yer almaz? 

a. RFID  

b. ASRS  

c. Asansör ve kaldıraçlar 

d. Vinç ve palangalar 

e. Transpalet 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi standart zaman 

belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri 

değildir? 

a. Doğrudan zaman etüdü 

b. İş örneklemesi 

c. L-tipi matrisler 

d. Önceden belirlenmiş zaman sistemleri 

e. Metod etütünden sonra zaman etütü 

 

45. Sistem içinde gerekli olduğuna karar verilen 

verilerin dış dünyadan toplanmasından, 

eskimesine veya veriye ihtiyacın ortadan 

kalkmasına kadar geçen sürece ne ad 

verilmektedir? 

a. Veri Paylaşımı 

b. Veri Modellem 

c. Veri Düzenleme 

d. Veri Yaşam Döngüsü 

e. Veri çarpma 

 

46. Seçeneklerin hangisinde veri akış diyagramlarının 

faydaları bir arada verilmiştir? 

I. Verinin nasıl hareket edeceğini gösterir. 

II. Harici varlıklar bir isim veya isim tamlaması 

ile ifade edilirler. 

III. Veri hareketleri arasındaki ilişkilerin neler 

olduğunu açıklar. 

IV. Veri deposuna giden veri akışı, veriyi 

güncelleme gerçekleştirir. 

V. Verinin belirli bölgelerde nasıl saklanacağını 

gösterir. 

a. I.III ve V 

b. II. III ve IV 

c. III, IV ve V 

d. I, II ve III 

e. I,II 

 

47. Bu yaklaşım, bilgi sistemlerinin planlama, analiz 

ve tasarımı için kullanılan, model güdümlü ve 

veri merkezli ancak sürece duyarlı bir 

yaklaşımdır. Açıklması verilen bu model tabanlı 

tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Bilgi Mühendisliği 

b. Nesne Tabanlı Tasarım 

c. Bilgisayar Mühendisliği 

d. Prototipleme 

e. Modelleme 

 

 

 

 

48. Bir karar ağacında en soldaki başlangıç noktasına 

....... adı verilmektedir. Koşullara bağlı olarak 

dallanan karar ağacının en sağında ise 

uygulanacak eylemin ne olduğunu gösteren 
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........... yapıları bulunmaktadır. İfadesinde boş 

bırakılan yerlere hangileri gelmelidir? 

a. Kök-Dal 

b. Temel-Dal 

c. Kök-İşlem 

d. Dal-İşlem 

e. Dal-Sınır 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli sistem 

geliştirme araçlarından biri değildir? 

a. Arayüz oluşturma araçları 

b. Proje yönetim araçları 

c. Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları 

d. Süreç yönetim araçları 

e. CAD 

 

50. Kelime işlemciler, tablolama ve masaüstü 

yayımcılık programları, e-posta ve sesli 

haberleşme sistemleri hangi tür sistemlerdir? 

a. Kayıt İşleme Sistemleri 

b. Ofis Otomasyon Sistemleri 

c. Yönetim Bilgi Sistemleri 

d. Karar Destek Sistemleri 

e. Bilgisayar Destekli Tasarım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ) 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 Endüstri Mühendisliği 

testini cevap kâğıdında ayrılan yere 

işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaretleme 

yapılmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine 

olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Endüstri Mühendisliği 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. 
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