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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 Makina 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 (MAKİNA 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. Eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvel 

hangisidir? 

a. Pistole  

b. İletki 

c. Gönye 

d. Ölçek Cetveli  

e. T cevteli 

 

2. Birimi m/s olan nicel büyüklük hangisidir? 

a. İvme 

b. Sıcaklık 

c. Kütle 

d. Debi 

e. Hız  

 

 

3. Teknik resim üzerinde ölçek, revizyon, çizen gibi 

bilgileri içeren alanın adı nedir? 

a. Açıklama 

b. İmaj 

c. Not 

d. Taslak 

e. Antet   

 

 

4. Aşağıda belirtilen veri birimlerinden hangisi daha 

küçüktür? 

a. Byte  

b. Kilobyte  

c. Megabyte 

d. Gigabyte 

e. Terabyte 

 

5. Aşağıda belirtilen kumpaslardan hangisi 

diğerlerine göre daha hassastır? 

a. 1/10 kumpas 

b. 1/15 kumpas 

c. 1/20 kumpas 

d. 1/50 kumpas  

e. 1/100 kumpas  

 

 

 

 

 

 

 

6. Yukarıdaki resimde verilen perspektifin soldan 

görünüşü aşağıdakilerden hangisidir? (Ok ile 

gösterilen bakış açısı ön görünüşü temsil 

etmektedir) 

a.  

 
b.  

 
c.  

       
d.  

 
e.  

 
 

7. Deliklere diş açmada kullanılan yüksek hız 

çeliğinden yapılmış, üzerinde kesici dişler bulunan 

aletin adı nedir? 

a. Matkap 

b. Rayba 

c. Kılavuz    

d. Freze çakısı 

e. Vida ağzı 

 

8. Makine parçalarının sökülmemek üzere montaj 

edilmesi sökülemeyen birleştirme tipidir. Buna 

göre aşağıdaki birleştirme metotlarından hangisi 

sökülemeyen birleştirme metodudur? 

a. Perçin  

b. Cıvata  

c. Pim  

d. Perno  

e. Kama 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MAKİNA 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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9. Yukarıdaki şekilde gösterilen makine elemanı ne 

için kullanılır? 

a. Enerji biriktirme elemanı    

b. İrtibat elemanı 

c. Bağlama elemanı 

d. Destekleme elemanı 

e. Hareket elemanı 

 

10. Tornada döner iş parçasının bağlanmasında 

kullanılan elemanın adı nedir? 

 

a. Takım 

b. Mil 

c. Kalemlik  

d. Ayna    

e. Araba 

 

11.   Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?  

a. Somunlar dış vidalardır.  

b. Somunlarda vida dişi bulunmaz.  

c. Somun bir bağlama elemanı değildir.  

d. Somunlar iç vidalı bağlama elemanlarıdır 

e. Somunlar tek başına kullanılırlar. 

 

12. . Kaynak dikişinin maliyeti hesaplanırken 

aşağıdaki faktörlerin hangisi göz önünde 

bulundurulur? 

a. Dolgu metali 

b. İşçilik 

c. Elektrik   

d. Genel hizmetlerin maliyeti  

e. Hepsi   

 

13. 10 inç kaç milimetredir? 

a. 0,254 

b. 2,54 

c. 25,4  

d. 254  

e. 2540 

 

 

14. 1/10 hassasiyetindeki kumpas için okunan değer 

aşağıdakilerinden hangisidir? 

a. 14,1 

b. 14,2   

c. 14,3 

d. 14,4 

e. 14,5 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kaynak çeşidi değildir? 

a. TIG kaynağı 

b. Oksi-asetilen kaynağı 

c. Toz altı kaynağı 

d. Metal altı kaynağı  

e. Elektrik direnç kaynağı 

 

 

16. Yukarıdaki şekilde gösterilen imalat yöntemi 

hangisidir? 

a. Dövme 

b. Haddeleme 

c. Ekstrüzyon  

d. Tel çekme 

e. Tel erezyon 

 

17. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi ideal gaz 

eşitliğinde yer almaz? 

a. Basınç 

b. Sıcaklık 

c. Hacim 

d. Entalpi  

e. Mol sayısı 
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18. Yukarıdaki şekilde gösterilen vida profilinin adı 

nedir?  

a. Kare profil 

b. Üçgen Profil 

c. Trapez profil 

d. Yuvarlak profil 

e. Testere ağızlı profil  

 

19. Malzemenin oksitlenmesi ifadesinin eş anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Kuruma 

b.  Korozyon   

c. Isıtma  

d. Nemlenme  

e. Eritme 

 

20. MKE Kurumu çelik standartlarına göre “Ç 1040” 

sembol gösteriminde “40” hangi anlama 

gelmektedir? 

a. Yüzde karbon oranı   

b. Binde karbon oranı    

c. Yüzde çelik oranı  

d. Binde çelik oranı  

e. Herhangi bir değer 

 

21. Bir metalin yapısına başka maddeler katılarak 

yapılan ve özellik değişimi olarak tanımlanan 

……, bir karışımdır. Yukarıda boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Alaşım   

b. Birleşim  

c. Karışım  

d. Ergime  

e. Yumuşama 

 

 

22. “Hassas olmayan ve batıcı uç olarak sertleştirilmiş 

çelikten taşlanarak yapılmış küreler (bilyeler) 

kullanılır.” Yukarıda hangi sertlik ölçme 

yönteminden bahsedilmiştir? 

a. Rockwell  

b. Brinell    

c. Shore  

d. Vickers 

e. Kaba ölçme 

 

 

23.  Kesit alana düşen kuvvetin birimi nedir? 

a. N.m 

b. N/m 

c. N/m2  

d. N/m3 

e. N.m 

 

24. Aşağıdakilerin hangisi parça tasarımında dikkat 

edilmesi gereken hususlardan değildir? 

a. Mukavemet 

b. İşlenebilirlik 

c. Şekil 

d. Fonksiyon 

e. İş güvenliği şartları   

 

 

25. Yukarıdaki şekilde gösterilen yöntem ile ne 

yapılmak isteniyordur?  

a. Kaynak 

b. Talaş kaldırma 

c. Aşındırma 

d. Enjeksiyon 

e. Metal tozu üretimi   

 

 

26. Yukarıda gösterilen şekildeki imalat yönteminin 

adı nedir?  

a. Sıvama   

b. Budama  

c. Eğme 

d. Bükme 

e. Yaşlandırma 
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27. Şekli verilen döküm yönteminin adı nedir? 

a. Kokil kalıba döküm 

b. Savurmalı döküm 

c. Hassas döküm 

d. Kum kalıba döküm 

e. Kabuk kalıba döküm   

 

e. Tel erezyon   

 

 

29. Yukarıdaki şekilde verilen imalat yöntemi hangi 

imalat esnasında kullanılır? 

a.  Motor silindir yüzeylerinin çizilmesi 

b. Burç yüzeylerinin işlenmesi 

c. Isıl çatlakların giderilmesi 

d. Metallerin ovalleştirilmesi 

e. Optik lenslerin yüzeylerinin işlenmesi   

 

30. Aşağıda belirtilen büyüklüklerden hangisi skaler 

bir büyüklüktür? 

a. Kuvvet 

b. İvme  

c. Hız 

d. Konum   

e. Hacim  

 

 

31. 23 ℃ sıcaklığın ℉ karşılığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. 60 ℉  

b.  65 ℉ 

c.  68 ℉ 

d. 73 ℉  

e. 89  ℉ 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi kaynak dikişi üzerinde 

oluşan cüruf ve boşlukları temizlemek için 

kullanılan aletlerden biridir? 

a.   Eldiven  

b.  Kaynak çekici   

c.  Tel fırça  

d.  Kaynak pensi 

e. Elektrot 

 

 

33. Oksijen gazı hortumu aşağıdakilerden hangi 

renktedir?  

a. Yeşil  

b. Mavi   

c. Kırmızı 

d.  Siyah 

e. Mor 

 

 

34.  Demirin içerisinde %2’ye kadar karbon içeren 

alaşıma  …………………. denir. Boşluğa ne 

gelmelidir? 

a. Alman gümüşü 

b. Pirinç 

c. Amalgam 

d. Lehim 

e. Çelik   

 

 

35. Delik yüzeylerine yüzey kalitesi, ölçü tamlığı ve 

hassasiyet kazandırmak için yapılan işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Raybalama   
b. Raspalama 
c. Kılavuz çekme 
d. Frezeleme 
e. Tornalama  

 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlamalı (rulmanlı) 

yatakların elemanlarından değildir? 

a. İç bilezik   

b. Mil 

c. Bilye  

d. Kafes 

e. Dış bilezik 

  

37. Aşağıdaki vida çeşitlerinden hangisinin diş profili 

uç açısı 55 dir? 

a. Whitworth (parmak) vida  

b. Trapez vida 

c. Metrik vida 

28. Aşağıda verilen imalat yöntemlerinden hangisi 

mekanik enerjili yöntemlerdendir?   

a. Aşındırıcı jet ile işleme   

b. Kimyasal oyma 

c. Kimyasal boşaltma 

d. Elektroerezyon 



 

 6 Başarılar dileriz Sonraki sayfaya geçiniz 

d. Kare vida 

e. Yuvarlak profilli vida 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalat metoduna 

göre kalıpta şekillendirmenin avantajları arasında 

yer almaz? 

a. Malzeme kaybı daha azdır. 

b. İmalat süreleri uzundur.  

c. Daha zor şekilli iş parçalarının imalatı 

mümkündür. 

d. Kalıplama sonrası talaş kaldırmaya çok nadir 

olarak gerek duyulur. 

e. Operatör bilgisine çok ihtiyaç yoktur.  

 

 

39. Millerin yatak içerisinde kalan kısmına ne denir? 

a.  Kavrama 

b.   Destek  

c.  Muylu   

d.  Takviye 

e. Kama 

 

40.  Aşağıdaki demir filizlerinden hangisinde kükürt 

bulunur? 

a. Hematit (Fe2O3) 

b. Siderit (FeCO3) 

c. Limonit (2Fe2O3.H2O) 

d. Pirit (FeS2)  

e. Manyetit (Fe3O4) 

 

 

41. Şekildeki hidrolik sistemin küçük pistonuna 90 

kg’lık F1 kuvveti uygulanıyor. Küçük piston çapı 

4 cm, büyük piston çapı 16 cm olduğuna göre 

büyük pistonun kaldırılabileceği yük kaç kg’dır? 

(p=3 alınız.) 

a. 1440 kg    

b. 90 kg  

c. 5760 kg   

d. 144 kg 

e. 104 kg 

 

42. “Bir dişin veya bir vida boşluğunun başlangıç ve 

bitiş noktaları arasındaki vida eksenine paralel bir 

doğru üzerinde ölçülen uzaklıktır.” tanımı 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a. Helis açısı  

b. Adım   

c. Ağız   

d. Vida boşluğu 

e. Diş dibi uzunluğu 

 

43. Aşağıda verilen talaşlı imalat yöntemlerinden 

hangisinde yüzey pürüzlülüğü en yüksektir? 

a. Taşlama  

b. Frezeleme 

c. Testere ile kesme  

d. Kum kalıba döküm  

e. Tornalama 

 

44. Kendi ekseni etrafında dönmekte olan metal bir iş 

parçası üzerinden doğrusal hareket eden bir kesici 

takım yardımıyla yapılan talaş kaldırma işlemine 

ne denir?  

a. Taşlama 

b. Frezeleme 

c. Vargelleme 

d. Tornalama 

e. Delme 

 

 

45. Freze tezgâhlarında üzerine bağlama işleminin 

yapılabilmesi için T kanallar açılmış düzlem 

yüzeyli kısmı aşağıdakilerinden hangisidir?  

a. Gövde 

b. Konsol 

c. Tabla   

d. Ayna 

e. Takım 

 

 

46. Dairenin atalet momenti aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a. 𝐼 =
𝜋 𝑥 𝑑4

32
 

b. 𝐼 =
𝜋 𝑥 𝑑4

64
   

c. 𝐼 =
𝜋 𝑥 𝑑3

32
  

d. 𝐼 =
𝜋 𝑥 𝑑3

64
 

e. 𝐼 =
𝜋 𝑥 𝑑4

16
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47. Şekilde düzgün homojen çubuğun O noktası 

etrafında dengede kalması için F kaç N olmalıdır? 

a. 16 

b. 32 

c. 34  

d. 44 

e. 54 

 
48. Şekildeki malzeme hangi tür yükleme tipine 

maruz kalmaktadır? 

a. Kesme 

b. Burulma 

c. Eğilme  

d. Burkulma  

e. Basma 

 

 

49. Yukarıda şekli verilen geçme tipi nedir? 

a. Sıkı geçme    

b. Ara geçme 

c. Boşluklu geçme 

d. Masuralı geçme 

e. Radyal geçme 

 

 

 

 

 

 

 

50. Aşağıda gösterilen kaynak şekilleri ve 

sembollerinden hangisi yanlış verilmiştir.  

 

 

a.  

b.  

c.   

d.  

e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MAKİNA 

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 Makina Teknikerliği testini 

cevap kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa 

sınavınızın değerlendirilmesine olanak 

bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Makina 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. 


