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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 Mobilya ve Dekorasyon 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 (MOBİLYA VE DEKORASYON 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. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek 

amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak 

için alınması gereken önlemler dizisine ne denir? 

a. İmalat  

b. İş 

c. Satış ve pazarlama 

d. Çalışan 

e. İş sağlığı ve güvenliği 

 

2. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh 

üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine 

düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu 

işi yaparken hangi iş sağlığı ve güvenliği kuralını 

yerine getirmemiştir? 

a. Ayakkabı giymemiştir. 

b. İş elbisesi giymemiştir. 

c. Baret takmamıştır. 

d. Koruyucu ayakkabı giymemiştir. 

e. Gözlük takmamıştır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan 

sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir? 

a. Fiziksel riskler 

b. Kimyasal riskler 

c. Biyolojik riskler 

d. Ergonomik riskler 

e. İşyerinin iflas etme riski 

 

4. “Mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya 

çıkan hastalıklara …………. denir.” Cümlesinde 

geçen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Meslek hastalığı 

b. Sigortalılık 

c. Çalışan sağlığı 

d. İş güvenliği 

e. İş kazası 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana 

getiren nedenlerin birinci sırasında yer 

almaktadır? 

a. Hastalık 

b. Tecrübesizlik 

c. Fiziksel güç yetersizliği 

d. Nedeni bulunamayan sebepler 

e. Tehlikeli davranış 

 

6. Bir yanma olayının oluşabilmesi için 

aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması 

gerekir? 

a. Yanıcı madde, oksijen, ısı 

b. Oksijen, hava, ateş 

c. Sıcaklık, ateş, kibrit 

 

 

 

 

 

d. Hava, yakacak, su 

e. Köpük, ısı, karbondioksit 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı 

ilkelerindendir?  

a. Mesleğe bağlı olmak  
b. İşe bağlı olmak.  

c. Mesleki anlamda yetersiz olmak  

d. Kişiye göre davranmak.  

e. Çıkarcı Davranmak 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir 

davranışlardan değildir?  

a. Yalan Söylemek 

b. Anneye babaya hürmet etmek  

c. Otobüste büyüklere yer vermek  

d. Hasta ziyaretinde bulunmak  

e. Çıkarlarına göre davranmak 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ağacın mobilyacılıkta en 

çok kullanılan kısmıdır?  

a. Yapraklar  

b. Budaklar 

c. Kökler  

d. Dallar  

e. Gövde 

 

10. Mesleğimizde en çok kullanılan iş tezgâhı çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Fransız tipi tezgâh  

b. Amerikan tipi tezgâh  

c. Alman tipi tezgâh  

d. Türk tipi tezgâh 

e. Özel tip tezgâh  

 

11. Aşağıdakilerden hangisi ağaç kusuru değildir?  

a. Çift öz  

b. Don çatlağı  

c. Budak  

d. Tek öz  

e. Ardak  

 

12. Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı ağaçtır?  

a. Ceviz  

b. Ihlamur  

c. Kavak 

d. Meşe  
e. Ladin  

 

13. Testere lamasının sıkışmaması için ne 

yapılmalıdır?  

a. Testere laması uzun olmalıdır.  

b. Testere lamasının üzerinde sırtlık olmalıdır.  

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MOBİLYA VE DOKORASYON 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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c. Testere aynı doğrultuda hareket ettirilmelidir.  

d. Lamanın çaprazlanmış olması gerekir. 

e. Testere lamasının sırtını inceltmek  

 

14. Açı kontrolü yapılan alet aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Nişangeç 

b. Metre 

c. Su terazisi 

d. Gönye 

e. Kumpas 

 

15. Kiniş ve zıvana açmada kullanılan kesici kalem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Delik kalemi 

b. Oluklu kalem 

c. Oyma kalemi 

d. Düz tornavida   

e. Düz kalem 

 

16. Elyafa zıt rendelemede ne gibi sorun meydana 

gelir? 

a. İş parçası yüzeyinde çatlaklar oluşur. 

b. İş parçasında yarılma olur. 

c. İş parçası yüzeyinde elyaf kopmaları oluşur. 

d. Düzgün yüzey oluşur. 

e. İş parçasında renk solması olur.  

 

17.  Kiniş açma işlemi hangi makinede yapılır?  

a. Freze makinesinde  

b. Yatay delik makinesinde  

c. Kalınlık makinesinde  

d. Çoklu delik makinesinde  

e. Planya makinesinde 

 

18. Mobilyaların birleştirme yerlerindeki hataları 

gizlemek için hangi işlem yapılır?  

a. Kordon açma  

b. Kiniş açma  

c. Lamba açma  

d. Kanal, derz açma 

e. Zıvana açma 

 

19. Bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün 

bilgileri eksiksiz olarak taşıyan 

resimlere……………… denir. .” Yukarıda 

verilen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Kroki resim  

b.  Detay resim 

c. Ölçekli resim  

d. Kesit resim 

e. Teknik resim  

 

 

 

20.   Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde 

kullanılan cetvel hangisidir? 

a. İletki  

b. Ölçek cetveli  

c. Pistole 

d. Gönye 

e. Daire şablonu 

 

21. Çember üzerinde alınan farklı iki nokta arasındaki 

çember parçasına ne ad verilir? 

a. Yay  

b. Doğru  

c. Çember 

d. Teğet 

e. Paralel 

 

22. Aynı düzlem içinde olan ve kesişmeyen doğrulara 

ne ad verilir? 

a. Dik açı  

b. Teğet  

c. Yay 

d. Paralel  

e. Orijin 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, ölçekli çizimin 

amacıdır?  

a. Resmin standartlara uygun çizilmesi  

b. Amacı yok  

c. Anlaşılması  

d. Ölçek resmin güzel görünmesi 

e. Resmin karmaşık olması 

 

24. 1/20 ölçekli planda 12 cm genişliğinde çizilen 

dolabının gerçek boyu kaç cm’dir?  

a. 150 cm  

b. 240 cm  

c. 15 cm  

d. 200 cm  

e. 280 

 

25. Ölçü çizgisinin ucuna aşağıdakilerden hangisi 

konulmaz?  

a. Ölçü oku  

b. Nokta  

c. Çapraz çizgi  

d. Boş bırakılır 

e. Ölçü sınır çizgisi 

 

 

26. İlk ölçü çizgisi görünüşten kaç mm uzakta 

olmalıdır?  

a. 5 – 7 

b. 10-15  

c. 15-20  

d. 8-12 

e. 12- 18 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme elemanı 

değildir?  

a. Ölçü çizgisi  
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b. Açı  

c. Ölçü rakamı   

d. Ölçü sınır çizgisi 

e. Ölçü oku  

 

28. Taramalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

a. X işareti kaplamanın makta yönünün kesit 

düzleminde olduğu anlamına gelir.  

b. Taramalar kesit düzlemi geçen yüzeylerde yapılır.  

c. 4 mm aralıklarla çizilen düz çizgiler, yonga levha 

taraması anlamına gelir.  

d. X işareti kaplamanın elyaf yönünün kesit 

düzleminde olduğu anlamına gelir. 

e. 4 mm aralıklarla çizilen düz çizgiler, kontra plak 

taraması anlamına gelir. 

 

29. Şerit testere makinesinde hangi işlem yapılamaz?  

a. Genişlik çıkarma  

b. Zıvana açma  

c. Boy kesme  

d. Kenar şekillendirme  

e. Düz dişli birleştirme 

 

30. Kılavuz düzenindeki rulman ne işe yarar?  

a. Şerit testere lamasını sıkmaya  

b. Şerit testere lamasını ayarlamaya  

c. Şerit testere lamasını bilemeye  

d. Şerit testere lamasının sırtının dayanmasına  

e. Hiç biri 

 

31. Kasnak ayar kolları ne işe yarar?  

a. Kılavuz düzenini ayarlamaya  

b. Şerit testere lamasını gerdirmeye ve kasnak 

eğikliğini ayarlamaya  

c. Testerenin sıkışmasını ayarlamaya  

d. Tabla paralelliğini ayarlamaya  

e. Şerit testere lamasını bilemeye 

 

 

32. Daire testere makinesine hangi kesici takılamaz?  

a. Şerit testere laması  

b. Üçgen dişli daire testere  

c. Daire testere kesicileri  

d. Elmas uçlu daire testere  

e. Top bıçak 

 

33. Mil üzerindeki flanşlar ne işe yarar?  

a. Şerit testere lamasını sıkmaya  

b. Daire testere kesicisini bilemeye  

c. Daire testere kesicisini kavrayarak sıkmaya  

d. Daire testere kesicisini silmeye  

e. Testerenin aşağı yukarı hareketini sağlar 

 

 

34. Yükseklik ayar kolu ne işe yarar?  

a. Arabalı tablayı hareket ettirir.  

b. Daire testere lamasının aşağı yukarı hareketini 

sağlar.  

c. Kesim ölçüsünü ayarlar.  

d. Siperin ayarlanmasını sağlar.  

e. Kesim açısını ayarlar. 

 

35.  Hangisi yatay freze makinesinde yapılabilen 

işlemlerden değildir?  

a. Pah açma  

b. Kiniş açma  

c. Kordon açma  

d. Zımparalama  

e. Kavela çekme 

 

36.  Yatay freze makinesine takılan milin bağlantı 

yerinin şekli nasıldır?  

a. Konik 

b. Silindir  

c. Kare 

d. Bombeli  

e. Oval  

 

37. Otomatik sürücü makinenin hangi kısmına 

bağlanmalıdır?  

a. Gövdeye  

b. Sipere  

c. Tablaya  

d. Mile  

e. Zemine  

 

38. Aşağıdakilerden hangisi üst yüzey işlemlerinin 

amaçlarından değildir? 

a. Mobilyayı korumak 

b. Mobilyayı sağlamlaştırmak 

c. Mobilyayı güzelleştirmek 

d. Mobilyanın değerini arttırmak 

e. Mobilyanın ömrünü uzatmak 

 

39. Vernikleme hatası olan akıntı ve kabarcıklaşmayı 

gidermek için kullanılan zımpara kaç numara 

olmalıdır? 

a. 60-80    

b. 100–180  

c. 220–280 

d. 300–400 

e. 400–580 

 

40.  Aşağıdakilerden hangisi vernik uygulama 

hatalarından olan akıntının sebeplerinden 

değildir? 

a. Vernik uygulamasını uygun hava sıcaklığında 

yapmamak 

b. Dik yüzeylerde üst üste yoğun uygulama yapmak 

c. Vernik sıvısını uygun akıcılıkta hazırlamamak 

d. Vernik veya boya uygulamasını aşağıdan 

yukarıya doğru yapmak 

e. Vernikleme mesafesini gözetmemek 
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41. Kaplamada ezilme sonucu oluşan kusur nasıl 

giderilir? 

a. Yağlanarak  

b. Islatılarak 

c. Tutkal doldurularak 

d. Vernik dökülerek 

e. Boyanarak 

 

42. Verniklenecek yüzeylerin gözeneklerinin 

doldurulması amacı ile kullanılan vernik çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Son kat verniği 

b. Astar vernik 

c. Dolgu verniği 

d. Akrilik vernik 

e. Polyester vernik 

 

43. Üretilecek mobilyanın kesim listesi hazırlanırken 

nelere önem verilmez?  

a. Parçaların kesileceği tabla malzemelerin en ve 

boy ölçüleri önemli değildir.  

b. Parçaların kesileceği tabla malzemelerin kalınlık 

ölçüleri önemli değildir.  

c. Kesim listesi hazırlanırken mobilyanın rengi 

önemli değildir.  

d. Kesim listesi hazırlanırken fire miktarı veya oranı 

önemli değildir.  

e. Parçaların kesileceği tablanın elyaf yönü önemli 

değildir.  

 

44. Piyasada en çok bulunan ve mobilya üretiminde 

kullanılan tabla ölçüleri aşağıdakilerden 

hangileridir?  

a. 173 x 366 cm veya 210 x 366 cm  

b. 183 x 366 cm veya 210 x 280 cm  

c. 210 x 220 cm veya 220 x 280 cm  

d. 130 x 183 cm veya 130 x 280 cm  

e. 150 x 210 cm veya 180 x 400 cm 

  

45. İş parçaları kesim listesine göre büyük tablalardan 

nasıl kesilir.  

a. Önce kaba ölçüsünde kesilip sonra net ölçüsüne 

getirilirler.  

b. Plakalar şerit testere makinelerinde net ölçüsünde 

kesilirler.  

c. Plakalar freze makinelerinde net ölçüsünde 

kesilirler.  

d. El daire testere makinesi ile net ölçüsüne getirilir.  

e. Hiçbiri  

 

46. Minifix bağlantısı için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

a. Yıldız ve düz tornavida ile sıkılır.  

b. Plastik tapaya ihtiyaç duyulur  

c. İç ve dış tırnaklar sağlamlığı artırmıştır.  

d. Mobilya köşelerinin kayma olasılığı yoktur.  

e. Sabit mobilya yapımında kullanılır.  

 

47. Montaja hazır fakat montajı yapılmamış 

mobilyaya ne denir?  

a. Modüler mobilya  

b. De monte mobilya  

c. Montaja hazır mobilya  

d. Aksesuar mobilya  

e. İş parçası  

 

48. De monte mobilya yapmaktaki genel maç nedir?  

a. Daha az ham madde kullanılır.  

b. Daha ucuza mal edilir.  

c. Nakliye ve depolamada sağladığı avantaj  

d. Kullanılacağı yerde montaj için çok zaman 

harcanmaz  

e. İşçiliği azaltmak. 

 

49. Sabit mobilya yapmaktaki genel amaç nedir?  

a. Üretimi daha kolaydır  

b. Daha ucuza mal edilir  

c. Nakliye ve depolamada sağladığı avantaj  

d. Kullanılacağı yerde montaj için çok zaman 

harcanmaz.  

e. İmalat Kolaylığı 

 

50. Tutkallanan sabit mobilya gönye kontrolü nasıl 

yapılır?  

a. 90° gönye veya köşegenleri metre ile ölçülerek  

b. Tablaların birbirine oturup oturmadığına 

bakılarak  

c. Göz ile kontrol edilerek  

d. Hiçbiri  

e. İp ile ölçülerek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (MOBİLYA VE 

DEKORASYON 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 Mobilya ve Dekorasyon 

Teknikerliği testini cevap kâğıdında ayrılan 

yere işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaretleme 

yapılmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine 

olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Mobilya ve Dekorasyon 

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. 


