
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

2 EKİM 2011           Saat: 14.00
  Soru Sayısı: 100 Sınav Süresi: 110 dakika

Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :

UYARI: 
1. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik 

iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs 
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

2. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz.
3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK
TÜRÜ

A

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Adınıza düzenlenmiş olan cevap kâğıdını almamış iseniz bunu salon görevlilerine bildiriniz. Bu 
durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdında yer alan bilgiler size ait 
değilse veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili 
bilgileri salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazınız.

3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodlamalarda kurşun kalemden başka kalem 
kullanmayınız.

4. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

   ÖRNEK KODLAMA: 

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak 
  için kullanabilirsiniz.
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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmeyerek 

karşısındakini incitip gücendirecek söz söyle-
mek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) O akşamki sohbette ne çok çam devirmişim 
de farkında olmamışım.

B) En sonunda, hepimizin sevip saydığı bu 
adamcağıza da dil uzatma cüretinde bulundu.

C) Duymaya hazır olmadığı bu cümleler karşısın-
da bana gönül koymakta haklıydı kendince.

D) Konuşması süresince beni suçlayıcı bir tavır 
takındığı için dayanamayıp ağzının payını 
verdim.

2.  Aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanımdır?

A) Edip, edebiyatla uğraşan, edebî eser veren 
kişidir.

B) Sözlük, dilin sözcüklerini alfabe sırasıyla açık-
layan kitaptır.

C) Öykü, hayatın her türlü ayrıntısını ince ince 
işleme sanatıdır.

D) Eleştiri, bir sanat eserinin iyi ve kötü yönlerini 
inceleyerek bir yargı ile belirten yazıdır.

3.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
zarftır?

A) Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

B) Geceleyin bir ses böler uykumu
İçim ürpermeyle dolar – Nerdesin?

C) Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim!

D) Çok saatler geçince hicranda
Düşülür bir hayale zevk alınır.

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne 
ve yüklemden oluşmuştur?

A) Konak, çamurlu ve bozuk bir yolun sağında 
kurulmuştu.

B) Adam, ağacın altına gelişigüzel bırakılmış 
sandıklara kuru ot dizdi.

C) Türklerin bu yalçın kayalar üstüne ne zaman 
konduğu bilinmez.

D) İlkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, 
çılgın naralarla havayı çınlatıyordu.

5.  “Yağmurdan sonra havanın kokusu çok güzel-
di, doyasıya içine çekti.” cümlesindeki anlatım 
bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Tamlama yanlışı
D) Nesne eksikliği

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül 
doğru kullanılmıştır?

A) Atasözü şöyle diyor; görünen köy kılavuz 
istemez.

B) Gün gelir, herkes önünde eğilir; gün gelir, kim-
se arayıp sormaz.

C) Yaşlı kadın; çocuğa ve kadına iyice baktıktan 
sonra giyimlerindeki yoksulluğa acıdı.

D) Düşüncelerindeki tutarsızlığın farkındaydım; 
ama bunu ona söylemeye cesaretim yoktu.

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf-
lerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Eski Yunan mitolojisinde tanrıların kralı, en 
güçlü ve en önemli tanrı, zeustur.

B) Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: 
duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler...

C) O. Asena´nın “Ya Devlet Başa ya Kuzgun 
Leşe” adlı tiyatro oyunu, Bayezıd ve Selim 
arasındaki taht kavgasını anlatır.

D) Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de 
çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için 
değil, kendimizi göstermek için geziyoruz.

8.  Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var 
Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. 
     (Mehmet Akif Ersoy)

Bu dörtlükte şairin okuyucusuna vermek iste-
diği asıl duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabır  B) Gayret
C) Cesaret  D) Kararlılık
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9.  Her sabah gazetemi getiren kapıcıya “mer-
si” diyordum. Ağzım alışmış. Onun içinden 
“papucumun tersi” diye geçtiğini bile bile 
ve kendimi o kadar da öz denetim altında 
tuttuğum hâlde, arada sırada yine ağzımdan 
kaçıyordu: “Mersi...” Bu da bir kuşağın has-
talığıdır, dilimize dolanmıştır. “Bir kilo elma 
rica ediyorum”lar, “Beyefendi, faturamı verir 
misiniz?”ler... Kapıcı da satıcı da hepsi, bütün 
o ricalar, efendimler, beyefendilerden ötürü 
kendileriyle alay ettiğinizi sanmaktadır. Bilme-
yenlerin bunu bilmesinde yarar var. Ve hepsi, 
bana sorarsanız, Hacivat karşısındaki Karagöz 
kadar haklıdır.

Bu metinde yazar, hangi özelliği ile ilgili olarak 
bir öz eleştiri yapmıştır?

A) İncitici olması
B) Gereksiz kibarlığı
C) Yersiz konuşması
D) Vurdumduymazlığı

10.  Bir yazı okudum geçenlerde. Gazetede mi, 
dergide mi çıktı unuttum şimdi. Yalnız şunu 
biliyorum: Beğenmedim o yazıyı. Sadece 
beğenmemek de değil; iyice kızdım, tepem 
attı. Yazar; şu ağırbaşlı, bilgin denen kim-
selerden olacak, öğütler veriyor gençlere: 
Okunacak kitap nasıl seçilmeli, seçilen kitap 
nasıl okunmalı, onu anlatıyordu. Öyle olur 
olmaz kitaba para vermeyeceksiniz, vaktinizi 
de harcamayacaksınız. Bilenlere sorarsanız 
onlar size hangi kitabın okunması gerektiğini 
söyleyeceklerdir.

Önce bu seçme işine öfkelendim. Yanlış 
anlaşılmasın, seçmeyin demiyorum, elbette 
seçeceksiniz. Ancak yanılmayı da göze alın. 
Kendiniz seçin okuyacağınız kitabı. Sizin ihti-
yacınız olanı başkaları kestirebilir mi?

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kitap seçmenin birikim ve emek gerektiren bir 
iş olduğuna

B) Kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kitap 
seçmeyi öğrenmesi gerektiğine

C) Okunacak kitaplar konusunda gençleri yönlen-
dirmenin ve sınırlandırmanın doğru olmadığına

D) Kitap seçme işinin başkalarının bilgi ve tecrü-
belerinden faydalanılarak öğrenilemeyeceğine

11.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “resmî 
yazı” nasıl tanımlanmıştır?

A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her tür-
lü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi 
ve iletişim teknolojisi ürünleri

B) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi araların-
da veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini 
sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönder-
dikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve 
içeriği olan belgeler

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında 
veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasın-
da metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukla-
rı, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler

D) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi araların-
da veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini 
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, 
resmî bilgi ve elektronik belge

12.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, her 
kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki 
birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) 
adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde 
koordinasyon aşağıdakilerden hangisi tarafın-
dan yapılır?

A) Başbakanlık
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

13.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “Resmî Ya-
zıların Bölümleri”nden “başlık” ile ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına 
ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması, 
ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük 
harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve 
birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. 
Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

B) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra 
teşkilatlarında kullanılan başlıklar, 3046 sayılı 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkın-
da Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

C) Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun 
adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amb-
lem de yer alabilir.

D) Bölge müdürlüklerinde bakanlığın adının altına 
hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.
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14.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî 
yazışmalarda kullanılan kâğıt boyutu aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) A3 (297x420 mm) ve A5 (210x148 mm)
B) A4 (210x297 mm) ve A6 (105x148 mm)
C) A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm)
D) A3 (297x420 mm) ve A6 (105x148 mm)

15.    I- Halkın aydınlatılması
 II- Halkın ilgi, destek ve güveninin sağlanması
III- Kamu kuruluşlarının toplumun istek ve ge-

reksinimleri doğrultusunda düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönetim 
açısından halkla ilişkilerin etkinlik amaçların-
dandır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) II - III  D) I - II - III

16.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özel-
liklerinden biri değildir?

A) Karşılıklı yarar ilkesine göre işler.
B) Geçici ve örgütlenmemiş bir yönetim görevidir.
C) Kişilerle karşılıklı ve çok yönlü ilişkilerin kurul-

masını içeren bir çabadır.
D) İnandırıcı, kanıtlayıcı ve karşılıklı iyi niyetlere 

dayanan dürüst bir uygulamadır.

17.  Etkili konuşmanın nitelikleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma tekdüze olmalıdır.
B) Konuşmada kâğıttan okumaktan kaçınılmalıdır.
C) Konuşurken kolları kavuşturmaktan kaçınılma-

lıdır.
D) Oturarak konuşmak yerine ayakta konuşma 

tercih edilmelidir.

18.  Halkla ilişkilerin nitelikleriyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzmanlığa dayanır.
B) Tek yönlü bir ilişkidir.
C) Haberleşmeye dayanır.
D) Ekonomik kalkınmayı etkiler.

19.    I- İhtiyaçların karşılanması için kaynakların 
belirlenmesi, plan ve programların hazırlan-
ması, insanların görevlendirilmesi, benim-
setilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması, 
alt kültürler arasında uyum sağlanması

 II- Çalışmaların sürekli izlenmesi, eksiklikle-
rin giderilmesi, hataların önlenmesi, okul 
kültürünün oluşturulması, yayılması ve 
geliştirilmesi

III- Hedeflerin belirlenmesi, değer, ideal ve 
inançlarla ilgili ihtiyaçların okulda çalışan 
insanların katkıları ile saptanması ve sağ-
lanması

Okul yönetimi, yukarıda verilen okul kültürünü 
biçimlendirme çalışmalarını yaparken hangi 
sıralamayı takip etmelidir? 

A) II - III - I  B) I - III - II
C) II - I - III  D) III - I - II

20.  Aşağıdakilerden hangisi okul müdürlerini 
karar alma sürecinde etkileyen içsel ögeler-
dendir?

A) Eğitim üst yönetimi
B) Okulun yakın çevresi
C) Okulun fiziki durum ve donanımı
D) Anne, baba ve diğer baskı grupları

21.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi okullarda 
oluşabilecek informal gruplara karşı okul yöne-
ticisinin yapmaması gereken bir davranıştır?

A) İnformal grupların sosyal bir gerçek olduğunu 
kabul etmek

B) İnformal grupların oluşmasını engellemek için 
sert tedbirler almak

C) İnformal grupların okuldaki etkinliklerini gözle-
mek ve davranışlarını takip etmek

D) İnformal grupları karşısına almak yerine örgü-
tün amaçlarına yönlendirici çabalara girişmek

22.    I - Yöneticilik bilgisi
 II - Alana ilişkin teknik bilgi
III - İnsan ilişkileri becerisi

Bir okul yöneticisinde bulunması gereken 
özellikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
verilmiştir?

A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III
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23.  Örgütsel amaçların gerçekleşmesine elverişli 
bir etkileşim dokusunun oluşması, yönetmen-
lerin insan ilişkilerindeki yeterliğine bağlıdır. 
Buna göre yönetimde insan ilişkileri yeterliği-
nin içeriğini oluşturan aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) İşgörenleri yönetimde etkisiz kılmak
B) İşgörenlere dostluğa dayalı bir ortam hazırlamak
C) İşgörenlerin arasında oluşan çatışmaları 

yönetmek
D) İşgörenleri verimli bir çalışmaya güdülemek ve 

denetlemek

24.  Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan ilişkileri, yönetimde saydamlık ister.
B) İnsan ilişkileri, yetişkinler arası bir ilişkidir.
C) İnsan ilişkileri, ilişki kurulan kişiyle duygudaş 

olmayı gerektirir.
D) İnsan ilişkileri, insanın kendisini bilmesini 

gerektirir.

25.  Yönetimde insan ilişkileri biliminin konusunu 
aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 

A) İnsanın üretim gücünü; bu gücün sınırlarını, 
örgütte işe koşulduğunda bu güce neler oldu-
ğunu araştırır. 

B) İşgörenin örgüt ortamında oluşan davranışla-
rını ve bu davranışların etkenlerini; bunların 
nasıl oluştuğunu araştırır.

C) Örgütün araç, gereç, makine, bina, tesis, üre-
tilmiş ürün gibi maddesel ögeleri ile işgörenle-
rin ilişkilerini inceler.

D) Örgütsel amaçları gerçekleştirecek ve işgö-
renlerin gereksinimlerini karşılayacak biçimde 
ilişkileri düzenlemeye çalışır.

26.  Yönetimde insan ilişkileri türleri ile ilgili ola-
rak “örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını 
verirken ilgililerle, işgörenler arasında oluşan” 
ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşakımı ilişkileri
B) Alışveriş ilişkileri
C) Danışmanlık ilişkileri
D) Yenileştirme ilişkileri

27.  Okul için oluşturulan bir stratejik planın ayırt 
edici özelliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kısa dönemli olması
B) Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun geleceği-

nin tasarlanması
C) Okulun dışındaki dünyanın gelecekteki eğilim-

lerinin dikkate alınması
D) Okulun var olan ve gelecekte olabilecek kay-

naklarının dikkate alınması

28.  Sivil toplum örgütlerinden seçilen temsilciler 
ile mahalle muhtarları, okul gelişim süreci ba-
samaklarının hangi bölümüne katılmazlar?

A) Gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının 
değerlendirildiği bölümlere

B) Kaynakların kullanımında önceliklerin belirlen-
diği bölümlere

C) Gelişim hedeflerinin belirlendiği bölümlere
D) Teknik çalışmaları kapsayan bölümlere

29.    I- Tüm öğretim programlarının okulda etkili 
bir biçimde uygulanması

 II- Okul yaşamına ilişkin yönetsel beklentilerle 
ilgili politikaların yürürlüğe konması

III- Öğrenmede sorumluluğun öğretmenlere ait 
olması

IV- Okul yönetiminin rolünün kontrol odaklı 
olması

Okul gelişim planının temel ögeleri hangisinde 
bir arada verilmiştir? 

A) III - IV B) II - III C) I - II D) II - IV

30.  Okulun misyon bildirimi geliştirilirken dikkat 
edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Misyon, nitelikle değil nicelikle ilgilidir.
B) Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilmelidir.
C) Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizme-

tin amacını tanımlamalıdır.
D) Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini 

sağlamaya yönelik olarak tasarlanmalıdır.
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31.  Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin ka-

çınması gereken etik dışı davranışlardandır?

A) Güçlü bir etik liderlik uygulamak
B) Etkili öğretimi bir ödev olarak görmek
C) Bütün grupların hakları arasında denge kurmak
D) Herkes tarafından istenen kararı, her zaman 

doğru kabul etmek

32.  Aşağıdakilerden hangisi eğitim yönetiminde 
yöneticinin uyması gereken etik ilkelerden 
değildir?

A) Başkalarının görüşlerine değer verir.
B) Astlarını aynı sistemin parçaları olarak görür.
C) Yetkisini astları üzerinde bir baskı aracı olarak 

kullanır.
D) Astlarının haklarını kullanma özgürlüklerini 

engellemez.

33.  •  Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksik-
siz kazanmış olmak

   •  Hizmeti zamanında ve kusursuz sunmak
   •  Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli 

geliştirmek

Yukarıdaki öğretmen davranışları, öğretmenlik 
mesleğinin etik ilkelerinden hangisini açıkla-
maktadır?

A) Profesyonellik
B) Mesleki bağlılık
C) Hizmette sorumluluk
D) Kaynakların etkili kullanımı

34.  İkilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek 
olaylardaki gerçekliklere bakarak gerekçelen-
dirme yapmayı esas alan; soyut etik ilkeleri, 
somut örnek olaylara uygulayarak pratik çö-
zümler yaratmaya çalışan etik kuramı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sonuççu Kuram
B) Kazuistik Kuram
C) Deontolojik Kuram
D) Erdeme Dayanan Kuram

35.  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin yönetsel 
davranışlarında uyması beklenen etik ilkeler-
den biridir?

A) Ayrımcılık B) Dogmatik davranış
C) Yaranma D) Açıklık

36.  İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İl Encümeni B) İl İdare Kurulu
C) İl Genel Meclisi D) Vali

37.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti 
idari yapısı içinde hizmet yönünden yerinden 
yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır?

A) Üniversiteler B) İl Özel İdareleri
C) Belediyeler D) Bölge Müdürlükleri

38.  Türkiye Cumhuriyeti idari yapısı içinde “Ba-
kanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hiz-
metleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak 
özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı 
bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli 
kuruluşlardır.” şeklinde tanımlanan kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki Kuruluş B) İlgili Kuruluş
C) Bağlı Kuruluş D) Hizmetsel Kuruluş

39.  Protokol kuralları ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Takdim ve tanıştırmalar daima ayakta olur. 
Tanıştırma yapılırken en güzel kural, ast üste, 
küçük büyüğe ve bay bayana takdim edilir. 

B) Toplantı, tören ve açılışlarda konuşmalar da-
ima üstten asta doğru yapılır. En üst makamı 
temsil eden kişi en önce konuşur.

C) Konuşmalar sırasında, genellikle astlar teknik 
ve ayrıntılı konuları, üstler ise stratejik ve poli-
tik konuları dile getirirler.

D) Yürüme ve oturma sırasında, amirin yeri sağ, 
memurun yeri sol taraftır.
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40.    I- Konuşmacıları takdim sırasında, önce ko-
nuşmacının kurumu ve/veya unvanı, varsa 
akademik sanı ya da rütbesi, sonra “sayın” 
sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir.

 II- Takdimde, ast konuşmacıları kürsüye davet 
ederken, “... davet ediyorum”; üst konuşma-
cıları ve onur konuklarını davet ederken “... 
teşriflerini arz ediyorum” demek uygundur.

III- Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılama-
yanların telgraflarından yalnızca, törendeki 
onur konuğunun üstünde olanların mesaj-
ları, açılış konuşmasından sonra, program 
sunucusu tarafından okunur. Onur konuğu 
ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin  
sadece adı, soyadı ve/veya unvanları zikre-
dilir. Onur konuğunun altında olup telgraf 
çekenlerin hepsine sadece teşekkür edilir.

Törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları 
ile ilgili olarak doğru olanlar aşağıdakilerin 
hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III

41.  “Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik 
yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen 
hizmet sürelerinin ... ünün her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her ... yılı bir derece yükselmesi-
ne esas olacak şekilde değerlendirilir.”
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2/3 - üç  B) 1/3 - iki
C) 3/4 - dört D) 1/4 - beş

42.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
Devlet memurlarından “eşlerinin, reşit olma-
yan veya mahcur olan çocuklarının kazanç 
getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede 
kurumuna bildirmemek” fiilini işleyenlere aşa-
ğıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

A) Uyarı
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

43.    I- Aday olarak atanan memurların, önce bütün 
memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğiti-
me, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime 
ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru ola-
rak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

 II- Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim farklı 
kurumlarda yapılır. 

III- Eğitim süreleri, programları, değerlendirme 
esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda 
yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“aday memurların yetiştirilmesi” ile ilgili doğ-
ru olan hükümler aşağıdakilerin hangisinde 
bir arada verilmiştir?

A) I - II B) II - III C) I - III D) I - II - III

44.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan 
hususlardan değildir?

A) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla ödeme-
de bulunulması

B) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen 
tutardan fazla ödeme yapılması

C) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha 
yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması

D) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlem-
lerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılması

45.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre, “ödenek üstü harcama” ile il-
gili olarak Kamu zararı oluşturmamakla birlikte 
bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, ser-
best bırakma oranlarına aykırı olarak harcama 
talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü 
aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir 
aylık net ödemeler toplamının en fazla kaç katı 
tutarına kadar para cezası verilir?

A) Bir B) İki C) Üç D) Dört
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46.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre, “İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu”nun görevleri aşağıdakilerin hangisin-
de yanlış verilmiştir?

A) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirle-
mek

B) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırıl-
ması için gerekli önlemlerin alınması konusun-
da önerilerde bulunmak

C) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate 
alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde 
belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayaca-
ğına karar vermek

D) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendire-
rek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık 
rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunmak

47.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, 
“Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğren-
cilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 
parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla 
gerekli yardımlar yapılır.” şeklinde açıklanan 
ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim hakkı
B) Genellik ve eşitlik
C) Fırsat ve imkân eşitliği
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

48.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 
amaç ve görevlerinden birisi değildir?

A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini 
ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak

B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşma-
larını sağlamak

C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 
yaratmak

D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için 
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkan-
lıkları kazandırmak

49.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin 
Temel İlkelerinden biri değildir?

A) Yöneltme B) Liyakat
C) Süreklilik D) Bilimsellik

50.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakı-
nında bulunması gereken uygulama bahçesi 
en fazla kaç dekar olabilir?

A) 10 B) 25 C) 40 D) 50

51.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre ilköğretime ait gelir kaynakları ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 4’ünden az ol-
mamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar

B) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, 
dernekler veya hayırsever kimseler tarafın-
dan yapılacak her türlü mal, para bağışları ve 
vasiyetler

C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis 
edilen araziden ve okul uygulama bahçesin-
den elde edilen gelirler dâhil, köy bütçelerine 
her yıl genel gelirlerinin en az % 15’i oranında 
konulacak ödenekler

D) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri 
gereğince sağlanacak gelirler dâhil ve 1960 
mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktar-
dan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az      
% 10’u oranında konulacak ödenekler

52.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, 
şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında 
öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapıl-
mış olan konutların kira bedelleri aşağıdakiler-
den hangisi tarafından kararlaştırılır?

A) İl Daimi Komisyonları
B) Maliye Bakanlığı
C) İl Özel İdareleri
D) Valilik
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53.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, 
lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin 
sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzen-
leştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için 
gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve 
kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanla-
rını heyet hâlinde yılda en az kaç defa toplar?

A) İki B) Üç C) Dört D) Beş

54.    I- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 II- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
III- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kayma-
kamlığa yukarıdaki hizmet sınıflarından hangi-
sinden/hangilerinden olanlar vekâlet edebilir?

A) Yalnız I  B) I - II
C) II - III  D) I - II - III

55.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kayma-
kamların “devir ve teftiş” görevleriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye 
bildirir.

B) Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haber-
dar eder.

C) Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde göz-
den geçirir ve gereğini yapar.

D) Her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin 
tamamını teftiş etmek zorundadır.

56.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Baş-
kanı nasıl seçilir?

A) TBMM tarafından seçilir.
B) Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
C) Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir.

57.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kap-
samı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin 
bilgi veya belgelerdendir?

A) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin 
hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak 
bilgi veya belgeler

B) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da 
suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturul-
masını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler

C) Yargılama görevinin gereğince yerine getiril-
mesini engelleyecek bilgi veya belgeler

D) Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler

58.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre kurum ve kuruluşların, her yıl, bir önceki 
yıla ait olmak üzere Bilgi Edinme Değerlendir-
me Kuruluna gönderecekleri raporda aşağıda-
kilerden hangisi yer almaz?

A) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen 
başvuru sayısı ile bunların sonuçları

B) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere 
erişim sağlanan başvuru sayısı

C) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılı-
mını gösterir istatistik bilgileri

D) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere 
erişim sağlanan başvuru sayısı

59.  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyo-
nunda incelenmesi ve karara bağlanması  
en çok kaç gün içinde sonuçlandırılır?

A) Yirmi  B) Otuz
C) Kırk beş D) Altmış

60.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre, 
muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla 
ilgili olarak “imtihanlarda not takdirinde bita-
raflıktan ayrılmak” fiili aşağıdaki cezalar dan 
hangisini gerektirir?

A) Ders ücretlerinin kesilmesi
B) Kıdem indirilmesi
C) Derece indirilmesi
D) Maaş kesilmesi
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61.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 

Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre, 
aşağıdakilerden hangisi muallimlere verilen 
cezalardan biri değildir? 

A) İhtar
B) İstifa etmiş sayılmak
C) Vekalet emrine alınmak
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

62.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre, ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasın-
da hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meyda-
na getiren muallimler nasıl taltif edilirler?

A) Takdirname verilir.
B) İki sene kıdem zammı alırlar.
C) Bir sene kıdem zammı alırlar.
D) Bir sene kıdem zammı alırlar ayrıca takdirna-

me verilir.

63.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, 
aşağıdakiler den hangisi Cumhuriyet başsavcı-
ları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından 
işleme konulmayacak ihbar ve şikâyet dilek-
çesidir?

A) İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtil-
mesi

B) İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte 
olması

C) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sa-
hibinin iş veya ikametgâh adresinin bulunması

D) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sa-
hibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması

64.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-
rinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il  
merkezindeki okullarda görevli öğretmenler 
hakkın da soruşturma izni vermeye yetkili mer-
ci aşa ğıdakilerden hangisidir?

A) Vali  B) Bakan
C) Okul Müdürü D) İl Millî Eğitim Müdürü

65.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
yetkili merci, soruş turma izni konusundaki 
kararını suçun öğre nilmesinden itibaren ön 
incelemeyle birlikte ve zorunlu hâllerde veri-
len süre de dâhil olmak üzere en geç kaç gün 
içerisinde verir?

A) Yirmi  B) Otuz 
C) Kırk beş D) Altmış

66.  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-
rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a 
göre “aylık karşılığı ders görevi” ile ilgili 
olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 
müdürleri haftada kaç saat ders okutmakla 
yükümlüdürler?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

67.  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-
rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’a 
göre yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyon-
dan sorumlu müdür yardımcısına, fiilen görev 
yapma karşılığında, ders niteliğinde sayılan 
yönetim görevi için haftada kaç saat ek ders 
ücreti ödenir?

A) 20 B) 25 C) 28 D) 30

68.  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-
rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a 
göre, sınav komisyonu üyeliği ile ilgili olarak 
bir öğretim yılında (öğretmen yetersizliği 
durumları hariç) bir kişiye en fazla kaç sınav 
komisyon üyeliği için ücret ödenir?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 5
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69.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anao-
kulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürü-
ten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.

B) Üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce 
gelen amire bağlanmış olan bütün personelin 
aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

C) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir 
birimde, onayla görevlendirilen personelin 
disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki 
disiplin amirleridir.

D) Üst disiplin amirleri tarafından ilk disiplin amiri 
sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz, bu 
amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne değil, 
doğrudan ilgili disiplin kuruluna yapılır.

70.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği’ne göre taşra teşkilatı il millî 
eğitim müdürlüklerinde görevli bir şube 
müdürünün “disiplin amiri” aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Vali
B) Millî Eğitim Müdürü
C) Vali Yardımcısı
D) Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

71.  Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiş-
tirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre aşağı-
dakilerden hangisi Merkezi Eğitim Yönetme 
Kurulunun görevlerinden değildir?

A) Eğitici personelin niteliklerini belirlemek
B) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek
C) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ et-

mek, ilgili birimlere göndermek
D) Eğitim faaliyetlerini denetlemek veya denetlen-

mesini sağlamak

72.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre, “ölçme ve değerlen-
dirmenin niteliği ve sayısı” ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en 
az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

B) Öğrenciler, bir ders yılında bütün derslerden 
bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğret-
men rehberliğinde en az bir proje hazırlar.

C) 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda haftalık ders saati 
üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten 
fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

D) 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi 
ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek 
olan proje ve öğrenci performanslarını belirle-
meye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemleri-
ne dayalı olarak yapılır.

73.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre sınavlar ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sınavların süresi iki ders saatini aşamaz.
B) Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav 

sayısı üçü geçemez.
C) Sınavların zamanı, en az iki hafta önceden 

öğrencilere duyurulur.
D) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, tekno-

loji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, 
öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme 
yapabilmelerine imkân vermek üzere her dö-
nemde en az bir sınav birlikte düzenlenir.

74.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre birleştirilmiş sınıflarda, 
kaçıncı sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tek-
rarı yaptırılmaz?

A) 3’üncü ve 5’inci B) 2’nci ve 4’üncü
C) 1’inci ve 4’üncü D) 1’inci ve 2’nci
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75.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre “tiyatro çalışmaları” ile ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Okullarda yabancı dille yazılmış küçük oyunlar 
oynanamaz.

B) Oyunlarda ağırlıklı olarak okulun öğrencilerine, 
istemeleri hâlinde öğretmenlerine, diğer perso-
neline ve velilerine de rol verilebilir.

C) Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta 
ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda 
olmak üzere en fazla bir defa gerçekleştirilir.

D) Oyunların metinleri, okul müdürünün başkan-
lığında en az ikisi alan öğretmeni olmak üzere 
üç öğretmenden oluşturulan komisyonca 
incelenir.

76.    I- Toplantı Karar Defteri
 II- Evrak Dosyası
III- Zimmet Defteri

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Or-
taöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği’ne göre özel yönetmeliği bulunan 
kulüplerin dışındaki öğrenci kulüplerinde 
“Tutulacak Defter ve Dosyalar” aşağıdakilerin 
hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I - II B) I - III	 C)	II	-	III	 D) I - II - III

77.  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Or-
taöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği’ne göre öğrenciler, ilköğretimin 
1, 2 ve 3’üncü sınıflarında yılda kaç saatten az 
olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğ-
retmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti 
çalışmalarına katılırlar?

A) 15 B) 10 C) 8 D) 5

78.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet-
meliği’ne göre “üyelik” ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin 
tabii üyesidir.

B) Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunca birlik onur 
üyeliği verilenler, birlik organlarında görev 
alabilir ve oy kullanabilirler.

C) Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiği-
nin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise 
öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde 
sona erer.

D) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının 
altına düşmesi durumunda olağanüstü genel 
kurula kadar yönetim kurulunda bulunan veli-
lerin üyelikleri devam eder.

79.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet-
meliği’ne göre öğrenci mevcudu yüzün altında 
olan okullarda “Yönetim Kurulu”na veliler 
arasından kaç üye seçilir?

A) Beş B) Dört C) Üç D) İki

80.  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet-
meliği’ne göre kantin, açık alan, salon ve ben-
zeri yerlerin kiralanması işlemleri için oluştu-
rulacak ihale komisyonunda aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaz?

A) Okul müdürü
B) İlgili meslek odası temsilcisi
C) Defterdarlık/mal müdürlüğü temsilcisi
D) İl/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube mü-

dürü
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81.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
“ders seçimi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından 
okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

B) Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğret-
menin iş birliği ile ders kesiminden itibaren ha-
ziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar 
öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır.

C) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgele-
rinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları 
ders kesiminden önce okul müdürlüğünce 
öğrencilere duyurulur.

D) Öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önün-
de bulundurularak ders yılının ilk iki haftası 
içinde ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

82.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre, 
eğitim bölgesi müdürler kurulunun, ders yılı 
başlamadan önce, ikinci dönem başlamadan 
önce ve ihtiyaç duyulduğunda yapmış oldu-
ğu toplantılarda görüştüğü konular arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Okulların öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi
B) Ölçme ve değerlendirmelerin tekniğine ve 

mevzuatına uygun olarak yapılması
C) Bazı okullarda öğretime açılamayan derslerin 

başka okulda birlikte yapılması
D) Eğitim bölgesindeki okulların uygun olan eği-

tim ortamlarından ortaklaşa yararlanılması ve 
bazı sınıfların bu okullarda öğretim yapması

83.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği kapsamında 
okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer 
sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı 
ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersle-
rin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan 
öğrencilerden, yıl sonu başarı notu ortalama-
sına bakılarak sınıflarını geçecek olanların, 
okul türlerine göre ortalamaları aşağıdakilerin 
hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Genel liselerde 2.00
B) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50
C) Güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve 

teknik liselerde 2.50
D) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil 

hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00

84.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre “Onur 
Genel Kurulu” nasıl oluşturulur?

A) Her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci 
ders yılı başında sınıf rehber öğretmenleri 
tarafından seçilerek

B) Her sınıf seviyesinden sadece bir öğrenci ders 
yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin göze-
timinde öğrenciler tarafından seçilerek

C) Her sınıf seviyesinden sadece bir öğrenci ders 
yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin öner-
diği öğrenciler arasından Öğretmeler Kurulu 
tarafından seçilerek

D) Her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci 
ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin 
gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek

85.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre, “ders-
lere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki 
eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç 
gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline 
getirmek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından 
hangisini gerektirir?

A) Kınama
B) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma
C) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma
D) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma

86.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre, okuldan 
kısa süreli uzaklaştırma cezası en fazla kaç 
gündür?

A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

87.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre “öğretim programları” ile 
ilgili olarak yeterli sayıda öğrencinin, uygun 
okul ortamının ve öğretmenin bulunması 
hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca 
uygun görülecek okullarda öğrencileri giri-
şimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin 
ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli 
dersler öğretim kapsamına alındığı takdirde 
bu gibi derslerin öğretim programı, aşağıdaki-
lerden hangisi tarafından hazırlanır?

A) Eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince
B) İlgili il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce
C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
D) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce
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88.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’ne göre “öğrenci kontenjanlarının 
belirlenmesi ve sınıf oluşturma” ile ilgili olarak 
özel yönetmeliği olmayan okul veya kurumlar-
da alınacak öğrenci sayısının planlanmasında 
bir şubedeki öğrenci sayısının kaçı geçmeme-
si esas alınır?

A) 25 B) 30 C) 36 D) 40

89.  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-
ları Yönetmeliği’ne göre “Haftalık Ders 
Programı”nın hazırlanışı ve düzenlenişi ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında 
veya ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır.

B) Haftalık ders programı düzenlenirken, Kuru-
mun eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki 
şartlar ile pedagojik esaslar göz önünde 
bulundurulur.

C) Haftalık ders programı düzenlenirken, ders-
ler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın 
belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak 
törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve 
müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe 
konulmasına özen gösterilir.

D) Haftalık ders programı düzenlenirken, prog-
ramda teorik ve uygulamalı derslere aynı 
günde yer verilmesi durumunda, uygulamalı 
derslere öğleden önce, teorik derslere ise öğ-
leden sonraki saatlerde yer verilmesine özen 
gösterilir.

90.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerinin amacıdır?

A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri te-
melde, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme-
lerine, eğitim sürecinden yetenek ve özellikle-
rine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve 
gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına 
ve geliştirmelerine yöneliktir.

B) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
yürütülmesinde hem bireye hem de topluma 
karşı sorumluluk söz konusudur.

C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi 
ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, 
eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri 
bütünlüğü içinde yer alır.

91.  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 
“Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Hizmetleri” ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi genelde yaygın 
eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini kapsar?

A) Etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile moti-
vasyonlarının artırılmasını

B) Mesleğe ve işe yönlendirilmesini, iş yaşamına 
hazırlığı

C) Kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi ta-
rafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin 
fark edilmesini

D) Meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, 
meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek 
ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme-
de, bireysel özelliklerini değerlendirip farkında-
lık düzeyini geliştirmesini

92.  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne 
göre, okul servis aracı olarak kullanılacak 
taşıtların yaşları kaç yaşından büyük olmama-
lıdır?

A) On  B) On iki
C) On beş  D) Yirmi

93.  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne 
göre, “okul servis araçlarının kiralanması” 
için oluşturulacak komisyon ve komisyonda 
bulunacak temsilciler ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Komisyonun başkanı okul müdürüdür.
B) Komisyonda, okul-aile birliği yönetim kurulun-

ca belirlenecek bir temsilci bulunur.
C) Komisyonda, okul koruma derneği yönetim 

kurulunca belirlenecek bir temsilci bulunur.
D) Komisyonda, okul-aile birliği yönetim kurulun-

ca çocuğu servisle taşınan veliler arasından 
tespit edilecek dört veli bulunur.
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94.  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi “serebral palsili 
birey”in tanımıdır?

A) Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel 
normlardan farklı duygusal tepki ve davranış-
lar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir.

B) Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum son-
rasında meydana gelen beyin hasarının neden 
olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına 
bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı 
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı 
olan bireydir.

C) Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik 
uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel 
akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin ka-
zanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hiz-
metlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireydir.

D) Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabil-
mek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin bi-
rinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat 
yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri 
yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve des-
tek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir.

95.  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu 
öğrenim çağını kapsayan yaş grubu dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 - 11 B) 6 - 15 C) 5 - 12 D) 3 - 14

96.  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, 
otistik çocuklar için her tür ve kademede açı-
lan özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla 
kaç öğrencidir?

A) 4 B) 7 C) 10 D) 15

97.  Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö-
renler Yönetmeliği’ne göre, hava koşullarının 
uygun bulunmaması hâlinde, açık alanlarda 
yapılacak olan gösteriler, Kutlama Komitesin-
ce ne zaman yapılmak üzere bir defaya mah-
sus olarak ertelenebilir?

A) Haftanın ilk iş gününde
B) Haftanın son iş gününde
C) Haftanın ilk tatil gününde
D) Kutlama Komitesinin uygun göreceği bir günde

98.  Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö-
renler Yönetmeliği’ne göre bayramların baş-
lama ve son bulma zamanlarıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 
günü saat 07.00'de başlar ve 24 Nisan günü 
saat 24.00'te son bulur.

B) Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 
13.00'te 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim 
günü saat 24.00'te son bulur.

C) Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de 
başlar ve saat 24.00'te son bulur.

D) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da SAMSUN'da 
karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve  
19 Mayıs günü saat 24.00'te son bulur.

99.  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yöner-
gesi’ne göre “törenlerde görev ve sorumlu-
luklar” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün 
batımından önce yapılır.

B) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci 
tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.

C) Törenlerde konuşmalar, İstiklal Marşı´nın söy-
lenmesinden sonra yapılır.

D) Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni 
veya okul yönetimince görevlendirilen öğret-
men tarafından verilir.

100.  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yöner-
gesi’ne göre 10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle 
İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar 
indirilen Bayrak, görevli kişi tarafından ne 
zaman törensiz olarak tepeye çekilir?

A) Aynı günün, öğle vaktinde
B) Aynı günün, gün batımında
C) Ertesi günün, sabah vaktinde
D) Ertesi günün, gün batımında

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce 
bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması 
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu 
ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



2 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  A
2.  C
3.  B
4.  C
5.  D
6.  B
7.  A
8.  C
9.  B

10.  A
11.  D
12.  A
13.  B
14.  C
15.  D
16.  B
17.  A
18.  B
19.  D
20.  C
21.  B
22.  D
23.  A
24.  C
25.  D

26.  B
27.  A
28.  D
29.  C
30.  A
31.  D
32.  C
33.  A
34.  B
35.  D
36.  C
37.  A
38.  C
39.  B
40.  D
41.  A
42.  B
43.  C
44.  D
45.  B
46.  D
47.  C
48.  D
49.  B
50.  A

51.  B
52.  A
53.  C
54.  A
55.  D
56.  C
57.  A
58.  B
59.  D
60.  B
61.  D
62.  C
63.  B
64.  A
65.  C
66.  D
67.  C
68.  A
69.  D
70.  B
71.  C
72.  B
73.  D
74.  A
75.  B

76.  A
77.  D
78.  B
79.  C
80.  B
81.  D
82.  C
83.  A
84.  D
85.  C
86.  B
87.  A
88.  C
89.  D
90.  A
91.  B
92.  B
93.  A
94.  B
95.  D
96.  A
97.  C
98.  A
99.  C

100.  B


