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KİTAPÇIK
TÜRÜ

A

Saat: 10.00

Soru Sayısı: 100

Sınav Süresi: 110 dakika

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

: Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine
bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir.
1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.
2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız
hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz.
4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve
kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
1’den 25’e kadar olan sorular Mevzuat ve Uygulamaları,
25’ten 50’ye kadar olan sorular İnceleme ve Soruşturma,
51’den 90’a kadar olan sorular Mesleki Yardım, Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme ile Teftiş,
91’den 100’e kadar olan sorular Genel Kültür sorularıdır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki

4.

“Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat
boyunca devam etmesi esastır.” hükmü aşağıdaki Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden
hangisini açıklamaktadır?
A) Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
B) Fırsat ve İmkân Eşitliği
C) Eğitim Hakkı
D) Süreklilik

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
“öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi” ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan
alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde
bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler
alınır.
B) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul
edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.
C) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından
aranacak nitelikler Yüksek Öğretim Kurulunca
tespit olunur.
D) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş
ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla
seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

I- Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun
görülenleri ilgililere bildirmek
II- Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime
ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında
Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek
III- İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde
yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış
diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve
denkliklerini tespit etmek
IV- Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile
ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek
V- Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken iş
birliğini sağlamak
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangileri Talim ve Terbiye Kurulunun
görevlerindendir?
A) II - III - V
C) III - IV - V

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

5. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre mecburi ilköğretim çağı, 6 – 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5
yaşını bitirdiği yılın hangi ayı sonunda başlar?
A) Ekim		
C) Kasım		

B) Eylül
D) Aralık

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının
yardımcı birimlerindendir?

6. 4357 sayılı Kanun’a göre mazeretsiz olarak

kaç gün içinde vazifeye başlamayan öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan
Maarif Vekilliğince istifa etmiş sayılır?

A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
C) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
D) Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanlığı

A) Yedi		
C) On beş 		

2

B) On
D) Yirmi
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7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2

11.

yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai
durumlar hariç) memurluğa girişlerinde hangi
derece ve kademeden başlarlar?
A) 10. derece 1. kademe
B) 10. derece 2. kademe
C) 10. derece 3. kademe
D) 9. derece 1. kademe

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre
muallimlere verilen cezalar ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi/hangileri muallimlerin “Ders Ücretlerinin Kesilmesi” cezasını
gerektirir?

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

adaylık devresi içinde ilişikleri kesilenler
(sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet
memurluğuna alınmazlar?
A) 1

B) 2

C) 3

A) Yalnız I		
C) III - IV 		

D) 4

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

12. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları

9. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na

Yönetmeliği’ne göre “yeni kayıt” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göre ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim
okulları için öğretim yılının kaçıncı gününden
sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders
yılından itibaren geçerlidir?
A) On beşinci
C) Kırk beşinci

I- Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği hâlde dersten başka
bir şeyle meşgul olmak
II- Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse
geç gelmek
III- Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek
IV- Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken
çıkmak

A) Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki
okula e-okul sistemi üzerinden yapılır.
B) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına
kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi
veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır.
C) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük
yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul
yönetimince doğrudan il/ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilir.
D) Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir
sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların
kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. Okuma
yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın
birinci sınıfa kaydedilir.

B) Yirminci
D) Otuzuncu

10. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na
göre “eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi”
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

A) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu
olamaz.
B) Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.
C) Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve
haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
D) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan
kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitimöğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine
karışamaz.
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13.

17. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta

I- Şehitlerin çocukları
II- Muharip gazi çocukları
III- Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar

Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden
biri değildir?

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangisi/
hangilerinin yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri
ilköğretim okuluna yapılır?
A) Yalnız I		
C) I - II 		

A) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3’üncü
haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti
çalışmalarını başlatır.
B) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine
eder.
C) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları
çalışmalara katılmaya teşvik eder.
D) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal
etkinlikler kuruluna bildirir.

B) Yalnız II
D) I - II - III

14. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne

göre kurumlara, kapasitenin ne kadarı oranında şehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları
ücretsiz kabul edilir?
A) 1/10

B) 2/10

C) 3/10

18. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği’ne göre il millî eğitim müdürlüğündeki bir şube müdürünün üst disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?

D) 4/10

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

15. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne
göre “temel çalışma kuralları” ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir gruptaki çocuk sayısının 5’den az, 15’den
fazla olmaması esastır.
B) Tam gün eğitim yapılan bağımsız anaokulu
ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60
dakika ara verilir.
C) Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında
sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı
25’e kadar çıkarılabilir.
D) Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar
için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız
olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50
dakikadır.

19. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri

Yönetmeliği’ne göre her öğrenciye bir defasında en fazla kaç kitap ödünç verilebilir?
A) 2

C) 7

D) 5

Yönetmeliği’ne göre birlikler, Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
Millî Eğitim Mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu
hükümlerine göre, en az kaç yılda bir olmak
üzere denetlenir?

Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği’ne göre “Toplum Hizmeti Çalışma
Esasları” kapsamında öğrenciler, ilköğretimin
1, 2 ve 3’üncü sınıflarında, yılda kaç saatten az
olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti
çalışmalarına katılırlar?
B) 5

C) 4

20. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği

16. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta

A) 3

B) 3

A) 4

D) 10
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B) 3

C) 2

D) 1
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21. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği

A

25. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne

Yönetmeliği’ne göre okul-aile birliğine üyelikle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göre “Taşıtlarda Aranacak Şartlar” ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin
tabii üyesidir.
B) Velinin üyeliği, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer.
C) Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin
kesilmesi durumunda sona erer.
D) Tabii üye olmayıp, birlik onur üyeliği verilen
eski yönetici ve öğretmenler birlik organlarında
görev alabilir ve oy kullanabilirler.

A) Gerektiği hâllerde ilgili meslek odası, okul
veya iş yeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
B) Okul servis araçlarının kapıları, mekanik olmayıp şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) olmalıdır.
C) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların
yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır.
D) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri
bulunmalıdır.

22. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e

26. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

göre aşağıdakilerden hangisi imha edilecek
malzemeler arasında yer almaz?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
merkez ilçede görevli bir öğretmen hakkında
soruşturma için izin vermeye yetkili merci
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler
B) Tarihî değeri olan resmî veya özel her çeşit
zarflar
C) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak
için yapılan her türlü yazışmalar
D) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin
onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları

A) Vali
B) Kaymakam
C) Bakanlık Müsteşarı
D) İl Millî Eğitim Müdürü

27. …….., memurlar ve diğer kamu görevlilerinin

bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin
herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında
veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali
bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem
yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette
bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir
örneğini ilgili makama göndererek soruşturma
izni isterler.

23. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre eğitim
gruplarının mevcutları ile ilgili olarak zihinsel
engelli bireyler için oluşturulan grupta en fazla kaç birey bulunur?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

24. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliği’ne göre ‘ek ders görevi’ ile ilgili
olarak resmî okullarda görevli yönetici, rehber
öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere aylık karşılığı okutmakla yükümlü
bulundukları haftalık ders saati sayısının ne
kadarı oranında özel okullarda ücretli ders
verilebilir?

A) Valiler
B) Hâkimler
C) Atamaya yetkili amirler
D) Cumhuriyet Başsavcıları

A) Yarısı kadar
B) Dörtte biri kadar
C) Dörtte üçü kadar
D) Haftalık ders saati kadar
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28. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

31. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulabilme şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

rinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön
inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler,
bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda
hangi Kanun’a göre işlem yapabilirler?
A) Türk Ceza Kanunu
B) Ceza Muhakemesi Kanunu
C) Devlet Memurları Kanunu
D) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

A) Soyut ve genel nitelikte olması
B) İş veya ikametgâh adresinin bulunması
C) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
D) İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi

32. Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki

29. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön
inceleme dâhil en geç ….. gün içinde verir. Bu
süre, zorunlu hâllerde ….. günü geçmemek
üzere bir defa uzatılabilir.

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“süre” ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir.
B) Yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.
C) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden
fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
D) Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında
inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır.

A) yirmi - yirmi
B) yirmi - on beş
C) otuz - on beş
D) on beş - on beş

30. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

rinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön
inceleme yapanların yetkisi ve rapor” ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

33. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yetkili mercinin soruşturma izni vermesine
ilişkin kararına karşı memur, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir?

A) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle
ayrı ayrı belirtilir.
B) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren mercinin bütün yetkilerine haizdir.
C) Yetkili merci, görevlendirilen kişi veya kişilerin
raporu üzerine soruşturma izni verilmesine
veya verilmemesine karar verirken gerekçe
göstermek zorunda değildir.
D) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, hakkında inceleme yapılan memur veya
diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak
suretiyle, yetkileri dâhilinde bulunan gerekli
bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren
bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye
yetkili merciye sunarlar.

A) On		
C) Beş		

B) Yedi
D) Üç

34. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

rinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bir
öğretmen hakkındaki “hazırlık soruşturması”
genel hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi
tarafından yapılır?
A) Danıştay
B) Bakanlık Müfettişleri
C) Görevli Sulh Ceza Hâkimliği
D) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı
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35. “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve

39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için,
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve
soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı
takdirde, merkezde bu memurun ….., illerde
….., isnatta bulunanlar hakkında kamu davası
açılmasını ….. isterler.”

disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin
işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza
verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
A) Dört

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
B) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kırk beş
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
C) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı
gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilirler.
D) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir.

disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun
ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı
kabul veya reddeder. Ret hâlinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin
cezası vermekte serbesttirler?
C) 10

D) Bir

disiplin cezalarına karşı itiraz ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

B) 7

C) İki

40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

A) bağlı olduğu bakan - kaymakam/valiler - sulh
ceza hâkimliğinden
B) en büyük amiri - valiler - cumhuriyet savcılığından
C) genel müdürü - en büyük amirler - validen
D) müsteşarı - en büyük amirler - validen

A) 5

B) Üç

D) 15

41. Ön İnceleme Raporu kaç örnek olarak düzenlenir?

37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir
yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak”
fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini
gerektirir?

A) İkisi ekli, ikisi eksiz olmak üzere dört
B) Biri ekli, biri eksiz olmak üzere iki
C) Biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç
D) İkisi ekli, biri eksiz olmak üzere üç

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

42.

38. “Öğrenim durumları nedeniyle yükselebile-

cekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hâllerde, brüt aylıklarının ….. kesilir.”

Yukarıda karışık olarak yer alan Ön inceleme
Raporundaki bölümler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) 1/4’ü - 1/2’si
C) 2/3’ü - 3/4’ü

I- Ön İncelemenin Konusu
II- Yapılan Ön İnceleme Çalışmaları
III- İhbarcı ve Şikâyetçi
IV- Sonuç, Kanaat ve Teklif
V- Bilgi, Belge ve İfadelerin Değerlendirilmesi
VI- Yetkili Mercinin Öğrenme Tarihi
VII- Giriş
VIII- Suç Yeri ve Tarihi
IX- Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar

A) VII - V - II - VIII - I - IX - VI - III - IV
B) VII - III - VI - VIII - IX - I - II - V - IV
C) VII - VI - IX - III - VIII - I - V - II - IV
D) VII - II - I - V - IX - VI - III - VIII - IV

B) 1/3’ü - 2/3’ü
D) 1/5’i - 3/5’i
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43. Disiplin cezalarının özellikleri ile ilgili olarak

46. Soruşturma yapılırken “şikâyetçi veya muhbir

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ifadesinin alınması” ile ilgili olarak aşağıda
yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ertelenebilirler.
B) Savunma hakkı tanınmadan verilemez.
C) Memurun özlük hak ve meslek statüsüne
yönelik etkileri vardır.
D) Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

44.

A) Şikâyetçi veya muhbir Millî Eğitim Bakanlığı
personeli ise, amirine bilgi verilmek suretiyle
veya doğrudan doğruya çağırılarak getirilir.
B) Şikâyetçi veya muhbirin yazılı ifadesi tamamlandıktan sonra müfettiş ile ifade veren
tarafından ara sayfaların altı paraf edilir ve son
sayfada tarih yazılarak imza edilir.
C) Soruşturma konusu olan suç, şikâyetçi veya
muhbir tarafından yazılı olarak yapılmış ise,
kendileri ile yüz yüze gelinerek ifadeleri evvela
sözlü, daha sonra yazılı olarak alınır.
D) Dilekçede bir isim ve imza bulunmasına
karşın, çağrılan kişinin bu dilekçenin kendisine ait olmadığı beyanında bulunması hâlinde
iddialar arasında kamu yararını ilgilendiren
somut delillerin varlığı hâlinde bile soruşturma
sürdürülmez.

I- Soruşturmada suç işleyen sanık ile akrabalığı varsa
II- Aynı suçla ilgili daha önce tanıklık veya
bilirkişilik yapmışsa
III- Suç oluşturan olayla ilgisi varsa, olaya
herhangi bir şekilde karışmışsa
IV- Sanığın öğrenim düzeyi veya memuriyet
derecesi kendisininkinden daha üstte ise
Eğitim müfettişleri yukarıdaki hâllerin hangilerinde makamın uygun görmesi hâlinde soruşturma yapma görevinden çekilebilir?
A) I - III		
C) I - II- III - IV

47. Soruşturma yapılırken “tanıkların ifadesinin

B) II - IV
D) II - III - IV

alınması” ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tanık ifade vermek üzere bir davetiye yazısı
ile çağrılır.
B) Soruşturmanın her aşamasında tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü
değildir, istediği soruları cevapsız bırakabilir.
C) Tanık, başka şehirde ise, yolluk ve yevmiyesi
ödenerek çağrılabilir veya müfettiş tanığın
bulunduğu yere giderek ifade alabilir.
D) Tanık ifade vermek üzere zamanında gelmezse, izhar yolu ile getirilmesi için valilik veya
kaymakamlığa durum bildirilir ve polis gücü ile
getirilmesi sağlanır.

45. Eğitim müfettişlerinin soruşturma yaparken

“delil toplama” sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İfadeleri alınanlar hiçbir zaman ve şekilde bir
araya getirilmez ve yüzleştirilmezler.
B) Doğrudan sayılan deliller; keşif, zabıt ve
arama sonucu elde edilenler, bilirkişi görüşleri,
tanık ifadeleri, resmî ve özel yazılar ile tutanaklardır.
C) Dolaylı deliller; kanun hükümlerine aykırı olan
eylemler, çalınan malın veya paranın bir başkasında bulunması, arama veya keşif sonunda
ikinci şahıslarda bulunan delillerdir.
D) Soruşturmayı yapan müfettiş delilleri elde
etmek üzere önce sanığın, sonra tanıkların
ifadelerini, bilirkişi raporlarını alır, inceleme,
arama ve keşif yapar ve en sonunda şikâyetçi
veya muhbirin ifadesini alır.

48. “Ceza teklifinde meslekle ilgili yasalara ön-

celik verilmesi, kanun ve maddeleri, cezayı
ağırlaştıran nedenler, sanığın sicil ve ceza
durumu” soruşturma raporu makama teslim
edildikten sonra çeşitli yönlerden incelenir.
Yukarıdaki tanımlama hangi yönden bir incelemedir?
A) Esas		
C) Usul		
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49.

52. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

I- İdari yönden teklifler
II- Mali yönden teklifler
III- Disiplin yönünden teklifler

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre müfettiş ve
müfettiş yardımcısı sayısı 201’den fazla olan
illerde kaç başkan yardımcısı görevlendirilir?

Disiplin soruşturması sonunda yukarıda sayılan tekliflerden hangisi/hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
C) II- III 		

A) Beş		
C) Üç 		

B) Yalnız III
D) I - II - III

53. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

50. Disiplin soruşturması ve ön inceleme ile ilgili

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müfettişlerin rehberlik ve
iş başında yetiştirme görev ve yetkilerinden
değildir?

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Disiplin
Soruşturması

Ön
İnceleme

A)

Müfettiş soruşturmayı
kurumun en üst yöneticisi adına yapar ve
yetkisini kullanır.

Müfettiş ön inceleme
sırasında kendisini
görevlendiren makamın
yetkisine sahiptir.

B)

Memurun görev
sırasında veya görevi
dışında suç işlemesi
hâlinde yapılır.

Memurun görevi ile ilgili suç işlemesi hâlinde
yapılır.

C)

Soruşturma sırasında
başkalarının da olaya
karışması hâlinde
soruşturmanın genişletilmesi için yeniden
onay alınması gerekir.

Alınan emirde incelenmesi gerekli olanlar
dışında ortaya çıkan
suçların incelenmesi
için tekrar onay alınması gerekmez.

D)

Tanık ve bilirkişilere
yemin ettirilmez.

Tanık ve bilirkişilere
yemin ettirilir.

B) Dört
D) İki

A) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve
yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve
iş başında yetişmelerine rehberlik etmek
B) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve
soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine
yardımcı olmak
C) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin
kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun
olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek
ve değerlendirmek
D) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen
ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim
öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek

54. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müfettişlerin “inceleme” ile
ilgili görev ve yetkilerindendir?

51. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi başkanın görev ve yetkilerinden değildir?

A) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan
aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek
B) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim,
öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını değerlendirmek
C) Atatürk ilke ve inkılâplarının, İstiklâl Marşı’nın,
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ve Öğrenci
Andı’nın öğretilme ve kavratılma durumunu
değerlendirmek
D) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe
verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî
ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen,
yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak

A) Teftiş raporlarını onaylamak
B) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile soruşturmacılar tarafından düzenlenen soruşturma
raporları ile fezlekeleri incelemek veya incelettirmek
C) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında
tahakkuk memurluğu görevini yürütmek
D) Denetim, rehberlik ve iş başında yetiştirme,
inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri
ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş
birliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak
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55. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

A

59. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bölge hizmetinden sayılacak süreler
kapsamında değerlendirilmez?

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
dershanelerde isteğe bağlı olarak görevlendirilir?
A) Rehber öğretmen
B) Ölçme ve değerlendirme servisi elemanı
C) Kontenjanı 400’ü aşan kurumlarda müdür
yardımcısı
D) Aynı branşta üç öğretmenden fazla olması
hâlinde zümre başkanı

A) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı
B) Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler
C) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin
tamamı
D) Yılda toplam 90 iş gününü geçmeyen geçici
görev süreleri

60. Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö-

56. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre müfettişlere
verilen iş, aşağıdakilerden hangisinin onayı ile
başka bir müfettişe devir zorunluluğu doğarsa, devredilebilir?
A) Vali
B) Millî Eğitim Müdürü
C) Teftiş Kurulu Başkanı
D) Eğitim Müfettişleri Başkanı

renler Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki “bayram
törenleri ile Koordinatör Kuruluş/Bakanlıkların”
eşleştirmesinde hangisi yanlış verilmiştir?
A) Zafer Bayramı Törenleri - Genelkurmay Başkanlığı
B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri
- Millî Eğitim Bakanlığı
C) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Törenleri - Millî Eğitim Bakanlığı
D) Cumhuriyet Bayramı Törenleri - Başkentte
İçişleri Bakanlığı, Başkent dışında Millî Eğitim
Bakanlığı

57. “Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğreti-

min 5’inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için
kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak
Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri ve
dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Millî
Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde
yaz Kur’an kursları açılır. Ancak, bu kursların
süresi ….. ayı ve haftada ….. günü aşamaz”

61. Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak

Törenler Yönetmeliği’ne göre ulusal bayram
törenlerinin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile
Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne
göre yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 3 - 3		
C) 3 - 5		

B) 2 - 3
D) 2 - 5

58. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne
göre kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin
ve kurs ücreti ödemeden aralıksız kaç dönem
sınavlara girebilirler?
A) İki		
C) Dört 		

B) Üç
D) Beş
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A) Zafer Bayramı 30 Ağustos günü saat 07.00’de
başlar ve saat 24.00’de son bulur.
B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan
günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’de
son bulur.
C) Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim günü saat
07.00’de 21 pare top atışı ile başlar ve saat
24.00’de 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’de son bulur.
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62. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

A

65. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’ne
göre Rehberlik ve Teftişin Amaç ve İlkeleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi “kurum
ve yöneticiler yönünden” özel amaçlardan
değildir?

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’ne
göre aşağıdakilerden hangisi kurum teftişinde
incelenecek “öğrenci işleri” kapsamında yer
alır?
A) Rehberlik ve eğitici kol çalışmalarının yapılması
B) Seçmeli derslerin belirlenmesinde okul ve
çevre koşullarının dikkate alınması
C) Ders araç ve gereçlerinin sağlanması, bakımı
ve korunması yatılı ve pansiyonlu okullarda
etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda planlanması
D) Diploma, karne, kurs belgesi, takdirname,
teşekkür, yoklama fişleri, sicil, rapor, kayıt
silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili işlerin
gereğince yürütülmesi

A) Derslerin işlenişine uygun çeşitli yöntem ve
teknikleri yerinde ve zamanında etkili kullanarak öğrencilere araştırma ve bilgiye ulaşma
yollarını öğretmesini sağlama
B) Öğrencilerin kayıt işleri ile devam ve devamsızlıklarını izleme, başarıyı ölçme ve değerlendirme, öğrenci kişilik, sağlık ve beslenme
hizmetlerini planlama ve yürütmesini sağlama
C) Törenler, belirli gün ve haftalar, eğitici kol çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
ile ders dışı etkinlikleri, planlama ve yürütmesini izleme ve sağlama
D) Ders araç gereçlerini sağlama, kullanma ve koruma, okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturma, öğrencilerin etkin olarak yararlanmasını sağlama

66. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Ge-

nel Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
aday memurlara verilecek “Temel Eğitim”
konularından değildir?

63. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’ne
göre kurumların teftişinde göz önünde bulundurulacak usul ve esaslar ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teftiş sırasında üstün başarı veya yetersizliği
görülen yönetici ve öğretmenlerin teftişi, en az
iki müfettiş tarafından veya bir müfettiş ve yetkili
kılınan bir müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.
B) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftişi yetkili kılınan bir müfettiş yardımcısı
tarafından yapılır.
C) Kurum teftişi ile birlikte yöneticiler, öğretmenler
ve diğer personelin teftişinin yapılması esastır.
D) Kurumun teftişi bir teftiş grubu ya da bir alt
grup tarafından yapılır.

64. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi kurum teftişinde incelenecek “fiziki durum” kapsamında yer almaz?

A) Okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması
B) Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerinin alınması
C) Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara
yazılıp uygun yerlere asılması
D) Türk Bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygulama,
Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, derslik
ve koridorların mevzuatına ve hizmetin niteliğine göre düzenlenmesi
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A) Halkla ilişkiler
B) Amir-Memur ilişkileri
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
D) Kurum ve kuruluşun tanıtılması, görevleri,
teşkilatı ve ilgili mevzuatı

67. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı binalarda kurum
tabela uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tabela büyüklüğü, uygulandığı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandığı cepheye göre çok
küçük veya aşırı büyük olmamalıdır.
B) Tabela yüksekliği bakış mesafesiyle orantılı
olmalı, bahçe kapısından girildiği an tabelanın
ilk bakıldığı mesafeyle oranlanmalıdır.
C) Bina yüzeyinde uygulanacak tabelaların, 1
ve 2. katlar arasında, kat pencerelerinin arası
ortalanarak kullanılmasına öncelik verilir.
D) Tabelanın uygulandığı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve bağlı olduğu il/ilçeyi temsil
eden tabelanın okunurluğunu bozan herhangi
bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer
verilmez.
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68. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

72. Aşağıdakilerden hangisi müfettişlerin davra-

Yönetmeliği’ne göre “yıllık çalışma takvimi” ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

nış boyutuyla ilgili rol ve yeterliklerindendir?

A) Yeni kurum açma izni verilen özel okulların
kayıt-kabul süreleri, gerektiğinde valiliklerce
15 gün uzatılabilir.
B) Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan
yıllık çalışma takvimi uygulanmakla birlikte,
valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma
takvimi de düzenlenebilir.
C) Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle resmî
mercilerce alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları uymak
zorunda değildir.
D) Okul öncesi eğitim kurumları, kurslar ve dershanelerin, çalışma takvimleri kendi yönetmeliklerine göre düzenlenerek onaylanmak üzere
valiliğe gönderilir.

69. Osmanlı Döneminde ilk defa müfettiş yerine

kullanılmaya başlanan unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Muin		
C) Denetmen

A

B) Muhakkik
D) Murakıp

A) İnceleme araştırma
B) Durum saptama
C) Yönlendirme
D) Liderlik

73. Kurumlarda çalışan personelin statüleri aynı

olsa da bireysel farklılıkların olması doğal ve
kaçınılmazdır. Müfettişin bu farklılıkları saptamada dikkate alacağı hususlar ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir insanın ilgi ve başarısının alan ve derecesi,
günden güne, yıldan yıla değişiklik gösterebilir.
B) Özel durum ve işlerde, kişisel farklılıkları
saptamada en iyi metot iş başında yapılan
gözlemdir.
C) Bir görüşme ve konuşma ile kişi hakkında
hükme varabilmenin çok güç olduğu kabul
edilmelidir.
D) Genel olarak, kişideki değişiklik gruptaki değişiklikten daha ağır olur, grubun yapısı grubu
oluşturan kişilerinkine kıyasla daha dinamiktir.

74. Örgütlerde yönetici ve müfettişler, davranış

70. Etkili bir teftiş programında uyulması gereken

yönlendirmede olumlu destekleme, kaçınmayı
öğretme, ilgi gösterme ve ceza verme yöntemlerini kullanabilirler.

kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Teftiş, kişi hakları ve ilişkileri ile ilgilenmelidir.
B) Teftişte mesleki ilişkilerden çok, kişisel ilişkiler
esas alınmalıdır.
C) Teftişe durumu saptama ile başlamalı ve yavaş
yavaş geliştirme çalışmalarına geçilmelidir.
D) Teftiş edilen personelin özel yetenekleri geliştirilmeli ve teşvik edici yollar aranmalıdır.

71. Müfettişlerin, teftiş ile ilgili uyması gereken
aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Teftiş sırasında, mesleki yardım dışında personelin yaptığı işe karışmamalıdır.
B) Teftiş veya soruşturma için gidecekleri yeri ve
yapacakları işleri açıklamalıdır.
C) Teftiş ettiği personele, herhangi bir işin yapılması veya eylemde bulunması için emir
vermemelidir.
D) Defter ve evraklar üzerinde teftiş yapıldığını
gösteren işaretler dışında açıklama ve düzeltme yapılmamalıdır.
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Aşağıdakilerden hangisi “olumlu destekleme”yi açıklamaktadır?
A) Bireyin olumlu davranışlarının takdirle karşılanması yanı sıra olumsuz davranışlarının
beğenilmediği ve kabul edilmeyeceği kendisine bildirilir.
B) Bireyler işlerinde hoş olmayan ve istenmeyen
sonuçlarla karşılaşmamak için kendilerini bu
sonuçlara götürecek davranışlardan uzak
durmayı öğrenirler.
C) Bireyin gösterdiği bir davranışın beğenilmesi,
takdir edilmesi, bu nedenle ödüllendirilmesi,
terfi veya ikramiyeye esas oluşturması bireyi
müspet yönde etkiler.
D) Yasa hükümlerine aykırı ve suç sayılan
eylemlerde bulunan personelin uyarılması ve
davranışlarını istendik yönde değiştirmesini
sağlamaktır.

A
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75. Eğitim müfettişlerinin, öğretmenlerin güdülen-

78. Ders teftişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

me düzeylerini artırmak için aşağıdakilerden
hangisini yapmaları uygun değildir?

hangisi yanlıştır?

A) Ödüllendirmeden çok cezalandırmayı bir güdüleme aracı olarak kullanmalıdır.
B) Öğretmenlerin eğitim sistemi ve çalıştıkları
okul ile bağlılık duygularını desteklemelidir.
C) Tüm personel başarısızlık korkusunu giderici
nitelikte bir yaklaşımla başarıya yöneltilmelidir.
D) Öğretmenlere, öğretimdeki başarı dereceleri
hakkında bilgi vermeli, başarılı yönlerini vurgulamalı ve takdir etmelidir.

A) Denetlenen öğretmenin tepkisi normal karşılanmalıdır.
B) Ders teftişinden önce, yöneticiden öğretmen
hakkında bilgi alınmalıdır.
C) Bir öğretmenin birden fazla dersi ve sınıfı varsa en az ikisindeki öğretimi gözlenmelidir.
D) Ders teftişinde ders içi etkinlikler değerlendirilmeli, ders dışı etkinlikler göz ardı edilmelidir.

79. Ders teftişi olarak nitelendirilen sınıf içi etkin76.

I- Bir sorunu çeşitli yönleri ile aydınlatmak,

belirli konuda çeşitli görüş ve eğilimleri
ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmadır.
II- Konuşmaları yönlendirecek bir başkan ve
konuşmacı olarak görev alan en az üç ve en
çok on üyeden oluşturulur.
III- Üyeler konu ile ilgili konuşmalarını sıra ile
yaparlar, dinleyicilerden gelen soruların
cevaplandırılması sağlanır.
Yukarıda tanımlanan genel grup çalışması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panel		
C) Münazara

B) Sempozyum
D) Kolokyum

77. Ders teftişinde belirlenen amaca ulaşılabilme-

liklerin denetimi için “öğretimsel denetim” ve
“kliniksel denetim” kavramları kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kliniksel denetimin en önemli özelliğidir?

A) Öğretmen davranışlarını değiştirme ve geliştirme yoluyla öğretimin geliştirilmesi amaçlanır.
B) Öğretme-öğrenme süreçlerine ilişkin verilerin gözlem ve inceleme yolu ile birinci elden
sağlanmasıdır.
C) Sınıf içinde öğretmenin daha etkili kılınmasını
sağlamak ve öğretimdeki yeterliliğini artırmak
amacıyla yapılan denetimdir.
D) Müfettiş ile öğretmen gerçek sınıf ortamında
karşı karşıya bulunur ve karşılıklı ilişkiye dayalı bir etkileşim gerçekleşir.

80. Teftiş kavramının amacını ve ağırlığını belirle-

si için müfettişin uyması gereken kurallardan
hangisi yanlış verilmiştir?

yen öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzeltme ve geliştirme
B) Durum saptama
C) Değerlendirme
D) Kontrol

A) Ders teftişinden önce, müfettiş dersine gireceği öğretmenle görüşmelidir.
B) Müfettiş sınıfa öğretmenle birlikte girmeli ve
birlikte ayrılmalıdır.
C) Teftişin ne zaman yapılacağı duyurulmadan
okula gidilmelidir.
D) Ders teftişinde çevre koşulu ve olanakları
dikkate alınmalıdır.

81. Kapsamlı düşünme, olguları her yönüyle görüp
değerlendirebilme, onları etkileyen tüm değişkenleri ve bu değişkenlerin ilişkilerini hesaba
katabilme teftişin hangi ilkesini açıklar?

A) Amaçlılık
C) Nesnellik
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B) Bütünlük
D) Planlılık

A
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82.

86. Aşağıdakilerden hangisi eğitim müfettişinin

I- Öğretmenin planları
II- Sınav evrakları
III- Ödev belgeleri

değerlendirmede nesnelliğini engelleyebilecek
durumlardan biridir?

Müfettiş yukarıdakilerden hangilerini ders
içinde incelememelidir?
A) I - II 		
C) II - III 		

A) Çok etkene göre değerlendirmek
B) Kişiyi değil, edimi değerlendirmek
C) Uç değerlendirmelerde bulunmak
D) Değerlendirme sürecini kısa, değerlendirme
sonuçlarının geçerlik süresini uzun tutmak

B) I - III
D) I - II - III

83. • Öğretmene bir yayını okumasını önerme
• Öğretmenin bir eksiğinin tamamlanması
• Yanlışlarını doğruya dönüştürmesi için

87. Aşağıdakilerden hangisi müfettişin, rehberlik
ve yardım konusundaki amacına uygun bir
davranış değildir?

okul müdürüyle görüşmesini önerme

Yukarıdaki çalışmalar günlük teftiş planının
“eylem planı basamaklarından” hangisinde
yapılır?

A) Sorunun etkenlerinin etraflıca görülmesi
B) Eleştiri yapılmaksızın sorunun olduğu gibi
kabul edilmesi
C) Sürekli kendi görüşlerinin doğruluğu düşüncesi ile öğütlerde bulunması
D) Öğretmen kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa sorun ile ilgili suçlayıcı olunmaması

A) Ön toplantı
B) İnceleme - gözlem
C) Görüşme
D) Değerlendirme

84.

88. Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreçleri-

ne ilişkin müfettiş rollerinden “teknik bilgi ve
beceri”lerle ilgilidir?

I- Yapı ve olanaklar

II- Yöneticiler
III- Öğreticiler
IV- Öğrenciler

A) Özenlilik
B) Yansızlık
C) Sistemlilik
D) Ölçme ve istatistik

Ağırlığını okul sisteminin oluşturduğu eğitim
sisteminde, kurum teftişi yukarıdakilerden
hangilerine yöneliktir?

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

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

89. • Öğretmen - müfettiş ilişkileri ast-üst düzeyinde

• Kusur bulup kötü rapor ve ceza vermeye
hazır bir denetleme

85. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir lider

• Müfettiş karşısında sürekli savunma duru-

olması beklenen eğitim müfettişinin davranışlarından değildir?

munda bir öğretmen

Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki hangi teftiş
türüne aittir?

A) Kararlarda katılımı sağlamak
B) Eleştiri ve övgülerinde öznel olmak
C) Denetilenlerin görüşleri, kendi görüşleriyle
çeliştiği zaman gerektiğinde benimsemek
D) Görüşlerinde ve kararlarında ısrarlıysa nedenlerini ve kanıtlayıcılarını açıkça ortaya koymak

A) Bilimsel		
C) Modern		
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B) Klasik
D) Gelişimsel

A
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90. •
•
•
•

95. 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmış

Belirsizliğin sakıncalarını önler.
Planlamayı kolaylaştırır.
Eylemlerin beklentilere uygunluğunu artırır.
Değerlendirmeyi sistemleştirir.

olan, dini, tasavvufi ve öğretici eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Dîvân-ı Hikmet
C) Atabetü’l-Hakayık
D) Dîvân-ı Lügati’t-Türk

Yukarıdakiler, teftişin hangi ilkesinin uygulanmasının sonucu olarak ortaya çıkar?
A) Açıklık		
C) Durumsallık

B) Demokratiklik
D) Süreklilik

96. Osmanlı Döneminde yazılan ilk Türk romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

91. Akşam yemeğine giden bir aile yemek ve

bahşiş için toplam 70 TL ödemiştir. Yemek için
ödenen paranın % 40’ı kadar bahşiş verildiğine göre, yemek için kaç TL ödenmiştir?
A) 40

B) 50

C) 55

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Araba Sevdası
C) Telemak
D) İntibah

D) 65

97. 1964 yılında Uluslararası Berlin Film

92. İnternet adreslerinin uzantıları için aşağıdaki

Festivali’nde “Altın Ayı” ödülünü kazanan
Türk Filmi aşağıdakilerden hangisidir?

tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Gurbet Kuşları
C) Susuz Yaz

A) edu: Eğitim Kuruluşu
B) com: Ticaret Kuruluşu
C) gen: Devlet Kuruluşu
D) mil: Askerî Kurumlar

B) Duvara Karşı
D) Ankara Ekspresi

98. Dolmabahçe Sarayı Osmanlı padişahlarından
hangisi tarafından yaptırılmıştır?

93. UNESCO 2011 yılında aşağıdakilerden han-

A) I. Abdülhamit
C) V. Murat

gisi için anma etkinlikleri düzenlemeyi kabul
etmiştir?
A) Evliya Çelebi
B) Mimar Sinan
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Mevlana Celaleddin Rumi

B) I. Abdülmecit
D) II. Mahmut

99. OPEC’in merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A) New York
C) Caracas

B) Riyad
D) Viyana

94. 2013 Akdeniz Oyunları aşağıdaki illerimizden
hangisinde yapılacaktır?
A) İzmir		
C) Adana		

B) Antalya
D) Mersin

100. “Alo Eğitim Hattı ve Uzaktan Eğitim Koordinasyon Merkezi” MEB’e bağlı hangi Genel
Müdürlük bünyesinde hizmet vermektedir?

A) İlköğretim Genel Müdürlüğü
B) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
C) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
D) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

15

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.

26 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YETERLİK SINAVI
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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