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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

DİKKAT:  1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon 
sorumlularına başvurunuz.

2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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 Meslekî 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.

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 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:

A B C D

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.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

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.)
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Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yöner-1.  
gesi'ne göre, memura tek hekim tarafından, 
bir defada toplam kaç güne kadar hastalık 
raporu verilebilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yöner-2.  
gesi'ne göre, aşağıdakilerden hangisine müs-
teşar yıllık izin vermekle yetkili değildir?

Genel MüdürA) 
Bakanlık MüşaviriB) 
Birinci Hukuk MüşaviriC) 
Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri 3.  
Yönetmeliği'ne göre, büyükelçilikte görev 
yapan eğitim ataşesinin 1. sicil amiri aşağıda-
kilerden hangisidir?

MEB Müsteşar YardımcısıA) 
MEB MüsteşarıB) 
Eğitim MüşaviriC) 
BüyükelçiD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri 4.  
Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi 
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ama-
cıyla il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde 
bulunması gereken bölümlerden değildir?

İdari ve Mali İşler BölümüA) 
Bütçe - Yatırım ve Tesisler BölümüB) 
Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri BölümüC) 
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler BölümüD) 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne 5.  
göre rehberlik araştırma merkezlerinde oluş-
turulan özel eğitim değerlendirme kurulunca 
düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi 
eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun 
görülen 36 - 72 aylık çocuklar, ağır ve çok ağır 
düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği 
olmamak şartıyla 20 çocuk bulunan sınıflara 
kaçtan fazla olmayacak şekilde kaydedilir?

A) Dört B) Üç C) İki D) Bir

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetişti-6.  
rilmelerine İlişkin Yönetmelik'e göre aşağıda-
kilerden hangisi Eğitim ve Sınav Yürütme 
Komisyonunun görevlerinden değildir?

Eğitici personel temin etmekA) 
Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ B) 
etmek
Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde ta-C) 
mamlamak
Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleye-D) 
rek sonuca bağlamak

Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve 7. •  
öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük ve 
yönetmeliklere gerektiğinde Hukuk Müşavir-
liğinin de görüşünü alarak son şeklini ver-
mek ve ilgili makamlara sunmak
Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve    •  
öğrenciler için esas olacak öğretim planları-
nı incelemek

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, yukarıda 
verilenler hangisinin görevidir?

Personel Genel MüdürlüğüA) 
Dış İlişkiler Genel MüdürlüğüB) 
Yurt Dışı Eğitim Genel MüdürlüğüC) 
Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıD) 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, 8.  
özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul 
ve esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

Kurul üyelerinin süresi iki yıldır.A) 
Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde B) 
en geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme 
yapılır.
Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gün-C) 
deminin yoğun olması ve kurul başkanının 
gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı 
kalınmaksızın kurul toplanır.
Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları D) 
incelenerek en geç 15 gün içinde karara 
bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/
kuruma ve RAM'a yazılı olarak bildirilir.
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Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 9.  
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi disiplin cezalarından 

"kınama" cezasını gerektiren davranışlardan 
biridir?

Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının A) 
yerine sınava girmek
Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya B) 
içmek
Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya C) 
okula ait yerlerde barındırmak
Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalış-D) 
masını tehdit veya zor kullanarak engellemek

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, 10.  
"Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırı-
mı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde 
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti-
yaz tanınamaz." şeklinde açıklanan temel ilke 
aşağıdakilerden hangisidir?

Yöneltme A) 
Eğitim hakkıB) 
Genellik ve eşitlikC) 
Fırsat ve imkân eşitliğiD) 

"Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle 11.  
ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına uy-
gunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının 
denetimine tabidir." hükmü hangi kanunda 
belirtilmektedir?

Özel Öğretim Kurumları KanunuA) 
İlköğretim ve Eğitim KanunuB) 
Tevhidi Tedrisat KanunuC) 
Millî Eğitim Temel KanunuD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönet-12.  
meliği'ne göre, Bakanlık daire başkanlıkların-
da daire başkanının disiplin amiri aşağıdaki-
lerden hangisidir?

MüsteşarA) 
Genel müdürB) 
Müsteşar yardımcısıC) 
Genel müdür yardımcısıD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönet-13.  
meliği'ne göre, genel müdür yardımcısının üst 
disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel müdür B) Müsteşar yardımcısı
C) Müsteşar D) Bakan

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne 14.  
göre, taşımalı eğitim dışındaki taşıtlarda 
aranacak şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri A) 
bulunmalıdır.
Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma B) 
hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarih-C) 
teki takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, D) 
öğrencilerin kolayca erişebileceği camlar ve 
pencereler sabit olmalıdır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne 15.  
göre, okul servis araçlarını kullanan şoförle-
rin kaç yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olması gerekir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ne göre 16.  
aşağıdakilerden hangisi belleticilerin görev-
lerinden değildir?

Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneti-A) 
cilere bildirmek
Çamaşır ve banyo işlerinin zamanında ve B) 
düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak
Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygu-C) 
lamak
Önemli disiplin olaylarında durumu yurt müdü-D) 
rüne zamanında bildirmek

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nde geçen 17.  
aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

Yurt: Ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğren-A) 
cilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal 
ihtiyaçlarının karşılandığı yer
Veli veya vasi: Ana / babası veya yasal olarak B) 
öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişi
Yurt yönetimi: Yurt müdürü, müdür yardım-C) 
cısı ve yönetim memurundan meydana gelen 
oluşum
Öğretim yılı: Derslerin başladığı tarihten, ders-D) 
lerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi 
içine alan süre
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Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 18.  
Yönetmeliği'ne göre, ilköğretim kurumlarında 
yeni kayıtlar ne zaman başlar?

Haziran ayının ilk iş günündeA) 
Haziran ayının ikinci haftasındaB) 
Haziran ayının üçüncü haftasındaC) 
Temmuz ayının ilk iş günündeD) 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 19.  
Yönetmeliği'ne göre öğrenciye, ailesi yanında 
kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden 
birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar 
gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzeri-
ne bir ders yılında en çok kaç güne kadar izin 
verilebilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 20.  
Yönetmeliği'ne göre, okulun açılma tarihinde 
ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir 
özrü nedeni ile görevine gelemeyen persone-
lin, özürlerini kaç gün içinde haber vermeleri 
belgelendirmeleri gerekir?

    Haber verme (gün) Belgelendirme (gün)
 2  7A) 
 2  5B) 
 3  5C) 
 3      10D) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 21.  
görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları 
hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen 
kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması 
şarttır?

A) 5 B) 7 C) 10 D) 15

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 22.  
Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine 
merkezde, günlük çalışmanın başlama ve bit-
me saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıdaki-
lerden hangisi tarafından tespit olunur?

BaşbakanlıkA) 
İçişleri BakanlığıB) 
Bakanlar KuruluC) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, 23.  
disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir 
fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine 
ilişkin süre içinde tekerrüründe nasıl bir ceza 
uygulanır?

A) Aynı derecede B) Bir alt derecede
C) Bir derece ağır D) İki derece ağır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, 24.  
disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda 
itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve 
eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren kaç 
gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar?

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30

  I- Kınama25.  
 II- Memurluktan çıkarma
III- Aylıktan kesme
IV- Kademe ilerlemesinin durdurulması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, 
yukarıdaki cezaların hangisi ya da hangilerin-
de bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına 
başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme 
yetkisi zaman aşımına uğrar?

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

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-26.  
rinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön 
inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, 
bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda 
hangi kanuna göre işlem yapabilirler?

Türk Ceza KanunuA) 
Devlet Memurları KanunuB) 
Ceza Muhakemeleri Usulü KanunuC) 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-D) 
kında Kanun

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-27.  
rinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, 
soruşturma izninin gönderileceği merci ile 
ilgili olarak, soruşturma izninin itiraz edilme-
den veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi 
ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin 
karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine 
dosya aşağıdakilerden hangisine gönderilir?

ValilikA) 
Cumhuriyet BaşsavcılığıB) 
Millî Eğitim MüdürlüğüC) 
İlköğretim Müfettişleri BaşkanlığıD) 
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4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-28.  
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
ihbar ve şikâyetlerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte A) 
olması
İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belir-B) 
tilmesi
İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmasıC) 
İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sa-D) 
hibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya 
ikametgâh adresinin bulunması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 29.  
disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından 
verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak İti-
razın süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden 
itibaren kaç gündür?

A) 15 B) 10 C) 7 D) 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 30.  
Devlet memurlarının idareye karşı kişisel 
sorumlulukları ve zarar ile kişilerin uğradıkları 
zararla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

Memurun idareye verdiği zararın değeri, rayiç  A) 
bedeli üzerinden hesaplanır.
Devlet memurları, kasıt, kusur, ihmal veya B) 
tedbirsizliği sonucu idareye karşı verdikleri 
zararlardan kişisel olarak sorumludurlar.
En alt derecedeki memurun brüt aylığının ya-C) 
rısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde, 
disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunun 
kararına göre ilgili memurca ödenir.
Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili D) 
olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu gö-
revlerini yerine getiren personel aleyhine dava 
açarlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 31.  
aşağıdakilerden hangisi özel kanun hüküm-
lerine tabidir?

Kefalet sandıklarında çalışan memurlarA) 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleriB) 
Kanunlarla kurulan fonlarda çalışan memurlarC) 
Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan D) 
memurlar

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-32.  
murları Kanunu kapsamındadır?

Belediye konservatuvarlarının uzman memur-A) 
ları
İl özel idarelerinde çalışan memurlarB) 
Sayıştay meslek mensuplarıC) 
Emniyet Teşkilatı mensuplarıD) 

1702 sayılı Kanun'a göre derece indirilmesi 33.  
cezası, aşağıdaki hangi hâl ve eylemlerden 
dolayı verilir?

Sarhoş olarak mektebe gelenlereA) 
Müdür, başmuallim ve muallimlerle ve tedrisat B) 
müfettişlerinden talebesine kopya verenlere
Gerek talebeye karşı gerek hariçte muallimlik C) 
sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olanlara
Talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri ve mu-D) 
allim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik 
edenlere

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü'ne 34.  
göre, idare, kurum, kuruluş ve birimlerde yapı-
lan denetimler sonucunda yönetmelikte belir-
lenen esas ve usullerle, denetim rehberlerine 
görev emirlerinde belirtilen biçim ve ölçülere 
uygun olarak düzenlemeleri istenilen rapor 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

Araştırma raporuA) 
İnceleme raporuB) 
Soruşturma raporuC) 
Genel denetim raporuD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’ne 35.  
göre, “Memurin Muhakematı Hakkında Ka-
nunu Muvakkat” hükümlerine göre yapılan 
soruşturmaların sonuçlarının bağlandığı rapor 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fezleke  B) Soruşturma
C) İnceleme D) Araştırma
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 36.   I- Fezleke
 II- Soruşturma raporu
III- Kurs ve seminer değerlendirme raporu
IV- Genel denetim raporu
 V- Personel denetleme raporu
VI- Araştırma raporu
VII- İnceleme raporu

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü'ne 
göre müfettişler, çalışmaları sonunda işin 
özelliğine göre yukarıdaki hangi raporları 
düzenlerler?

I - II - IV - VIIA) 
II - IV - VI - VIIB) 
I - III - IV - V - VIIC) 
I - II - III - IV - V - VI - VIID) 

Aşağıdakilerden hangisi bir soruşturmada ön 37.  
inceleme hazırlık aşamalarından değildir?

Suç türünü belirlemeA) 
Yazılı belge toplamaB) 
Görev alabilmeC) 
Zaman aşımıD) 

Soruşturmalar kamu personelinin işlediği 38.  
suçun türüne göre disiplin soruşturması ve 
ön inceleme olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin 
soruşturması sırasında yapılması gereken bir 
uygulamadır?

İşlenen suç görüldüğünde emir beklemeden A) 
başlanır, sonradan onay alınabilir.
Yolsuzluklarla ilgili delil oluşturan belgelerin B) 
asılları alınır.
Şikâyetten vazgeçme kamu davasının düşme-C) 
sine sebep olur.
Tanık ve bilirkişilere yemin ettirilir.D) 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkın-39.  
da Yönetmelik'e göre, Bakanlığın merkez ve 
taşra teşkilatında çalışan bütün görevlilerin, 
Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile 
ilgili işleri hakkında aşağıdaki disiplin kurulla-
rından hangisi karar verir?

İl Disiplin KuruluA) 
Yüksek Disiplin KuruluB) 
Merkez Disiplin KuruluC) 
İl Millî Eğitim Disiplin KuruluD) 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkın-40.  
da Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi 
il Millî Eğitim Disiplin Kurulunda bulunmaz?

İl hukuk işleri müdürüA) 
Vali veya vali yardımcısıB) 
İl millî eğitim müdür yardımcısıC) 
Valinin görevlendireceği ilköğretim okulu mü-D) 
dürlüklerinden bir üye

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkın-41.  
da Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi 
İl Disiplin Kurulunda bulunmaz?

İl nüfus ve vatandaşlık müdürüA) 
İl hukuk işleri müdürüB) 
Tarım il müdürüC) 
Sağlık müdürüD) 

  I- Tanıklara ait yazılı ifadeler veya ifade tuta-42.  
nakları aslı

 II- Suç isnat edilen kişinin yazılı ifadesi ve 
ifade tutanağı

III- Şikâyetçi veya muhbire ait yazılı ifade veya 
ifade tutanağı aslı

IV- Olayla ilgili olarak toplanan belgeler veya 
bunların onaylı örnekleri

Soruşturmanın tamamlanması ve çalışmaların 
rapor hâline getirilmesi sonucunda düzenle-
nen dosyada yukarıdaki belgelerden hangileri 
bulunur?

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

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdu-43.  
rulması ve Devlet memurluğundan çıkarma 
cezalarına karşı, bu konudaki kararın ilgilisine 
tebliği tarihinden itibaren en geç kaç gün içe-
risinde idari yargı yoluna başvurulabilir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60

Aşağıdakilerden hangisi ön inceleme raporu 44.  
düzenlenecek suçlardandır?

İrtikapA) 
Basit ve nitelikli zimmetB) 
Zimmete sebebiyet vermekC) 
Devlet alım satımlarında menfaat sağlamakD) 
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İdari soruşturma raporları, birisi belgeli olmak 45.  
üzere asgari kaç nüsha olarak düzenlenmelidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  I- Disiplin yönünden soruşturma46.  
 II- İncelenmesi gerektiğinde soruşturma
III- Adli yönden soruşturma

Disiplin soruşturmalarında müfettişler yukarı-
daki emirlerden hangileri üzerine İdari soruş-
turmaya başlarlar?

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

İfadelerin bizzat soruşturmayı yürüten kişiler-47.  
ce alınması daha uygun olmakla birlikte bazı 
zorunlu hâllerde, soruşturma mahalli dışında 
bulunan tanık, sanık hatta bilirkişilerin ifade-
lerinin yasalara uygun olarak o yerdeki bir 
yetkiliye aldırılması işlemine ne ad verilir?

A) Tahkikat  B) Naip
C) İstinabe  D) Murakıp

Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarını 48.  
düşüren hâllerden değildir?

Zaman aşımıA) 
Şahsın pişmanlık duymasıB) 
Lehte yeni bir kuralın konmasıC) 
Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kusuru D) 
olmaktan çıkması

Bakanlık müfettişlerince hazırlanan soruştur-49.  
ma raporları, soruşturmanın tamamlanmasın-
dan sonra, MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 
amir hükmü gereğince en geç kaç gün içinde, 
soruşturma yapılması konusunda görevlendir-
me emrini veren makama teslim edilmelidir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

  I- Kişinin memur olması50.  
 II- Bu memurun suç işlemesi
III- İşlenen suçun memurun görevinden doğ-

ması

4483 sayılı Kanun'un memur ve diğer kamu 
görevlilerine uygulanabilmesi için yukarıdaki 
şartlardan hangilerinin bir arada bulunması 
gerekir?

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

Millî Eğitim Bakanlığı kurum/program tabe-51.  
laları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

Program tabelaları binaların dış kısmında, A) 
girişte uygun bir yere yerleştirilir.
Kurumun adı ilçenin adı ise, il adına altta yer B) 
verilir. Ayrıca ilçe adına yer verilmez.
Tabela uygulamalarında kurumun adı, ilin adı C) 
ise ayrıca il-ilçe adına yer verilmez.
Program tabelalarında logoya tabelanın üst D) 
sol kısmında yer verilir.

Özel dershanelerin müdürleri, öğrenci ve 52.  
öğretmenlerle ilgili sayısal verileri ve kurum-
ca yapılmış olan diğer etkinlikleri kapsayan 
yılsonu raporunu her yıl hangi ayın içerisinde 
kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eği-
tim müdürlüğüne gönderir?

A) Mayıs  B) Haziran
C) Temmuz D) Ağustos

İlköğretimde Yöneltme Yönergesi'ne göre,  53.  
ilköğretim okullarında yöneltme süreci ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6, 7 ve 8'inci sınıfların her şubesi için şubede A) 
ders okutan branş öğretmenleri tarafından 
sınıf gözlem formu doldurulur ve nisan ayının 
sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine 
teslim edilir.
Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) B) 
tarafından veli bilgilendirme toplantısına kadar 
sınıf gözlem formlarına dayanılarak, her öğ-
renci için gözlem raporu düzenlenir.
Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı C) 
yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir 
örneği velilere dağıtılır.
Gözlem raporları okul müdürü tarafından D) 
onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında 
saklanır.

İlköğretimde Yöneltme Yönergesi'ne göre 54.  
aşağıdakilerden hangisi şube rehber öğretme-
ninin görevlerindendir?

Öğrenci dosyasını doldurur, meydana gelen A) 
değişiklikleri kaydeder.
Yöneltme öneri kurulunun öğrencilere öner-B) 
diği eğitim programlarının listesini hazırlar ve 
saklar.
Yöneltme sürecinde; öğrencilere, okul yöne-C) 
timine, öğretmenlere, velilere danışmanlık 
hizmeti verir.
Veli bilgilendirme toplantısına katılamayan D) 
velilere gözlem raporlarını, izleyen hafta içinde 
gönderir.
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Türk Bayrağı mevzuatının uygulanması ile 55.  
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulu-A) 
nan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak 
çekilir.
Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş B) 
kamu kurum ve kuruluşlarında her binaya 
Bayrak çekilir.
Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulun-C) 
duğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği 
kurumca tek Bayrak çekilir.
Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar kurumun D) 
kendisi tarafından tutanakla tespit edilerek 
imha edilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul - Aile Birliği Yönet-56.  
meliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi 
yönetim kurulunca tutulacak defter, dosya ve 
belgelerden değildir?

Zimmet defteriA) 
Genel Kurul tutanak dosyasıB) 
Gelen - giden evrak defteriC) 
Mali mevzuat hükümlerine göre düzenlenen D) 
gelir - gider makbuzları

Millî Eğitim Bakanlığı Okul - Aile Birliği Yönet-57.  
meliği'ne göre, okul aile birliği denetim kurulu, 
genel kurulca seçilen kaç asıl ve kaç yedek 
üyeden oluşur?

Dört asıl ve iki yedek üyeA) 
İki asıl ve iki yedek üyeB) 
Üç asıl ve üç yedek üyeC) 
Üç asıl ve iki yedek üyeD) 

Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri 58.  
yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz 
bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme 
gelirlerinin % kaçı, okul aile birliğinin ilgili 
banka hesabına yatırılır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80

Görevinin sağladığı nüfuzu ve güveni kötüye 59.  
kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli 
davranışlarla kendisine veya başkasına yarar 
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulu-
nulmasına bir kimseyi icbar ya da ikna eden 
kamu görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiş 
olur?

RüşvetA) 
İrtikapB) 
Basit ve nitelikli zimmetC) 
Devlet alım satımlarında menfaat sağlamakD) 

"Sürücü Kursu Kurum Açma İzni" alan kuru-60.  
cu veya temsilcinin "Öğretime Başlama İzni" 
alabilmesi için, ders araç-gereç listesinin, en 
az kaç ilköğretim müfettişi tarafından tasdik 
edilmesi gerekir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Aşağıdakilerden hangisi özel, özel eğitim 61.  
kurslarında zihinsel engellilerin eğitimi için 
görevlendirilmesi gereken zorunlu personel-
den değildir?

FizyoterapistA) 
Özel eğitim sınıf öğretmeniB) 
Rehber öğretmen veya psikologC) 
Okul öncesi öğretmeni / çocuk gelişimi ve D) 
eğitimi öğretmeni veya uzmanı

  I- Rehberlik ve iş başında yetiştirme62.  
 II- Teftiş ve değerlendirme
III- İnceleme
IV- Soruşturma
 V- Araştırma

Yukarıdakilerden hangileri ilköğretim müfettiş-
lerinin görev ve yetkilerindendir?

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

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 63.  
Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre, müfettiş 
yardımcılığı yetiştirme programının hazırlan-
masında aşağıdaki birimlerden hangisinin 
temsilcisi bulunmaz?

Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlüğüA) 
Okul Öncesi Eğitimi Genel MüdürlüğüB) 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel MüdürlüğüC) 
Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıD) 
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Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 64.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi’ne 
göre, aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve 
teftişin genel amaçlarındandır?

Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazan-A) 
dırmak
Çevreyi tanıma, çevre olanaklarından yarar-B) 
lanma, veliler ile uyumlu ilişkiler kurabilmek
Eğitim öğretimle ilgili sorunları belirlemek ve C) 
çözümüne yardımcı olmak
Okul ile çevre arasında olumlu ilişkiler kurma, D) 
kurumu çevreye açma ve eğitim öğretim için 
çevre olanaklarından yararlanılmasını sağlamak

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 65.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, rehberlik ve teftiş ilkeleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Etkiden çok yetkiyi içerir.A) 
Bütünlük ve devamlılığı gerektirir.B) 
Ekonomiklik ve verimliliği gerektirir.C) 
Rehberlik ve teftiş demokratik bir süreçtir.D) 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 66.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bir 
teftiş bölgesinde en az kaç yıl görev yapmala-
rı esastır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişle-67.  
ri Başkanlıkları Yönetmeliği'ne göre, grup 
başkanı aşağıdakilerden hangisinin onayı ile 
görevlendirilir?

Vali A) 
Millî Eğitim MüdürüB) 
Personel Genel MüdürüC) 
İlköğretim Müfettişleri BaşkanıD) 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 68.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, kurumlarda rehberlik ve teftişin usul ve 
esasları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi doğrudur?

Yönetici teftişi, bir müfettiş ile yetkili kılınan iki A) 
müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.
Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurum-B) 
ların teftişi en az bir müfettiş tarafından yapılır.
Aday öğretmenlerin teftişi en az bir müfettiş C) 
tarafından yapılır.
Teftiş sırasında yetersizliği görülen yönetici ve D) 
öğretmenlerin teftişi en az üç müfettiş tarafın-
dan yapılır.

  I- Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri69.  
 II- Türk bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygu-

lama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama
III- Okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması
IV- Dönem ve sınav çizelgelerinin doğru bir 

biçimde düzenlenmesi

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, kurum teftişinde izlenecek yukarıdaki 
durumlardan hangileri eğitim ve öğretim ile 
ilgilidir?

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

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 70.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, kurum teftiş raporu ve formları en geç 
kaç gün içinde yazılır ve başkanlığa sunulur?

A) 7 B) 10  C) 15  D) 20

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 71.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, eğitim öğretimde rehberlik ve teftişin 
usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

Aday öğretmenlerin teftişi en az üç ders saati A) 
içinde yapılır.
Rehberlik ve teftişte çevre koşulları ve olanak-B) 
ları dikkate alınır.
Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin C) 
olarak belirlenir.
Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardım-D) 
cısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi gibi 
davranır.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 72.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, aşağıdakilerden hangisinin teftişi kurum 
teftişi ile yapılarak olumlu veya olumsuz ifade-
lerle değerlendirilir?

MüdürA) 
Öğretmen B) 
Müdür yardımcısıC) 
Kütüphane memuruD) 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YETERLİK SINAVI A

10

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 73.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, hizmet içi eğitim gereksinimi olan perso-
nel, alanlarına göre gruplandırılarak aşağıdaki 
hangi tarihte grup başkanınca başkanlığa 
sunulur?

Mayıs ayının son haftası içindeA) 
Haziran ayının ilk haftası içindeB) 
Haziran ayının ikinci haftası içindeC) 
Haziran ayının üçüncü haftası içindeD) 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 74.  
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'ne 
göre, kurum başarı puanı nasıl belirlenir?

Değerlendirmeye alınan yöneticilerin almış ol-A) 
dukları puanların aritmetik ortalaması alınarak
Değerlendirmeye alınan öğretmenlerin almış B) 
oldukları puanların aritmetik ortalaması alına-
rak
Değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğ-C) 
retmenlerin almış oldukları puanların toplamı-
nın aritmetik ortalaması alınarak
Değerlendirmeye alınan yönetici, öğretmen D) 
ve diğer personelin almış oldukları puanların 
toplamının aritmetik ortalaması alınarak

Aşağıdakilerden hangisi denetimin temel ilke-75.  
lerinden değildir?

A) Bütünlük B) Mutlaklık
C) Nesnellik D) Açıklık

Eğitim denetçilerinin davranış ve görev 76.  
boyutu esas alınarak yapılan gruplamada 
aşağıdaki lerden hangisi görev boyutunda yer 
alır?

A) Danışmanlık B) Uzmanlık
C) Eğiticilik  D) Soruşturma

Bir kurumda yöneticinin değerlendireceği 77.  
personel sayısının fazla olduğu, çalışmaları 
yakından izleyemediği veya teftiş esnasında 
kısa bir süre içinde değerlendiremediği du-
rumlarda uygulanan personel değerlendirme 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Faktörlere göre değerlendirme yöntemiA) 
Performansı değerlendirme yöntemiB) 
Derecelendirme yöntemiC) 
Sıralama yöntemiD) 

  I- Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlık kuruluşla-78.  
rının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işleri-
ni yürütmek

II- Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleş-
tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla teklifleri 
hazırlamak ve Bakana sunmak

Teftiş sistemine yasal dayanak oluşturan çe-
şitli kanunlar vardır. Yukarıda ilgili maddeleri 
verilen hükümler aşağıdaki kanunların hangi-
sinde yer almaktadır?

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim KanunuA) 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel KanunuB) 
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat C) 
ve Görevleri Hakkında Kanun
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin D) 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

   I- Her teftiş bölgesindeki ilköğretim okulları 79.  
ve teftiş kapsamındaki diğer kurumlara ait 
istatistik bilgileri bir forma kaydedilir. 

 II- Bilgiler göz önünde bulundurularak teftiş 
grupları saptanır.

III- Yıllık teftiş planı hazırlanırken teftiş bölge-
leri belirlenir.

IV- Plan millî eğitim müdürünün onayına su-
nulur.

 V- Yıllık teftiş planı hazırlanır.

Yukarıda karışık olarak verilen yıllık teftiş planı 
hazırlama ile ilgili uygulama basamakları aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

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

Disiplin soruşturmalarında, ilköğretim müfet-80.  
tişleri aşağıdaki makamlardan hangisinin 
adına teftiş ve soruşturma yaparlar?

A) Bakan   B) Vali
C) Kaymakam D) Millî Eğitim Müdürü

Ön incelemede sanığın ifadesinin alınması 81.  
için, sanığa davetiye yazısı en az kaç gün 
önce eline geçecek şekilde gönderilir?

A) 5 B) 7 C) 10 D) 15
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Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı 82.  
ile bağlı kuruluşlarda çalışan memur ve diğer 
kamu görevlileri hakkında ön inceleme izni ve-
rilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görev-A) 
lileri hakkında ön inceleme iznini kaymakam 
verir.
İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve B) 
diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme 
iznini vali verir.
Bakanlıklar merkez teşkilatında olup ortak C) 
kararla atanan memurlar ve diğer kamu görev-
lileri hakkında ön inceleme iznini Bakan verir.
Bakanlığın merkez ve bağlı veya ilgili kuruluş-D) 
larında görev yapan diğer memurlar hakkında 
ön inceleme iznini Personel Genel Müdürü 
verir.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 83.  
Başkanlığı Teftiş Hizmetlerinin Örgütlenmesi 
ve Çalışma Şekli ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı bünyesinde; A) 
ilköğretim müfettişleri başkanlığı, inceleme ve 
değerlendirme komisyonu, teftiş grupları ve 
başkanlık bürosu bulunur.
İlköğretim müfettişleri başkanlığı, başkan ve B) 
başkan yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş 
yardımcılarından oluşan bir danışma ve denet-
leme birimidir.
İlköğretim müfettişleri başkanlığı, öğretim C) 
yılı başında, ilk yarıyıl sonunda, İkinci yarıyıl 
başında ve öğretim yılı sonunda olmak üzere 
yılda en az dört defa bir gündemle toplanır.
İlköğretim müfettişleri başkanı, öğretim yılı D) 
içinde en az ayda bir defa olmak üzere grup 
başkanları ile toplanır.

Aşağıdakilerden hangisi müfettişin görev ve 84.  
yetkilerinden olan iş başında yetiştirmeyi açık-
layan bir tanımlamadır?

Bireyin yetişme noksanlığından kaynaklanan A) 
sorunları çözmesi, başarısızlığını ve uygula-
madaki eksikliklerini gidermesi için gerekli bilgi, 
beceri ve tutumları kazandırma sürecidir.
 Bireyin meslek yaşamında karşılaştığı so-B) 
runları çözmesi, beklenen davranışları gös-
termesi, bir bütün olarak gelişmesi ve başarılı 
olması için yapılan çalışmadır.
Bireyin kendini ve çevreyi tanıması, bireysel C) 
sorunlarını çözmesi, karar vermesi, bulun-
duğu ortama uyum sağlaması, kendisini geliş-
tirmesi ve mutlu olması için yapılan çalışmadır.
Bireyin kendi istek ve imkânlarıyla toplumda D) 
kendine açık gelişme imkânlarını ve beklen-
tilerini tanıması ve bunları en iyi biçimde uzlaş-
tırabilmesi için bireye yapılan profesyonel ve 
sistematik yardımdır.

Osmanlı Devleti'nde teftiş görevini yerine 85.  
getirmek üzere atanan memurlara ilk defa aşa-
ğıdaki unvanlardan hangisi verilmiştir?

A) Müfettiş  B) Muin
C) Murakıp  D) Muhakkik

Bir okulda yapılan çalışmalarla amaçlara ula-86.  
şılması, çevrenin eğitim ihtiyaçlarının karşı-
lanması ve uyum sağlanması, ders dışı etkin-
liklerinin ve eğitsel kol çalışmalarının başarılı 
olmasında rehberlik önemli rol oynar.

Aşağıdakilerden hangisi okul yönetici ve 
öğretmenlerine yönelik yapılacak rehberlik 
çalışmalarından değildir?

Okul çalışmalarının çevreye tanıtılmasına, A) 
çevrenin katkı ve katılımının sağlanmasına 
yönelik çalışmaları yapma
Okuldaki görevlilerin karşılaştıkları sorunları B) 
ortaya koymalarında, çözmelerinde ve karar 
vermelerinde yardım etme
Okulda genel sınıf ve zümre öğretmen toplantı-C) 
larının amaçlarına uygun yapılmasını sağlama
Meslekte, öğretmenliğin üstündeki kademe-D) 
lere yükselebilme koşulları hakkında gerekli 
bilgileri verme, önerilerde bulunma, özendir-
me, teşvik etme
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Bir memurun suç sayılan bir eylemde bulun-87.  
duğunun şikâyet, ihbar, basın yoluyla veya 
denetimler sırasında doğrudan öğrenilmesi 
durumunda sanık hakkında disiplin soruştur-
ması açılır.

Buna göre "sanık ifadesinin alınması" disiplin 
soruşturmasının hangi aşamasında yapılır?

Delillerin toplanmasıA) 
Soruşturmaya başlanmasıB) 
Disiplin kararlarının uygulanmasıC) 
Soruşturma raporunun düzenlenmesiD) 

  I- Hata, sapma ve eksikliklerin nedenlerini 88.  
bulma

 II- Değerlendirme yapma ve sonuçlarını rapor-
lama

III- Soruşturma raporlarını hazırlama ve sunma
IV- Hazırlanan faaliyet planını inceleme
 V- Önlemleri önerme, yol gösterme ve yardım 

etme
VI- Plandan ayrılma, hata ve eksiklikleri sap-Plandan ayrılma, hata ve eksiklikleri sap-

tama

Bir kurumda yapılan teftişin işlemleri teftişin 
fonksiyonları dikkate alınarak yukarıda karışık 
olarak tanımlanmıştır.

Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisidir?

IV - I - VI - II - V - IIIA) 
I - VI - IV - III - II - VB) 
IV - VI - I - V - II - IIIC) 
V - IV - III - I - II - VID) 

  I89.  - Ders teftişi önceden planlanmalıdır.
 II- Ders teftişinden önce yöneticiden öğret-

men hakkında bilgi alınmalıdır.
III- Teftiş için derslere ne zaman girileceği 

önceden duyurulmalıdır.
IV- Müfettiş sınıfa öğretmenle birlikte girmelidir.

Müfettişin ders teftişinde belirlenen amaca 
ulaşabilmesi için yukarıdaki genel kurallardan 
hangilerine uyması gerekir?

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

"Memurun görevi gereği istek ve emir olmak-90.  
sızın yapmak zorunda olduğu bir işi yapma-
ması, yasalara uygun şekilde yerine getirme-
mesi veya uygun bir sürede yapabileceği işi 
geciktirmesi ve üstünün yasal nitelikli emirle-
rini sebepsiz şekilde uygulamamasıdır."

Yukarıda özellikleri verilen "görevden kaynak-
lanan suç" aşağıdakilerden hangisidir?

Görevi ihmal etmeA) 
Görevi kötüye kullanmaB) 
Sert muamelede bulunmaC) 
Kişilere karşı keyfi muameleD) 

Aşağıdakilerin hangisinde özne eksikliğinden 91.  
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Yeni teknik direktör benden hoşlanmayabilir,  A) 
sevmeyebilir.
İki çocuğu arabada unuttular, çilingir gelme-B) 
seydi öleceklerdi.
Bize politik sorular geliyor, biz buna bir taraf-C) 
tan alıştık bir taraftan bıktık.
Düşünce ve fikirlerimizi basın aracılığıyla D) 
duyurduk.

"Ki" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "O 92.  
yerden ki herkes kaçar, sen de kaç." cümle-
sindeki işleviyle kullanılmıştır?

Salonda yaşananları görmemiş ki anlatabilsin.A) 
Öyle görünüyor ki o sıralarda böyle şeylere B) 
önem vermezmişim.
Erkenden okula gelmiş ki ortalıkta kimsecikler C) 
yok.
Sen ki beni tanırsın, öyle davranacağımı düşü-D) 
nemezsin.

Yeniçeri Ocağı, aşağıdaki padişahlardan han-93.  
gisi döneminde kaldırılmıştır?

A) II. Mahmut B) II. Abdülhamit
C) IV. Murat D) III. Selim
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  94.  I- Kars Antlaşması
 II- Sakarya Meydan Muharebesi 
III- İstiklal Marşı'nın kabulü 
IV- Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması

Millî Mücadele ile ilgili olarak yukarıda verilen 
gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha 
önce meydana gelmiştir?

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

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Irmağı'nın 95.  
kollarından biridir?

A) Nilüfer  B) Delice
C) Devrez  D) Kirmir

Aşağıdaki illerden hangisinin İran'a sınırı 96.  
yoktur?

A) Iğdır  B) Şırnak
C) Hakkari  D) Ağrı

Bitki ve hayvan atıklarını daha basit bileşikle-97.  
re parçalayarak toprağın humusça zenginleş-
mesini sağlayan bakteriler hangi gruptandır?

Parazit bakteriA) 
Saprofit bakteriB) 
Fotoototrof bakteriC) 
Kemoototrof bakteriD) 

Aldous Huxley'in bilimsel denetim ve koşul-98.  
landırma altında bunalan insanların korkunç 
dünyasını dile getirdiği ütopik eseri aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 1984  B) Güneş Ülkesi
C) Yeni Dünya D) Kanunların Ruhu

T.C. Anayasası'na göre ara seçimlerle ilgili ola-99.  
rak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Genel seçimlere iki yıl kala, ara seçimi yapıla-A) 
maz.
Ara seçim, her seçim döneminde bir defa B) 
yapılır.
Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçi-C) 
me gidilemez.
Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının D) 
yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimle-
rinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Alış fiyatı satış fiyatının % 80'i olan bir mal, 100.  
satış fiyatı üzerinden % 80 indirimle satılıyor. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu malın satışı 
ile ilgili kâr - zarar durumunu belirtir?

Ne kâr ne zarar edilmiştir.A) 
% 20 kâr edilmiştir.B) 
% 20 zarar edilmiştir.C) 
% 75 zarar edilmiştir.D) 
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