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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. 

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:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
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.

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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“Ferahlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 1.  
hangisinde “İşlerimi bitirince üzerimden ağır 
bir yük kalkmış gibi ferahladım.” cümlesinde-
ki anlamıyla kullanılmıştır?

Ortadaki masa kaldırılınca oda ferahladı.A) 
İçeriyi ferahlatmak için bütün camları açtı.B) 
Bunların hepsi geçer elbet, gönüller ferahlar.C) 
Ağaçlar budandığı hâlde bahçe ferahlamamıştı.D) 

“Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun 2.  
damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.” cüm-
lesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeden A) 
başkalarını eleştirmeyelim.
İnsanların hatalarını tenkit etmek yerine onları B) 
düzeltmenin yollarını arayalım.
Bizim onaylamadığımız davranışları sergile-C) 
yenlere hor gözle bakmayalım.
Problemlerimizi çözerken çevremizden olum-D) 
suz yönde etkilenmemeye dikkat edelim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç 3.  
ilgisi yoktur?

Yazarın küçük burjuvaya yönelttiği eleştiriyi A) 
anlamak için bu yönde yazılmış makaleleri 
bulup okuyorum.
Uzun yıllar bu şehirden uzak kalmış olmam, B) 
romanlarımda bu şehri sık sık özlemle anmama 
yol açtı.
Romanların geniş insan kitlelerince okur bula-C) 
bilmesi, onun herkesi ilgilendiren konuları ele 
alabilen bir sanat olmasından ileri gelir.
Sanatını değişik eleştirel disiplin ve okulların D) 
yöntemlerinden yararlanarak oluşturmasından 
dolayı edebiyatın teorik meselelerinden de 
haberdar bir yazar olmuştur.

Bağlama çalmaya başladığımızda ben on, kar-4.  
deşim de sekiz yaşındaydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

Nesne eksikliğiA) 
Yüklem eksikliğiB) 
Tamlama yanlışlığıC) 
Yanlış anlamda sözcük kullanılmasıD) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anla-5.  
mı yoktur?

Annem telaş içinde eve gelmiş.A) 
Arkadaşlarıyla bahçede top oynuyor.B) 
Güneş doğudan doğar, batıdan batar. C) 
Doğayı sevelim, ormanları koruyalım.D) 

Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile 6.  
ilgili bir yanlışlık vardır?

3’üncü sıradaki hasta da odaya girdi.A) 
Nikâh töreni 11.00’de başlayacakmış.B) 
Öğrenciler 2’şer kişilik sıralar oluşturdu.C) 
Otuz iki yıl boyunca aynı iş yerinde çalışmıştı.D) 

Bir gün ( ) bir uzak yerde bir adamcağıza rast-7.  
gelirsiniz ( ) orta hâlli bir adamcağız ( ) Dikkati-
nizi çekmez bile belki de ( )

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (,) (!) (...) B) (,) (;) (...) (.)
C) (,) (:) (;) (..!) D) (;) (;) (:) (.)

Eleştirmen de sanatçı türünden bir kişi midir? 8.  
Hemen, evet diye karşılık vereceğim bu so-
ruya. Çünkü biraz değişik de olsa, sanatçının 
ögeleri onda da vardır. Öncelikle bir yazardır 
eleştirmen. Bir düz yazıcıdır. Tıpkı sanatçı 
gibi, onun da ögelerinin sözcükler olması ister 
istemez eleştirmeni, bir yazı sanatçısı olmaya 
götürecek, zorlayacaktır. Eleştirmenin de sü-
reye karşı dayanıklı olmayı, eskimeme amacı 
taşımayı, süresiz bir soluma gücüne ulaşmayı 
özlemeyeceğini nasıl düşünebiliriz? Kesinlikle 
şunu söyleyebiliriz: Eleştirmenin de yaşamı 
yapıtlardır. Çünkü sanatçının, yaşamın gizle-
rini sormasına karşılık o da yapıtların gizlerini 
soracaktır.

Bu parçaya göre eleştirmenle sanatçının ortak 
yönü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Yazı alanında uğraş vermeleriA) 
Geleceğe kalma isteği duymalarıB) 
Eserlerini sözcüklerle oluşturmalarıC) 
Hayatın anlamını açıklamaya çalışmalarıD) 
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Modernleşme, geçmişe ilişkin ne varsa hiçbir 9.  
iz bırakmadan silip atmak anlamına gelmez. 
Ama günümüzde modernleşmeyi, geçmişi 
yadsımak gibi algılayan çarpık bir anlayış 
egemendir. Oysa modernleşme geçmişi sor-
gulayarak yanlış yönlerin ortadan kaldırılması, 
iyi yönlerin devamını sağlamanın yanında; 
toplumsal değerleri zorlamayan yeniliklerin 
geçerlilik kazanması olmalıdır.

Bu paragrafın dolaylı olarak verdiği mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

Her toplumun modernleşme anlayışı farklıdır.A) 
Kalkınmanın yolu modernleşmekten geçer.B) 
Gelişmek için her türlü yeniliğe açık olmak C) 
gerekir.
Modernleşmeyi doğru anlamak gerekir.D) 

Hayatın renkleri kabul edilen uğraşlar sa-10.  
yısızdır. İnsan ömrü ne kadar uzun olursa 
olsun, sabrı ne kadar tükenmez olursa olsun, 
bu renklerin hepsini ele geçiremez. Peki ne 
yapmalı? Dünya renkler içinde fıkır fıkır kay-
narken biz hep beş on renk içinde mi dönüp 
duracağız? Renk fabrikaları bize her rengin 
dört beş çeşidini verecek. Biz de bunlara bir 
o kadar ekleyeceğiz; edecek on, on beş renk. 
Bütün bir ömür boyu bu kadarcık renkle yetin-
mek ayıp değil mi?

Bu paragrafta yazarın insana yönelttiği eleştiri 
aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaşımcı davranmamasıA) 
Tabiata karşı duyarsız olmasıB) 
Hayatla kendisi arasına sınır koymasıC) 
Yaşamın zorluklarından sıyrılamamasıD) 

Resmî yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 11.  
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre bilgi-
sayarla yazılan yazılarda hangi yazı tipinin 
kullanılması esastır?

A) Arial  B) Verdana
C) Tahoma  D) Times New Roman

Resmî yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 12.  
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki 

“BAŞLIK” örneklerinden hangisi doğrudur?

A) T.C.
BAŞBAKANLIK

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

B) T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

C) T.C.
Çankaya Kaymakamlığı

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

D) T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Mevzuat Daire Başkanlığı

Resmî yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 13.  
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “metin 
bölümünde” paragraf başlarına yazı alanının 
kaç cm içerisinden başlanır?

A) 0,50 B) 1,00 C) 1,25 D) 1,50

Resmî yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 14.  
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “imza bö-
lümüyle” ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşlu-A) 
ğa atılır.
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük B) 
harflerle yazılır.
Unvanlar ad ve soyadın altına büyük harflerle C) 
yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına 
büyük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk D) 
bırakılarak  yazıyı imzalayacak olan makam 
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının 
en sağına yazılır.

Aşağıdakilerden hangisi okul-halk ilişkileri 15.  
etkinliklerinin genel amaçlarından değildir?

Halkın okula güvenini arttırmakA) 
Okullarda örgütsel değişimi sağlamak B) 
Çevre, ev ve okulu bütünleştirmekC) 
Okula maddi ve manevi destek sağlamakD) 
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“Çoğu kez kopuk ya da dağınık görünen iliş-16.  
kileri, belirli bir düzen içine sokar ve canlı bir 
varlığın kan damarları gibi işlev görerek bütün 
birimleri birbirine bağlar.” ifadesiyle iletişimin 
hangi yönü vurgulanmaktadır?

İletişimin örgütsel bir araç olduğuA) 
İletişimin yönetsel bir araç olduğuB) 
İletişimin kurumun merkezi olduğuC) 
İletişimin sorun çözücü bir işlev taşıdığıD) 

Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğru-17.  
dan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı 
düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler 
arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakiler-
den hangisidir?

Yatay A) 
ÇaprazB) 
Aşağıdan yukarıyaC) 
Yukarıdan aşağıyaD) 

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 18.  
amaçlarından biridir?

Otoriteye güven sağlamak, itaati kolaylaştırmakA) 
Etkilemek, güç gösterisi yapmakB) 
Verimlilik ve ürünü geliştirmekC) 
Satmak, pazar geliştirmekD) 

McGregor’e göre aşağıdakilerden hangisi X 19.  
Kuramının insan davranışları hakkındaki varsa-
yımlarından değildir?

İnsan değişiklikten hoşlanmaz ve örgütsel A) 
sorun çözmede yaratıcı değildir.
İnsanlar yeterince motive edilirse kendini yöne-B) 
tebilir ve öz denetim duygusu geliştirebilir.
İnsan sorumluluktan kaçar, yönetilmeyi tercih C) 
eder, hırslı değildir, güvenliği ön planda tutar.
İnsanlar örgüt amaçları doğrultusunda çaba D) 
göstermeleri için zorlanmalı, denetlenmeli, yö-
netilmeli ve ceza ile korkutulmalıdır.

   I- Etkileme20.  
  II- Değerlendirme
 III- Koordinasyon sağlama
 IV- Organize etme
  V- Karar verme
 VI- Planlama
VII- İletişim sağlama

Eğitim sisteminde yönetim süreçlerinin 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

V - VI - IV - VII - I - III - IIA) 
III - V - VI - IV - VII - II - IB) 
VI - IV - VII - I - III - II - VC) 
IV - VII - VI - V - I - II - IIID) 

Yöneticinin, bir konuda içinde bulunduğu or-21.  
tamı ve koşulları dikkate alarak karar vermesi 
aşağıdaki hangi tekniğe dayanır?

Beyin FırtınasıA) 
Karar ağacı analiziB) 
Geleneksel yaklaşımC) 
Rasyonel karar vermeD) 

Bir okul yöneticisinin “okul maliyesi ve işlet-22.  
mesi alanında uzmanlaşmış olması” aşağı-
daki becerilerden hangisine sahip olduğunu 
gösterir?

Beşeri becerilerA) 
Teknik becerilerB) 
Örgütsel becerilerC) 
Kavramsal becerilerD) 

Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan iliş-23.  
kileri yeterliğinin içeriği ile ilgili değildir?

İşgörenlerle takım çalışması yapmakA) 
Astların işten doyumunu yükseltmekB) 
İşgörenlerin arasında oluşan çatışmaları C) 
yönetmek
Astlarına ürünün nasıl üretileceğine ilişkin D) 
kılavuzluk yapmak

Yöneticinin kendini tanımasıyla ilgili olarak, 24.  
başkalarınca açıkça algılanan, bilinen ama 
yönetici tarafından bilinmeyen alan aşağıdaki-
lerden hangisiyle ifade edilir?

A) Kör alan B) Özel alan
C) Açık alan D) Bilinmez alan
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Örgütte insan ilişkilerinin önemini ortaya 25.  
çıkararak 1950’den sonra örgütsel davranış 
biliminin doğmasına yol açan ve insan ilişkile-
ri akımını başlatan araştırma aşağıdakilerden 
hangisidir?

Ohio AraştırmasıA) 
Fhedler AraştırmasıB) 
Michigan AraştırmasıC) 
Hawthorne AraştırmasıD) 

Yönetimde insan gücünü verimliliğe yönelt-26.  
meyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
işgörenin içsel güdülenmesini arttıran faktör-
lerden değildir?

İşgörene görevinde yetişme ve yükselme A) 
olanağı vermek
Göreve ilişkin dönüt bilgiler sağlamakB) 
Görevde göreli bir özgürlük sağlamakC) 
İşgöreni ödüllendirmekD) 

Okulunun örgütsel değerlerini ve vizyonunu 27.  
belirlemiş olan bir okul müdürünün bundan 
sonraki aşamada belirlemesi gereken görev 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaç B) Hedef C) Misyon D) Eylem

Yönetici ve lider ile ilgili aşağıda verilen karşı-28.  
laştırmalardan hangisi yanlıştır?

Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru işi yapar.A) 
Yönetici ne, niçin; lider ise nasıl ve ne zaman B) 
sorularını sorar.
Yönetici kontrole güvenir, lider güven telkin C) 
eder.
Yönetici mevcudu muhafaza eder, lider geliş-D) 
tirir. 

Eğitimde değişim süreciyle ilgili olarak yeni-29.  
leşme hareketlerinin ilk aşaması aşağıdakiler-
den hangisidir?

Tanı koymaA) 
DeğerlendirmeB) 
Değişim programı hazırlamaC) 
Değişim ihtiyacını belirlemeD) 

Aşağıdakilerden hangisi değişim sürecini etki-30.  
leyen olumlu faktörler arasında yer almaz?

Değişme, ilgi ve dikkati arttırır.A) 
Değişme, güven ortamı oluşturur.B) 
Değişme, kurumda farklı yeni grupların doğ-C) 
masına neden olur.
Değişme, örgütsel, kültürel ve bireysel ayrılık-D) 
ların olumsuz etkisini arttırır.

Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik kuralları-31.  
nın işlevlerinden değildir?

Mesleğe eleman seçmekA) 
Hizmet ideallerini korumakB) 
Meslek içi rekabeti düzenlemekC) 
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmakD) 

Eğitimdeki etik standartlara göre eğitimcile-32.  
rin “öğrenciye” ve “mesleğe bağlılık” ilkeleri 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin “öğren-
ciye bağlılık” kapsamındaki yükümlülüklerin-
den değildir?

Kişisel çıkarları için öğrencilerle profesyonel A) 
ilişkilerini kullanamazlar.
Eğitimci olmayan bir kişinin yetkisiz biçimde B) 
öğretim yapmasına yardım edemezler.
Öğrencileri öğrenim, sağlık ya da güvenliklerine C) 
zarar verebilecek koşullardan korumalıdırlar.
Makul olmayan gerekçelerle, farklı bakış açıla-D) 
rına sahip öğrencilerin görüşme taleplerini geri 
çeviremezler.

  I- Hizmeti zamanında ve kusursuz sunmak33.  
 II- Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları ek-

siksiz kazanmış olmak
III- Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli 

olarak özeleştiri ve değerlendirme yapmak

Yukarıda verilenler öğretmenlik meslek etiği 
ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

SaygıA) 
TarafsızlıkB) 
ProfesyonellikC) 
Dürüstlük, doğruluk ve güvenD) 
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Etik ve ahlak kavramları ile ilgili aşağıdaki 34.  
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Etik, ahlak kurallarından daha özeldir ve daha A) 
felsefidir.
Ahlak, bireysel davranış, tutum, değer ve B) 
inançların doğru-yanlış, değerli-değersiz olup 
olmadığı ile ilgilidir.
Ahlak kavramı evrensel ve kurumsal değer C) 
ve kurallar içerir, etik ise yerel veya toplumsal 
kurallar içerir.
Etik, insan davranış, tutum, değer ve inanç-D) 
larının ardında yatan faktörlerin ne olduğunu 
araştıran ve sorgulayan bir disiplindir.

Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı 35.  
zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kural-
ların izlenip izlenmediğine odaklanan; eylemin 
etik olup olmadığına karar verebilmek için 
kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan 
etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Teolojik kuramA) 
Deontolojik kuramB) 
Sezgici etik kuramıC) 
Kazuistik etik kuramıD) 

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez 36.  
teşkilatını oluşturan hiyerarşik kademe ve 
birimlerden değildir?

MemurlukA) 
Genel müdürlükB) 
Şube müdürlüğüC) 
İhtiyaca göre kurulacak şeflikD) 

İl idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi 37.  yer 
almaz?

DefterdarA) 
Hukuk işleri müdürüB) 
Bayındırlık ve iskân müdürüC) 
Nüfus ve vatandaşlık müdürüD) 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı proto-38.  
kolüne göre Teftiş Kurulu Başkanından sonra 
protokolde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanıA) 
Personel Genel MüdürüB) 
Strateji Geliştirme BaşkanıC) 
Bakanlık MüşaviriD) 

Resmî taşıtlarda oturma düzeni ile ilgili olarak 39.  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Makam sahibi daima arka sağ koltuğa oturur.A) 
Makam sahibinin yardımcısı ön sağ koltuğa B) 
oturur.
Makam otomobilinde arka sol koltuğa koruma C) 
görevlisi oturur.
Makam sahibi otomobilde olmadığında ma-D) 
kam sahibinin eşi arka sağ koltuğa oturur.

Protokol ve görgü kurallarına göre aşağıdaki-40.  
lerden hangisi doğrudur?

Selamlamada üst astı, bayan erkeği selamlar.A) 
Tanışmada, bulunanlar, yeni gelenlere tanıştı-B) 
rılır.
Bir toplantıda önce ev sahibi, sonra ev sahibe-C) 
si selamlanır.
Erkek, bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini D) 
uzatmadan erkek elini uzatmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 41.  
Devlet memurluğundan çekilme isteğinde 
bulunmuş bir memur yerine atanan kimse ne 
kadar süre gelmediği veya yerine bir vekil 
atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek 
görevini bırakabilir?

A) On gün  B) Yirmi gün
C) Bir ay  D) İki ay

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 42.  
mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

Erkek memura, karısının doğum yapması A) 
sebebiyle isteği üzerine beş gün izin verilir.
Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını B) 
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat 
süt izni verilir.
Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve C) 
doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak 
üzere toplam16 hafta süre ile aylıklı izin verilir.
Memura çoğul gebelik hâlinde doğum yap-D) 
masından önce 10 hafta ve doğum yaptığı 
tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 
18 hafta süre ile aylıklı izin verilir.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 43.  
“özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç 
gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk 
etmek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından 
hangisini gerektirir?

Kınama A) 
UyarmaB) 
Aylıktan kesmeC) 
Kademe ilerlemesinin durdurulmasıD) 

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 44.  
Memurları Kanunu’nda tesis edilen hizmet 
sınıflarından biri değildir?

Millî İstihbarat Hizmetleri SınıfıA) 
Avukatlık Hizmetleri SınıfıB) 
Emniyet Hizmetleri SınıfıC) 
Adalet Hizmetleri SınıfıD) 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, yeniden 45.  
köy kurulması veya yerinin değiştirilmesinde 
aşağıdaki hangi bakanlıkların mütalaası alınır?

Maliye Bakanlığı - Sağlık BakanlığıA) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - İçişleri BakanlığıB) 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı - Sağlık Bakan-C) 
lığı
İçişleri Bakanlığı - Bayındırlık ve İskân Bakan-D) 
lığı

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, valiler 46.  
aşağıdaki hangi usul ile tayin olurlar?

İçişleri Bakanlığının inhası, Başbakanın tasvibi A) 
ve Cumhurbaşkanının tasdiki
İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulu-B) 
nun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki
Başbakannın tasvibi, Bakanlar Kurulunun C) 
kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının D) 
tasdiki

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, 47.  
teftiş ve denetleme yetkileriyle ilgili olarak bir 
memura, usulüne göre savunmasını aldıktan 
sonra kaç günlüğe kadar aylıktan kesme ceza-
sı verir?

A) Beş B) Yedi C) On D) On beş

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 48.  
göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak bilgi edin-
me istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı 
yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden 
itibaren kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir?

A) Yedi  B) On
C) On beş  D) Otuz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 49.  
göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun” 
yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır.A) 
Kurul, Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz B) 
üyeden oluşur.
Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafatak-C) 
ları aranır.
Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi araların-D) 
dan seçilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 50.  
göre aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi 
bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir?

Niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dere-A) 
celi bilgi veya belgeler
Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu B) 
etkileyecek nitelikte olan, istihbarata ilişkin 
bilgi ve belgeler
Açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkar-C) 
larına zarar verecek veya haksız rekabet ve 
kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler
Kurumların yetkili birimlerince yürütülen idari D) 
soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması hâlinde 
soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek 
bilgi ve belgeler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-51.  
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle 
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

İl genel meclisi üyeleri hakkında valiA) 
Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri B) 
hakkından belediye başkanı
Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı C) 
veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer 
memur ve kamu görevlileri hakkında vali
Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluş-D) 
ların merkez teşkilatında görevli olup, ortak 
kararla atanan memurlar ve diğer kamu görev-
lileri hakkında ilgili bakan veya başbakan



MÜDÜR A

8

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-52.  
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
yetkili merci soruşturma izni konusundaki 
kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön 
inceleme dâhil (zorunlu hâller hariç) en geç 
kaç gün içinde verir?

A) 10 B) 15 C) 30 D) 45

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-53.  
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlile-
rinden hangisi hakkında hazırlık soruşturma-
sını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?

ValilerA) 
MüsteşarlarB) 
KaymakamlarC) 
Cumhurbaşkanlığı Genel SekreteriD) 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 54.  
Dair Kanun’a göre dilekçe hakkı ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık A) 
esası gözetilmek kaydıyla bu haktan yararla-
nabilirler.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar dilekçe-B) 
lerinin kendi dillerinde yazılması kaydıyla bu 
haktan yararlanabilirler.
Türk vatandaşları kamu ile ilgili dilek ve C) 
şikâyetleri hakkında yetkili makamlara yazı ile 
başvurma hakkına sahiptirler.
Türk vatandaşları kendileriyle ilgili dilek ve D) 
şikâyetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması-55.  
na Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi 
ve karara bağlanması ile ilgili esas ve usuller 
aşağıdakilerden hangisinde gösterilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüA) 
657 sayılı Devlet Memurları KanunuB) 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı KanunuC) 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-D) 
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 56.  
Kanunu’na göre, devlet tüzel kişiliğine dâhil 
olan ve bu Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer 
alan kamu idarelerinin bütçesine ne denir?

Özel bütçeA) 
Genel bütçeB) 
Mahalli idare bütçesiC) 
Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesiD) 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 57.  
Kanunu’na göre, zorunlu nedenlerle çıkarılacak 
geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez?

A) Bir B) Üç C) Altı D) On iki

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 58.  
Kanunu’na göre, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde “dış denetim” aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yapılır?

SayıştayA) 
Devlet Denetleme KuruluB) 
Başbakanlık Yüksek Denetleme KuruluC) 
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme KuruluD) 

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 59.  
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre, 
muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla 
ilgili olarak “arkadaşlarına ve iş için gelenlere 
fena muamele etmek” fiili aşağıdaki cezalar-
dan hangisini gerektirir?

Ders ücretlerinin kesilmesiA) 
Kıdem indirilmesiB) 
Derece indirilmesiC) 
Maaş kesilmesiD) 

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 60.  
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre, 
muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla 
ilgili olarak mazeret sebebiyle derse girmeyen 
muallimin mazeretini en çok kaç gün zarfında 
ihbar etmesi lazımdır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10
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222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 61.  
göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim 
yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitire-
meyen çocukların ilköğrenimlerini tamamla-
mak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula 
devamlarına izin verilir?

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

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda 62.  
yazılan idari para cezaları aşağıdakilerden 
hangisi tarafından verilir?

Okul müdürüA) 
İdare mahkemesiB) 
İl millî eğitim müdürüC) 
Mahalli mülki amirD) 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 63.  
ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıda-
kilerden hangisi Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-
nün görevlerinden biridir?

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve A) 
ortak dil, kültür birliği olanların Türkçelerinin 
geliştirilmesi ve Türk kültürü ile bağlarının 
sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
yapmak ve uygulamaya koymak
Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve ço-B) 
cuklarının öncelikle kültürel kimliklerini koruyu-
cu ve yaşadıkları topluma uyum içinde olma-
larını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yükseltici 
önlemleri almak
İlk ve ortaöğrenim çağında olup yurt dışında C) 
bulunan çocuk ve gençlerimizin öğrenimlerini 
sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak
Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, D) 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim 
ve öğretim hizmetlerini düzenlemek

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanılğının Teşkilat 64.  
ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre Özel 
İhtisas Komisyonlarında; diğer kamu kuruluş-
larının memurları, kurumlarının muvafakati ile 
en çok kaç ay süreyle görevlendirilebilir?

A) Bir B) Üç C) Beş D) Yedi

Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya 65.  
yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması 
hâlinde eğitim kampüsü kurulabileceği aşağı-
daki kanunlardan hangisinde belirtilmiştir?

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

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, 66.  
okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret 
ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece A) 
alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve 
esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir.
Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders B) 
kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Ba-
kanlığına gönderilen eserler ücretsiz incelenir.
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya C) 
hazırlattırılacak kitapları hazırlama, inceleme 
ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret 
ödenir.
Ders kitabı dışındaki eğitim araçlarının kullanı-D) 
mı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti 
alınacağı ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-67.  
rin Ders ve Ek ders saatlerine İlişkin Karar’a 
göre aylık karşılığı ders görevi ile ilgili olarak 
atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 
kaç saat ders okutmakla yükümlüdürler?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 25

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-68.  
rin Ders ve Ek ders saatlerine İlişkin Karar’a 
göre Bakanlık veya verilen yetki uyarınca 
valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, 
kurs ve seminerlerde, aday memurların temel 
ve hazırlayıcı eğitimlerinden ders vermekle 
görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kay-
dıyla haftada kaç saate kadar ek ders görevi 
verilebilir?

A) 18 B) 20 C) 24 D) 30
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Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönet-69.  
meliği’ne göre Bakanlık merkez teşkilatında 
görevli hukuk müşavirinin 2. sicil amiri aşağı-
dakilerden hangisidir?

Müsteşar yardımcısıA) 
I. Hukuk müşaviriB) 
MüsteşarC) 
BakanD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetme-70.  
liği’ne göre Bakanlık taşra teşkilatı hizmet içi 
enstitüsünde görevli bir öğretmenin 3. sicil 
amiri aşağıdakilerden hangisidir?

MüdürA) 
MüsteşarB) 
Müsteşar yardımcısıC) 
Hizmet içi Eğitim Daire BaşkanıD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönet-71.  
meliği’ne göre Yurt dışı Teşkilatı başkonso-
losluklarda görevli eğitim ataşe yardımcısının 
disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Eğitim müşaviriA) 
Eğitim ataşesiB) 
BaşkonsolosC) 
BüyükelçiD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönet-72.  
meliği’ne göre Merkez Teşkilatı İç Denetim 
Birimi Başkanlığında görevli şube müdürünün 
üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

BaşkanA) 
MüsteşarB) 
Müsteşar yardımcısıC) 
Teftiş Kurulu BaşkanıD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiş-73.  
tirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel 
eğitimin süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

En az on gün en fazla iki aydır.A) 
En az on gün en fazla üç aydır.B) 
En az otuz gün en fazla üç aydır.C) 
En az on beş gün en fazla bir aydır.D) 

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiş-74.  
tirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel 
eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim 
devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu 
sebeple görevlerine son verilen aday memur-
lar kaç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurlu-
ğuna alınmazlar?

A) Bir B) İki C) Üç D) Beş

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 75.  
Yönetmeliği’ne göre ders ve dinlenme süreleri 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

Normal eğitim yapan okullarda yemek ve A) 
dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika süre 
verilmesi esastır.
Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi B) 
dikkate alınarak blok ders uygulaması yapıla-
bilir.
Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 da-C) 
kika zaman ayrılır.
Beslenme yapılan teneffüsün süresi 15 daki-D) 
kadır.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 76.  
Yönetmeliği’ne göre “nakil” ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre A) 
devamsızlıktan sayılmaz.
Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin B) 
listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda 
alınarak dosyasında saklanır.
Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullar-C) 
da öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi 
üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen 
ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler.
İkinci dönemde nakiller, dönem başından on D) 
beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten 
derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve 
ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapıl-
maz.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğ-77.  
retim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetme-
liği’ne göre öğrenciler, ilköğretimin 6, 7 ve 
8. sınıflarında kaç saatten az olmamak üzere 
ders yılı başında yapılan öğretmenler kuru-
lunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına 
katılırlar?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 15
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Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğ-78.  
retim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetme-
liği’ne göre aşağıdakilerden hangisi sosyal 
etkinlikler ile ilgili müdürün görevlerindendir?

Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları A) 
çalışmalara katılmaya teşvik eder.
Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün B) 
fikirler üretmeye teşvik eder.
Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini C) 
sağlar.
Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlen-D) 
dirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği 79.  
Yönetmeliği’ne göre genel kurul, yeni açılan 
okullarda okul müdürünün daveti üzerine oku-
lun açıldığı tarihten itibaren en geç ne kadar 
süre içerisinde okulda toplanır?

A) 7 gün B) 15 gün C) Bir ay D) İki ay

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet-80.  
meliği’ne göre resmî okullarda kantin, açık 
alan ve benzeri yerlerin işletmecilere kiraya 
verilmesi hâlinde elde edilecek gayri safi ge-
lirin % kaçı, Hazineye arz bedeli olarak işlet-
meci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne 
ödenir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 81.  
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
alan seçimi ders kesiminden itibaren ortalama 
yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini 
izleyen (zorunlu ve özre dayalı hâller hariç) 
kaç iş günü içinde yapılır?

A) 7 B) 10 C) 12 D) 15

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 82.  
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre her 
ders yılı için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere 
ait not çizelgeleri dönem bitimine en geç kaç 
gün kala okul müdürlüğüne verilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Millî Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönet-83.  
meliği’ne göre öğrencilerin ödüllendirilmesi 
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru-
dur?

Tüm derslerden başarılı olan, dönem puanları-A) 
nın ağırlıklı ortalaması 75.00’ten aşağı olma-
yan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden 
75.00 - 85.00 puan arasındaki öğrenciler 
Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilir.
Tüm derslerden başarılı olan, dönem puanları-B) 
nın ağırlıklı ortalaması 75.00’ten aşağı olma-
yan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden 
84.00 ve yukarı puanı olan öğrenciler Takdir 
Belgesi ile ödüllendirilir.
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması C) 
75.00’ten aşağı olmamak üzere Türkçe’yi 
doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olan 
öğrenci Onur Belgesi ile ödüllendirilir.
Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir D) 
Belgesi alan öğrencilere okulun iftihar listesin-
de yer verilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 84.  
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre aşağı-
daki davranışlardan hangisi kınama cezasını 
gerektirir?

Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-A) 
gereç bulundurmak
Hırsızlık yapmak, yaptırmak veya yapılmasına B) 
yardımcı olmak
Zor kullanarak kopya çekmek veya çekilmesini C) 
sağlamak
Yasaklanmış yayın, kitap, broşür ve benzerle-D) 
rini dağıtmak

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 85.  
Yönetmeliği’ne göre diplomalar mezuniyet 
tarihini izleyen en geç kaç gün içinde düzenle-
nerek soğuk damga için millî eğitim müdürlü-
ğüne gönderilir?

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



MÜDÜR A

12

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 86.  
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
müdürün görev, yetki ve sorumluluklarındandır?

Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım A) 
ve sağlık raporlarıyla ilgili işlemlerinin yürütül-
mesini sağlar.
Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun B) 
olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili 
işlemleri yürütür.
Öğrencilerin ÖSYM ve yükseköğretimle ilgili C) 
işlemlerini yürütür.
Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat D) 
değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurul-
masını sağlar.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 87.  
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşa-
ğıdakilerden hangisi psikometrisin tanımıdır?

Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi A) 
almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde ati-
pik ve uyum güçlüğü olan çocuklara tanılama 
ve terapi hizmetleri veren personel
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psi-B) 
kolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi 
almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde 
tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benze-
ri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme 
araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları 
geliştiren personel
Üniversitelerin özel eğitim veya özel eğitim C) 
öğretmenliği alanlarında lisans eğitimi almış 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel 
eğitim gerektiren çocuklar için tanılama ve 
destekleyici özel eğitim hizmetlerini veren, 
uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlayan 
personel
Üniversitelerin sosyal hizmetler alanında D) 
lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak verile-
cek hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, 
ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değer-
lendiren ve hizmetlerin verilmesinde sosyal 
hizmet kurumları arasında eşgüdümü sağla-
yan personel

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-88.  
jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi merkez müdürünün 
görevlerinden biridir?

Personelin adaylığının kaldırılması ile ilgili A) 
işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütür.
Merkezin harcamalarında tahakkuk memurlu-B) 
ğu görevini yapar.
Personel, özlük, bütçe ayniyat, demirbaş C) 
hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini 
sağlar.
Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlar-D) 
da hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili 
merkez etkinliklerine katılır.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-89.  
jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il 
danışma komisyonunda en az kaç psikolojik 
danışman bulunur?

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

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne 90.  
göre okul servis araçlarının kiralanması ile 
ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşı-
ma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli 
taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam 
öğrenci sayısının kaçta kaçından az olamaz? 
(Taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri 
hariç)

A) Onda birinden B) Beşte birinden
C) Dörtte birinden D) Üçte birinden

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 91.  
eğitim planı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

Eğitim planı yeniden hazırlanırken öğrencinin A) 
o yıla ait bireysel gelişim raporu ile bir önceki 
eğitim planı dikkate alınır.
Eğitsel değerlendirme ve tanılaması ilk kez B) 
yapılan her bireyin eğitim planı özel eğitim 
değerlendirme kurulu tarafından hazırlanır.
Her tür ve derecedeki resmî veya özel   C) 
okul/kurumlara devam eden öğrencilerin 
eğitim planı her yıl özel eğitim değerlendirme 
kurulu tarafından yenilenir.
Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim D) 
okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, 
özel eğitim değerlendirme kurulu raporu süresi 
sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu 
tarafından yenilenir.
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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 92.  
özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul 
ve esasları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi doğrudur?

Kurul üyelerinin süresi iki yıldır.A) 
Kurul kararları, oy birliği ile alınır.B) 
Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları C) 
incelenerek en  geç 15 gün içinde karara 
bağlanır.
Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde D) 
en geç 7 gün içinde yerlerine görevlendirme 
yapılır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 93.  
eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleş-
tirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri 
kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en 
geç kaç gün içerisinde sonuçlandırılır?

A) 45 B) 30 C) 15 D) 7

Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak 94.  
Törenler Yönetmeliği’ne göre Cumhuriyet 
Bayramı törenleri başkent ve başkent dışında 
aşağıdakilerden hangisinin koordinatörlüğün-
de düzenlenir?

        Başkent                   Başkent Dışı     

A) Millî Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

B) Dışişleri Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı

C) Genelkurmay Başkanlığı Millî Eğitim Bakanlığı

D) Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri 95.  
Yönergesi’ne göre 10 Kasım’da yapılacak 
bayrak töreni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

Törene katılanlar, siren, komut veya boru A) 
sesi eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunurlar.
Okullarda saygı nöbeti;  biri kız, diğeri erkek B) 
olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.
Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili C) 
Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı 
anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.
10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle İstiklal D) 
Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen 
Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından 
törensiz olarak tepeye çekilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yöner-96.  
gesi’ne göre merkez teşkilatında aşağıdakiler-
den hangisine yıllık izin vermekle yetkili amir 
müsteşardır?

Bakanlık MüşaviriA) 
Özel Kalem MüdürüB) 
Müsteşar YardımcısıC) 
Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanıD) 

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yöner-97.  
gesi’ne göre memura, verilmesi zorunlu olan 
mazeret izinleri dışında amirin takdirine bağlı 
olarak yıllık izinlerinden düşülmek şartıyla bir 
yıl içinde en fazla kaç gün mazeret izni verile-
bilir?

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

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yöner-98.  
gesi’ne göre memurun bulunduğu yerde resmî 
tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, 
tıbbi veya ulaşım imkânsızlığı nedeniyle resmî 
yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderile-
memesi hâlinde tek hekimler en çok kaç gün 
daha ikinci bir hastalık raporu verebilirler?

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

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla 99.  
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge’ye göre 
bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, 
kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcu-
dunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına 
dâhil kadroların binde kaçını geçemez?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla 100.  
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge’ye göre 
ilçe değerlendirme komisyonunda aşağıdaki-
lerden hangisi bulunmaz?

Okul aile birliği başkanlarının kendi araların-A) 
dan seçecekleri bir temsilci
Okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi B) 
aralarında seçecekleri birer temsilci
Valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfet-C) 
tişi
İlçeden seçilen yılın öğretmeniD) 
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