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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’te	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

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

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	BEŞ	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Adayın Adı ve Soyadı   : ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ..................................................................

ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 100 110
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1.  Şiirin umutsuzluk çağında o şairin ortaya çıkması 

şiirden yeni tatlar almamız konusunda bizi umut-
landırıyor.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirde karamsar konuların işlenmesi
B) Başarılı sanatçı ve ürünlerin olmaması
C) Şiirde konu bütünlüğüne dikkat edilmemesi
D) Toplumu bilinçlendirecek şiirler yazılmaması
E) Şairlerin eleştiriye kapalı bir tavır takınmaları

2.  Türk edebiyatının Tanzimat’la gelişmeye baş-
ladığı - - - - Tanzimat’tan önce elle tutulur bir 
edebiyatımızın olmadığı düşüncesi doğru bir 
düşünce değildir.

Bu cümlede boş bırakılan yere düşünce 
bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) ama  B) ne var ki
C) gelgelelim D) hatta
 E) söz gelimi

3.  (I) “Küçük Harfli Mutluluklar”da açık ve yalın bir 
anlatımın insanı nasıl sarıp sarmaladığını görü-
rüz. (II) Küçük küçük ilkelerle, hayatın karmaşa-
sına dalmadan yaşamanın, sanıldığının aksine 
insanı pek mutlu edebileceği masal tadında bir 
anlatımla hikâyeleştirilmiştir. (III) Esere göre 
insan, ne geçmiş acısı ne gelecek kaygısı duy-
malıdır. (IV) İçinde bulunulan an’a teslimiyettir 
mutluluk. (V) Sağlıklı olmak, günde iki defa dışarı 
çıkmak, yaz kış denize girmek, yararlı olmak ve 
sıcak bir ev mutluluk için yeterlidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi 
hem üslup hem içerik bildirmektedir?

A) I.  B) II.
C) III.  D) IV.
 E) V.

4.  Yenilerin atmak istedikleri şey değerler değil, de-
ğerlere eskilerin giydirmiş oldukları elbiselerdir.

Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?

A) Yeniler, değerlerin yanlış yorumlanmasına 
karşı çıkmaktadır.

B) Eskilerle yeniler arasında daima bir mücadele 
söz konusudur.

C) Eski anlayışları, kökten bırakmak kadar yanlış 
bir şey yoktur.

D) Toplumsal değerler uzun deneyimler sonunda 
oluşmuştur.

E) Yeniliği savunanlar, iyi ve güzeli bulmak için 
eski anlayışları değiştirmek zorundadır.

5.  Mevsim kış ve hava soğuk. Şen gün ışığı, yerini 
yavaş yavaş akşamın hüzünlü alacasına bırakı-
yor. Akşam, hep olduğu gibi, kara bir kartal gibi 
vahşice iniyor yeryüzüne. Hava her zamankinden 
soğuk. Oradan oraya durmadan koşuşturan, 
yüzleri toprak kadar yorgun insanlar üşüdüklerinin 
farkına bile varmıyor telaştan. Ağızlardan koyu 
ve soğuk bir buğu tabakası yükseliyor havaya, 
dokunsan kırılacak kadar koyu bir buğu.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Birden fazla duyu ile algılanabilecek ayrıntılar 
vardır.

B) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırma söz konusudur.
D) Tanımlamaya yer verilmiştir.
E) Kişileştirme yapılmıştır.

6.  (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık 
hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, 
hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bun-
lara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı 
gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak 
dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) As-
lında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi 
kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro 
dışındaki türler “anlatı” başlığı altında sınıflandırıl-
maya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe 
kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular 
gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın 
anlam akışını bozmaktadır?

A) I.  B) II.
C) III.  D) IV.
 E) V.
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7.  Herkesin yaşamı bir öyküler toplamıdır. Kimse ya-
şamında ilginç deneyimler olmadığını, bu nedenle 
roman yazamayacağını öne süremez. Yazanların 
yazmayanlardan farkı, çevrelerinde ve kendi ya-
şamlarında olan biteni fark etmeleri ve gördükle-
rinin kendilerine değmeden geçip gitmelerine izin 
vermemeleridir. İşte bu durum onları farklı kılar. 
Yazar, olanları olduğu gibi kabullenmez; çevresini 
ve yaşanan dünyayı irdeleyerek ele alır, değiş-
tirmeye çalışır ve onunla ilgili yorumunu aktarır. 
Dünyaya irdeleyen bir gözle bakarken kimi fikirler 
edinir ve bu fikirleri kanıtlamaya çalışır. Bu kanıt-
lama serüveni onu yazar olmaya iter.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Yazarlık, sorgulamayı gerektiren bir uğraştır.
B) Hayatın olağan akışına uyarak yazar olmak 

zordur.
C) Kendi düşüncelerini ispatlama isteği kişiyi 

yazarlığa yönlendirir.
D) Yazarlık yaşamda yazmaya değer olanları fark 

etmektir.
E) Herkesin yaşamında yazmaya değer ilginçlik-

lerin olacağı söylenemez.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) İnternet sitesi, 21 Mayıs 2009’da Kars’ta dü-
zenlenen toplantıyla kullanıma açıldı.

B) Ankara Kalesi’nden baktığımda şehrin bam-
başka bir yüzünün olduğunu gördüm.

C) Az önce Tübitak’tan yapılan açıklamayla son 
teknolojik gelişmeleri de öğrenmiş olduk.

D) Feride, Bursa ilinin Zeyniler köyünde de öğret-
menlik yapmıştı.

E) Mahallemizde Baba Gündüz diye tanınan bu 
ağabeyimizi herkes çok severdi.

9.  Avluya girdiğimde pek çok komşumuzun, akraba-
mızın (   ) tanımadığım insanın orada toplandığını 
gördüm (   ) Kardeşim sürekli ağlıyor, annem 
sağa sola koşturuyordu (   ) babam ise öyle kork-
muştu ki (   ) Neydi bu kargaşanın sebebi?

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra-
sıyla getirilmelidir?

A) ( ; ) ( , ) ( … ) ( . ) B) ( , ) ( . ) ( ; ) ( … )
C) ( , ) ( : ) ( , ) ( ! ) D) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( ? )
 E) ( : ) ( , ) ( ; ) ( … )

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nes-
nenin açıklayıcısı durumundadır?

A) Uzun yıllar sonra o şehre, Adıyaman’a, öğret-
men olarak döndüm.

B) Hayallerimizin peşinde koşmak, gerçekleşme-
yeceğini bilsek bile, bizi hayata bağlar.

C) İlçenin ortasından akan nehir, Kızılırmak, ilçeyi 
âdeta ortadan ikiye bölmüştü.

D) İlkokul öğretmenimi, o hayran olduğum insanı, 
yıllar sonra arayıp buldum.

E) Edebiyatımızın büyük ustası, bazıları öyle dü-
şünmese de, şiirsel üslubuyla dikkat çekiyor.

11.  Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve 
yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş 
sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini 
ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devalüasyon B) Deflasyon
C) Dolarizasyon D) Deflatör
 E) Dezenflasyon

12.  •  Makalat en önemli eseridir.
   •  Anadoluda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.
   •  Yeniçeri Ocağının piri olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür kimdir?

A) Mevlana B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaşi Veli D) Hacı Bayramı Veli
 E) Ahi Evran

13.  Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan gayri 
Müslim tebaadan, askerlik görevi ile can ve 
mallarının güvenliği karşılığında erkeklerden 
alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cizye  B) Haraç
C) Ağnam  D) İspenç
 E) Avarız

14.  Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu şimdiki adıyla Avrupa Birli-
ğinin kurucularından biridir?

A) İrlanda  B) Belçika
C) İngiltere  D) Danimarka
 E) Finlandiya



4

EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI - MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI A
15.  Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme 

ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araş-
tırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı 
tarafından, “farklı madde formatlarını kullanarak 
üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik 
başarı testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerilerine sahip olma durum-
larının belirlenmesi” amacıyla gerçekleştirilen 
proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Dostlar Hareketi
B) Okullar Hayat Olsun
C) Geleceğe İlk Adım
D) Uluslararası İlham
E) ABİDE

16.  Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan “Ey-
lül” aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mehmet Rauf
B) Şemsettin Sami
C) Sami Paşazade Sezai
D) Abdulhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

17.  2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden 
hangisine verilmiştir?

A) İsmet Bozdağ B) İlber Ortaylı
C) Mehmet Genç D) Mustafa Armağan
 E) Halil İnalcık

18.  TÜRKSOY tarafından 2016’da “Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” aşağıdakilerden hangisi seçil-
miştir?

A) Merv  B) Şeki
C) Kazan   D) Astana
 E) Eskişehir

19.  Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı veri-
lerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en 
yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın  B) Isparta
C) İzmir  D) Sinop
 E) Ankara

20.  2015 yılında düzenlenen 22. Uluslararası Altın 
Koza Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü 
aşağıdakilerden hangisi kazanmıştır?

A) Sarmaşık B) Ana Yurdu
C) Abluka  D) Yarım
 E) Kasap Havası

21.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yazı tipi 
ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Metin içinde yer alan alıntılar parantez içinde 
ve kalın (bold) olarak yazılabilir.

B) Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 
punto, Arial için 11 punto olması esastır. 

C) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times 
New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı 
stilinde kullanılır. 

D) Gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 
puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 
puntoya kadar düşürülebilir. 

E) Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan 
rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı 
tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. 

22.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre bağlı 
veya ilgili idarelerde başlık yazımı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk satıra “T.C.” kısaltması yazılır.
B) Başlığın yazımında DETSİS’te yer alan başlık 

kayıtları esas alınır. 
C) İkinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın 

adı büyük harflerle yazılır.
D) Üçüncü satıra idarenin adı büyük harflerle 

yazılır.
E) Dördüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük 

diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır.

23.    I. 902: Standart Dosya Planı Kodu
 II. 00536/3678: Belge Kayıt Numarası
III. 3678: Birim Evrak Bölümü Kayıt Numarası
IV. 00536: Genel Evrak Bölümü Kayıt Numarası
 V. 69471265: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkila-

tı Numarası
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre 69471265 
- 902 - 00536/3678 numaralı “sayı” örneğinde 
DETSİS’te belirtilen şekliyle verilen rakamların 
anlamlarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) I, IV ve V
C) II, III ve IV D) III, IV ve V
 E) I, II ve V
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24.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “metin” 
kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır.
B) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır boş-

luk bulunur. 
C) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle 

yazılabilir. 
D) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin 

iki yana hizalanır. 
E) İhtiyaç duyulması hâlinde paragraflar harf 

veya rakam ile sıralanabilir.

25.  Halkla ilişkilerini geliştirmek isteyen bir okul 
müdürü öncelikli olarak aşağıdakilerden han-
gisini göz önünde bulundurmalıdır?

A) Duygusal olma  B) Subjektif olma
C) Otoriter olma D) Mesafeli olma
 E) Nesnel olma

26.    I. Halkın yönetime bakışını umursamamak
 II. Halkı aydınlatmak ve desteğini almak
III. Halkla yönetim arasında menfaate dayalı bir 

ilişki kurmak
IV. Halkın istek, dilek ve şikâyetlerini görmezden 

gelmek
 V. Yapılan çalışmaları halka benimsetmek

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin 
temel amaçları arasında yer alır?

A) II ve V  B) I, II ve IV
C) I, III ve IV D) II, III ve V
 E) I, III ve V

27.  Bir iş yerinde iş görenlerle sağlıklı insan ilişki-
leri kurabilmek için işverenler aşağıdakilerden 
hangisini uygulamalıdır?

A) İş görenlerin her dediğini yapmak
B) Süreci başarılı iş görenlerle yürütmek
C) Rekabete dayalı bir ortam oluşturmak
D) İş görenlerin görüşlerini dikkate almak
E) Gerektiğinde iş görenlere ödün vermek

28.  Bir konuşmada, dinleyicinin kendini ilgilen-
diren yerleri duyduğu ancak diğer kısımlarla 
genellikle ilgilenmediği dinleme türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yüzeysel dinleme B) Seçerek dinleme
C) Savunmacı dinleme D) Nezaketen dinleme
 E) Görünüşte dinleme

29.  Max Weber tarafından geliştirilen örgüt tipi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikey örgüt B) Yatay örgüt
C) Bürokratik örgüt  D) Mekanik örgüt
 E) Organik örgüt

30.     I. En uygun seçeneğin belirlenmesi
  II. Probleme ait alt bilgilerin toplanması
 III. Değerlendirme
 IV. Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
  V. Kararın uygulanması
 VI. Problemin anlaşılması
VII. Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumu

Yukarıda karışık olarak verilen “yönetimde 
karar sürecine ait işlem basamakları” işlem sı-
rasına göre sıralandığında son üç basamağını 
aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) I, V ve III B) III, IV ve VI
C) I, III ve V D) V, VI ve VII
 E) II, IV ve VII

31.  Aşağıdakilerden hangisi okul yönetim sürecinde 
okulun eğitsel amaçlarını gerçekleştirmek için 
gereken girdilerden birisi değildir?

A) Öğrenci  B) Okul müdürü
C) Eğitim araç gereci D) Öğretmen
 E) Finansman

32.  Yönetim planı, okulun örgütsel, yönetsel ve 
eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılır. 
Ayrıca yönetim planı, eğitim iş görenlerinin gerek-
sinimlerini karşılamayı ve iş doyumlarını yükselt-
meyi güvence altına alır.

Buna göre okula alınacak her girdinin, amaç-
lara ne denli katkıda bulunacağının değerlen-
dirilmesi yönetim planı ilkelerinden hangisiyle 
açıklanır?

A) Ölçülebilirlik B) Geliştirilebilirlik
C) Bütünlük D) Amaçlara uygunluk
 E) Güvenilirlik
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33.  Bilimsel yönetimin kurucusudur. Tek tek her iş 

görenin performansını yükselterek örgütün verim-
liliğinin yükseltilebileceğini savunur. Standartlaşma, 
hareket ve zaman etütleri, sistematik seçim ve 
eğitim, parça başına ücret sistemi, fonksiyonel 
ustabaşılık gibi kavramlar üzerinde durmuştur.

Yukarıda anlatılan kuramcı hangisidir?

A) Max Weber B) Frederick Taylor
C) Henry Fayol D) Elton Mayo
 E) Douglas McGregor

34.  “Lideri aslan olan ceylan sürüsü, lideri ceylan olan 
aslan sürüsünü mağlup eder.”

Sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) İşveren iş görenlere karşı tarafsız davranma-
lıdır.

B) İşverenin niteliği örgüt başarısı üzerinde etkili 
değildir.

C) İşveren iş görenden her yönden bir adım önde 
olmalıdır.

D) İşveren iş görenlere karşı otoriter bir yaklaşım 
sergilememelidir.

E) Bir örgütün başarılı olması için iş görenler 
itaatkâr olmalıdır.

35.  Bir okulda etkili bir iletişim ağı kurmak yöne-
ticinin temel görevlerinden biridir. Aşağıda-
kilerden hangisi bir yöneticinin bu görevini 
yerine getirirken gerekli değildir?

A) Empati kurabilmeli
B) Hitap gücü yüksek olmalı
C) Sosyal becerileri iyi olmalı
D) Kelime dağarcığı kuvvetli olmalı
E) Gösterişli bir giyime sahip olmalı

36.  Aşağıdaki yönetim tiplerinden hangisinde 
öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki ilişki 
daha sınırlı düzeydedir?

A) Otoriter  B) Koruyucu
C) Destekçi D) İşbirlikçi
 E) Başıboş

37.    I. Sorunu çözebilecek seçenekleri arama 
 II. Ortaya çıkan sorunu çözmeye istekli olma
III. Sorunun kendiliğinden çözülmesini bekleme
IV. Sorunun kaynağının ne olduğunu tespit etme
 V. Sorunun çözümüne yönelik alınan kararı uygu-

lama 

Yönetimi engelleyen sorunları çözmek isteyen 
bir okul müdürü yukarıdakilerden hangilerini 
uygularsa okul gelişimine katkı sağlamış olur?

A) I, II ve III B) I, II, IV ve V
C) I, III, IV ve V D) II, III, IV ve V
 E) I, II, III, IV ve V

38.    I. Okula ilişkin genel bilgiler
 II. Okul stratejik planı
III. Okul gelişim planı
IV. Okulda yapılan çalışmalar
 V. Okul performans göstergeleri

Verilenlere göre okul gelişim raporunda bu-
lunması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde 
birlikte verilmiştir?

A) I, II ve III B) I, II, IV ve V
C) I, III, IV ve V D) II, III, IV ve V
 E) I, II, III, IV ve V

39.  “Gelecekte daha iyi ve nitelikli bir eğitim-öğretim 
sunabilmek için imkânlar sağlayan yollar ve okula 
olumlu girdiler geliştirmek için en çok potansiyele 
sahip konulardır.” 

Yukarıdaki ifadede stratejik planlama süre-
cinde durum analizi yapılırken SWOT analizinin 
hangi işlem basamağı açıklanmıştır?

A) Güçlü yönler B) Zayıf yönler
C) Fırsatlar D) Tehditler
 E) Hedefler

40.  Stratejik planlama sürecinde kuruluşun var 
oluş nedeni öz bir biçimde aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilir?

A) Misyon  B) Vizyon
C) Hedef  D) Amaç
 E) Strateji
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41.  Aşağıdakilerden hangisinin eğitim öğretimde 
etik kurallara uymanın sonucunda ortaya çık-
ması beklenmez?

A) Kamu gücünün kamu yararına aykırı kullanı-
mını engeller.

B) Bürokratik sürecin uzamasını sağlar, işlemlerin 
gerçekleşme hızını yavaşlatır.

C) Devlete ve kamu kurumlarına yönelik güven 
duygusu oluşturur.

D) Velilerin okul tercihiyle ilgili kararları üzerinde 
pozitif etki yapar.

E) Kamu yönetiminin işlevlerini verimli olarak 
yerine getirmesini sağlar.

42.  Bir okul yöneticisinin, görevini icra ederken 
tarafsız ve objektif olmasını etkileyen veya 
etkileyecekmiş gibi gözüken özel bir yakınlık 
ya da ilişkisi olduğu kişi ve kuruluşların özel 
menfaatinin olduğu kamusal işlerde bir görev 
üstlenmesi durumunda ortaya çıkması muh-
temel etik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takdir yetkisi B) Yönetimde tutuculuk
C) Çıkar çatışması D) Sorumluluktan feragat
 E) Yasa dışı nüfuz kullanma

43.    I. Siyasi irade
 II. Etkili bir mevzuat
III. Uygulanabilir davranış kuralları
IV. Etkin hesap verme mekanizmaları

Yukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluş-
turan kilit unsurlardandır?

A) I ve II  B) II ve III
C) I ve IV  D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

44.  Aşağıdaki öğretmen davranışlarından han-
gisi öğretmenlik meslek etiği ilkelerine aykırı 
değildir?

A) Sınıfta kendi politik görüşlerini açıklamak
B) Başarısız öğrencilere daha az ilgi göstermek
C) Eğitim öğretim sürecinde zihinsel engelli bir 

öğrenciyle daha fazla ilgilenmek
D) Sınıfındaki yakınlarının çocuklarına özel ilgi 

göstermek
E) Diğer öğretmenler hakkında sınıfta olumsuz 

açıklamalarda bulunmak

45.  •  Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak 
geliştirmek

   •  Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz 
kazanmış olmak

   •  Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini 
sonuna kadar kullanmak

   •  Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak 
öz eleştiri ve değerlendirme yapmak

Yukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, 
öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangi-
sinin kapsamında değerlendirilir?

A) Saygı
B) Eşitlik
C) Adalet
D) Profesyonellik
E) Hesap verme sorumluluğu

46.  Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından 
verilecek görevleri yerine getirmek üzere en 
fazla kaç Başbakan Yardımcısı görevlendirile-
bilir?

A) Bir  B) İki
C) Üç  D) Dört
 E) Beş

47.  Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde; 
mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilke-
sine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görev-
lerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 
korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen 
esas ve usuller dairesinde sahip olduğu yetki 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdari vesayet B) Yetki genişliği
C) Genel idare  D) Hiyerarşi
 E) İdari eylem

48.  Aşağıdakilerden hangisi Türk idare sisteminde 
belediye meclislerinin denetim ve bilgi edinme 
yollarından biri değildir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Genel görüşme
D) Meclis soruşturması
E) Faaliyet raporunu değerlendirme 
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49.  Başkent dışında uygulanan Cumhuriyet Bay-

ramı törenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Mülki idare amiri tarafından bayramın anlam 
ve önemini belirten konuşma yapılır.

B) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, 
garnizon komutanı ve belediye başkanı tara-
fından çelenk konulur.

C) Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon ko-
mutanı ve belediye başkanı tarafından şeref 
tribününden selamlanır.

D) Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait 
çelenk anıtın alt kaidesinin soluna, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait çelenk tam ortasına, belediyeye 
ait çelenk ise onun sağına konulur.

E) Büyükşehir belediye başkanı/il belediye 
başkanı, garnizon komutanından sonra mülki 
idare amirinin makamındaki tebrikata kabul 
edilir.

50.  Protokol kurallarına göre, törenlerde takdim, 
hitap ve konuşma kuralları ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Onur konuğu, konuşmasında “sayın konuklar” 
diye hitap eder.

B) Hitapta; törene katılan tüm konuklar en asttan 
üstlere doğru zikredilir.

C) Takdimde, ast konuşmacıların kürsüye dave-
tinde, “… davet ediyorum”;  üst konuşmacıla-
rın ve onur konuklarının davetinde “… teşrifle-
rini arz ediyorum” denmesi uygundur.

D) Sunucu tarafından konuşmacıların takdimi sı-
rasında, önce konuşmacının kurumu ve/veya 
unvanı, varsa akademik titri ya da rütbesi, 
sonra “sayın” sözcüğü eklenerek adı ve soyadı 
söylenir.

E) Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayan-
ların telgraflarından yalnızca, törendeki onur 
konuğunun üstünde olanların mesajları, açılış 
konuşmasından sonra, program sunucusu 
tarafından okunur.

51.  “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî da-
yanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açık-
lanmıştır?

A) Devletin şekli B) Devletin bütünlüğü 
C) Milletin egemenliği D) Anayasanın üstünlüğü
 E) Cumhuriyetin nitelikleri

52.    I. Yaşlılar
 II. Fakirler
III. Çocuklar
IV. Özürlüler
 V. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

T.C. Anayasası’nda “kanun önünde eşitlik” ilke-
si kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle 
ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
sayılmaz?

A) I, II ve IV B) I, II, III ve V
C) II, III, IV ve V D) I, III, IV ve V
 E) I, II, III, IV ve V

53.    I. Meşru müdafaa hâli
 II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması
III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının ön-

lenmesi
IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine 

getirilmesi

T.C. Anayasası’na göre herkes, yaşama, maddi 
ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların 
hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri 
bu hükmün dışındadır?

A) I, II ve III B) II, III ve IV
C) I, II ve IV D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

54.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
gisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden 
değildir?

A) İspat Hakkı
B) Dinlenme Hakkı
C) Sendika Kurma Hakkı
D) Çalışma Hakkı ve Ödevi
E) Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

55.  T.C. Anayasası’na göre karşılıklılık esası göze-
tilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yaban-
cıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi 
hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi Faaliyetlerde Bulunma Hakkı
B) Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı 
C) Seçme, Seçilme Hakkı
D) Dilekçe Hakkı
E) Mal Bildirimi
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56.  T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmaz-
lığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi 
yanlıştır?

A) TBMM üyesi hakkında, seçiminden sonra 
verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, 
üyelik sıfatının sona ermesi beklenilmeden 
yerine getirilir. 

B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri 
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadık-
ça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklana-
maz ve yargılanamaz. 

C) TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce-
lerden, sorumlu tutulamazlar. 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti 
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

E) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruştur-
ma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunul-
mazlığını kaldırmasına bağlıdır.

57.  T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili 
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî 
Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

B) Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya 
yasama döneminin bitmesi, belli süre için veril-
miş olan yetkinin sona ermesine sebep olur. 

C) Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda ön-
celikle ve ivedilikle görüşülür. 

D) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî 
Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. 
Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak 
daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. 

E) Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitimin-
den önce onaylanması sırasında, yetkinin son 
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de 
belirtilir.

58.  T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli 
salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım 
hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden 
fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

A) Altı  B) Dokuz
C) On  D) On iki
 E) On beş

59.  “Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - yaşını 
bitirdiği yılın - - - ayı sonunda başlar, - - - yaşını 
bitirip - - -  yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda 
biter.”

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A) 5 - ekim - 13 - 15 B) 6 - aralık - 12 - 14
C) 5 - eylül - 13 - 14 D) 4 - ağustos - 12 - 15
 E) 6 - ocak - 11 - 14

60.    I. Yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim 
okuluna hazırlamak

 II. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak 
bilgi ve maharetleri kazandırmak

III. Öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında 
yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim 
vermek

IV. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mec-
buri öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli 
öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların 
genel bilgilerini artırmak

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre mecburi ilköğrenim çağında bulunanların 
gidebilmeleri için yetiştirici ve tamamlayıcı 
sınıflar ve kurslar, yukarıdakilerden hangilerini 
gerçekleştirme amacıyla açılırlar?

A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, III ve IV D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV
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61.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 

göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile 
başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen 
çocuğunun durumunu en geç kaç gün içinde 
okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

A) Üç  B) Beş
C) Yedi  D) Dokuz
 E) On

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

A) Okul müdürü
B) Mahalli mülki amir
C) Görevli mahkeme
D) Mahalle muhtarı
E) İl/ilçe millî eğitim müdürü

63.  Aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışan 
personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
kapsamında olmayıp özel kanunları hükümle-
rine tabidir?

A) Belediyeler
B) İl Özel İdareleri
C) Katma Bütçeli Kurumlar
D) Emniyet Teşkilatı Mensupları
E) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri

64.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurları amirler tarafından verilen 
görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

B) Devlet memurları görevlerinin iyi ve doğru yü-
rütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

C) Amir yasalara aykırı verdiği emrinde ısrar edip 
bu emrini yazı ile yenilese de, memur bu emri 
yapmağa mecbur değildir.

D) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle 
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorum-
luluktan kurtulamaz.

E) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri 
verene bildirir.

65.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye 
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Sayıştay 
B) Maliye Bakanlığı
C) Anayasa Mahkemesi
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

66.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan 
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler 
olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 
ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam 
edilemezler?

A) 6 ay  B) 9 ay
C) 1 yıl  D) 18 ay
 E) 2 yıl

67.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren 
hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın 
memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve 
gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti 
görevi verilemez. 

B) Engelli memurlara isteği dışında gece vardiyası 
görevi verilemez.

C) Doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece vardi-
yası görevi verilemez. 

D) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren 
gece nöbeti görevi verilemez. 

E) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren 
gece vardiyası görevi verilemez. 

68.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi 
yanlıştır?

A) Çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün izin verilir.
B) Kendisinin evlenmesi hâlinde on gün izin 

verilir.
C) Çocuğunun evlenmesi hâlinde yedi gün izin 

verilir.
D) Eşinin kardeşinin ölümü hâlinde yedi gün izin 

verilir.
E) Eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık 

izni verilir.
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69.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin 
cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek
C) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal 

yollara başvurulmasına neden olmak
D) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere 

yalan ve yanlış beyanda bulunmak
E) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve ben-

zerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak

70.    I. Aile yardımı ödeneği
 II. Ölüm yardımı ödeneği
III. Eğitim, öğretim tazminatı
IV. Öğretim yılına hazırlık ödeneği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden hangi-
leri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
ödenir?

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

71.    I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
 II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları 

yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
III. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim ku-

rumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabili-
yetleri ölçüsünde yararlanırlar.

IV. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin 
en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim gör-
melerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, 
burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar 
yapılır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitimi-
nin Temel İlkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” 
ile ilgili hükümlerdendir?

A) I ve II  B) II ve IV
C) II, III ve IV D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

72.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin 
amaç ve görevlerinden değildir?

A) Çocukları ilköğretime hazırlamak
B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşma-

larını sağlamak
C) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini 

ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
D) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

yönünden yetiştirerek hayata hazırlamak
E) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden 

gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 
yaratmak

73.  “Yöneltme - - - başlar; yanılmaları önlemek ve 
muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi 
sağlamak için - - - devam eder.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla hangisi getirilmelidir?

A) ilkokulda - ortaokulda da
B) ortaokulda - ortaöğretimde de
C) okulöncesinde - ortaokulda da
D) ilköğretimde - ortaöğretimde de
E) okulöncesinde - ilköğretimde de

74.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
“okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini 
tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları ha-
zırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve 
görevleri arasındadır?

A) İlköğretim B) Ortaöğretim
C) Yaygın eğitim D) Yükseköğretim
 E) Okul öncesi eğitim

75.    I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
 II. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili 

olanlar
III. Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş 

veya ikametgâh adresi bulunmayanlar

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine 
veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen 
yukarıdaki dilekçelerden hangisi/hangileri 
incelenemezler? 

A) Yalnız I  B) I ve II
C) I ve III  D) II ve III
 E) I, II ve III
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76.  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair Kanun’a göre Türkiye’de ikamet eden 
yabancıların, kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
konusunda yetkili makamlara yaptıkları baş-
vuruların sonucu hakkında dilekçe sahiplerine, 
en geç kaç gün içinde cevap verilir?

A) On  B) On beş
C) Yirmi  D) Otuz
 E) Altmış

77.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri 
hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili 
merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali  B) İçişleri Bakanı
C) Kaymakam D) Belediye Başkanı
 E) Cumhuriyet Başsavcısı

78.  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre 
“ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor” ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi hazırladığı 
raporu izin vermeye yetkili merciye sunar. 

B) Yetkili merci gerekçe göstermeksizin soruşturma 
izni verilmesine veya verilmemesine karar 
verir.

C) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi, bakanlık 
müfettişleri ile kendilerini görevlendiren mercinin 
bütün yetkilerini haizdir.

D) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapıl-
mışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle 
ayrı ayrı belirtilir. 

E) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi, hakkında 
inceleme yapılan memurun ifadesini almak 
suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli 
bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir 
rapor düzenler.

79.  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikaların 
kuruluşu ile ilgili hazırlanan tüzük ve belge-
lerin birer örneğini valilik, aşağıdakilerden 
hangisine gönderir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Başbakanlık

80.  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurul-
ların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya 
denetleme kurulunun gerekli gördüğü durum-
larda ya da genel kurul üye veya delegelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış 
gün içinde toplanır.

B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu 
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay 
içinde yapılır.

C) Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak 
üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır. 

D) Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya 
delege sayısının salt çoğunluğudur. 

E) Genel kurula çağrı denetleme kurulu tarafından 
yapılır. 

81.  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki 
sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması du-
rumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada 
kaç saat izinli sayılır?

A) Dört  B) Beş
C) Altı  D) Yedi
 E) Sekiz

82.    I. Sendikalar ticaretle uğraşabilirler.
 II. Sendikalar kamu makamlarından maddi yardım 

kabul edemezler. 
III. Sendikalar siyasi partilerden maddi yardım alamaz 

ve onlara maddi yardımda bulunamazlar. 
IV. Sendikalar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer 

alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz 
veya işaretlerini kullanamazlar. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yasaklarla 
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I, II ve III
C) I, III ve IV D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV
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83.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun 
yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak 
sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru 
sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı 
kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine 
gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir?

A) Kurum vakfına
B) Bütçeye
C) Döner sermayeye
D) Kurum ihtiyaçlarına
E) Sosyal amaçlı projelere

84.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili 
olarak aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler bilgi 
edinme hakkı kapsamı içindedir?

A) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
B) İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
C) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya 

belgeler
D) Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi 

veya belgeler
E) Kişilerin çalışma hayatını etkileyecek nitelikte 

olan sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev 
ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler

85.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nda “kamu kaynaklarının tanımlanmış 
standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve ve-
rimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel 
sistem ve süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütçe
B) Mali kontrol 
C) Stratejik plan 
D) Harcama birimi
E) Kamu mali yönetimi

86.  “Bakanlıklarda - - -, diğer kamu idarelerinde - - -, 
il özel idarelerinde - - - ve belediyelerde - - - üst 
yöneticidir.”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre üst yöneticiler ile ilgili 
yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 
hangisi getirilmelidir?

A) bakan - müsteşar - genel sekreter - belediye 
başkanı 

B) en üst yönetici - vali - genel sekreter - belediye 
başkanı

C) müsteşar - en üst yönetici - vali - belediye 
başkanı

D) bakan - en üst yönetici - genel sekreter - bele-
diye başkanı 

E) bakan yardımcısı - müsteşar - belediye başkanı 
- başkan yardımcısı 

87.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi 
esastır.

B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlan-
ması esastır. 

C) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde 
gösterilir. 

D) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçe-
lerinde gösterilir. 

E) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen 
iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve 
değerlendirilir. 

88.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre merkezi yönetim bütçesinin 
gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile 
kurumun stratejik planları çerçevesinde belir-
lenmiş ödenek tavanları

B) Orta vadeli program ve mali planda belirlenen 
temel büyüklükler ile ilke ve esaslar 

C) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu 
çok yıllı bütçeleme anlayışı

D) Özel sektör yatırımcılarının talepleri
E) İdarenin performans hedefleri
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89.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “mühim 

mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi” aşa-
ğıdakilerden hangisiyle yapılır?

A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının 
tasdiki

B) İçişleri Bakanının tasvibi
C) Bakanlar Kurulu Kararı
D) Valilik Kararı
E) Kanun

90.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “kayma-
kamlar” aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?

A) İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun 
Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

B) İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın olumlu 
görüşü ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

C) Başbakanının önerisi, Bakanlar Kurulunun 
Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

D) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin tasvibi 
ve Başbakanın olumlu görüşü üzerine müşterek 
kararnameyle

E) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı 
ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve 
Cumhurbaşkanının tasdikiyle

91.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valiler”, 
il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe 
kadar aylıktan kesme cezası verebilir?

A) Beş  B) Yedi
C) On  D) On beş
 E) Yirmi

92.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağı-
dakilerden hangisi “ilçe idare kurulu üyesi” 
değildir?

A) Malmüdürü B) Tahrirat kâtibi
C) Emniyet müdürü D) Hükûmet hekimi
 E) Millî eğitim müdürü

93.    I. Anayasa
 II. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu
III. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
IV. Kalkınma Plan ve Programları

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name, yukarıdakilerden hangilerinin doğrul-
tusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV
C) I, III ve IV D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

94.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir?

A) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal 
politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak

B) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplo-
maların denkliğini tespit etmek

C) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini 
koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 
programlarını tasarlamak

D) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın 
eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 
yararlanabilmesini teminat altına alan politika 
ve stratejiler geliştirmek

E) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim 
kurumlarının program ve denklik derecelerinin 
belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanma-
sında iş birliğinde bulunmak

95.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini 
güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak 
politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve 
uygulanmasını koordine etmek” aşağıdakilerden 
hangisinin görevidir?

A) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü

B) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
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96.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 
görevlerinden değildir?

A) Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmet-
leri yürütmek 

B) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-
metlerini yürütmek

C) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi 
ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film 
ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak

D) Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak, 
çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eği-
timlerini sağlamak

E) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi 
hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaş-
tırmak amacıyla politikalar oluşturmak

97.    I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim 
ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüş-
lerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak 
amacıyla gerekli tedbirleri almak 

 II. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih 
veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile 
diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmek

III. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen 
ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin 
koordinasyonunu sağlamak

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/
hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün görevlerindendir?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) I ve III  D) II ve III
 E) I, II ve III

98.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, 
taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans 
ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yapmak” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

99.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “okul, ilçe, il ve ülke düze-
yinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmet-
leri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını 
değerlendirmek” ortak görevi aşağıdaki genel 
müdürlüklerden hangisinin sorumluluk alanında 
değildir?

A) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
B) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
C) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
D) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü
E) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

100.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre Bakanlığın “bilimsel danışma 
ve inceleme organı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk Müşavirliği
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
D) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
E) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)



20 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI - MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

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

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

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

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

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

100.  C


