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1. (I) Osmanlı döneminde tütün ülkeye çok çabuk yayılır. 

(II) Pabucu yarımlardan tutun da bilginlere değin herkes 

tütün içmeye başlar. (III) Ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi, 

eserinde önceleri tütünün çok pahalı satıldığını belirtir. 

(IV) Bunun sonucunda da halk, kahvelerde oturamaz hâle 

gelir; çünkü,  dumandan dolayı değil oturmak nefes al-

mak bile imkânsızlaşır. (V) Bunun sonucunda devlet bu 

konuda önlemler almayı düşünür.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

2. H. Heine, Alman edebiyatında romantizmden real-

izme geçişin en önemli şairidir. Romantik bir genç ru-

hunu yansıtan bu şiirler gönüllere seslenir, okuyucularda 

yaşantı birlikleri yaratır. Heine, bu şiirleriyle yalnız bir mil-

lete özgü karakter ve kültürü değil…

Bu parçanın aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması en 

uygundur?

A) evrensel bir ruh yapısını vurgular.

B) tüm Alman ulusunun ruhuna ayna tutar.

C) Alman tarihine de ışık tutar.

D) o milletin bakış açısını da yansıtır.

E) hatta her dönemdeki sorunlara çözümler önerir.

3.  (I) Şiir, ozanla okurun ortaklaşa ürünüdür. (II) Şiiri ozan 

yazar, okur onu kendi yeteneği içinde algılar. (III) Ozanla 

okur özdeş dalga uzunluğunda birleşir. (IV) Işte ozanın 

şiirinin “şiir” olarak algılanması, sevilmesi o zaman ola-

nak içine girer. (V) Şiir, anlaşılmak, sevilmek için okurdan 

da çaba bekler. (VI) Okurun tavrını tam olarak kestirmek 

pek olanaklı değildir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kend-

isinden sonraki yargının koşuludur?

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

4. Şiir denizinde kulaç atarken kimi zaman çok rasge-

le, sıradan -hatta ümitsiz- bir özün, sağlam bir biçime 

kavuşmakla şiir katına yükseldiğine tanık oldum. Ya da 

ilginç ve yarına kalabilecek nice şiirin biçim savruklukları 

yüzünden eriyip gittiğini gördüm.

Düşüncelerini bu sözlerle dile getiren birinin anlatmak 

istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir türünün, yarınlara kalmaya yatkın olmadığı

B) Şiiri şiir kılan şeyin, biçimsel güzellik olduğu

C) “Zaman”ın şiire düşman olduğu

D) Şiirde öz ve biçimin birbirini desteklemesi gerektiği

E) Şiirde içeriğin her şeyin üzerinde olduğu

5. I. Türkiye’mizin her köşesinde ayrı bir güzellik büyüler 

bizleri.

II. Müzedeki tarihî eserler 16’ncı yüzyıla ait nadide 

parçalardır.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa önerilere 

oy çokluğuyla kabul edildi.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde kesme 

işaretinin (‘) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III
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8. F şubesi kaç şubeye erişebilmektedir?

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  

9 – 11. Soruları Aşağıdaki Bilgilere  

Göre Cevaplayınız.

Osman, bir merdivenin basamaklarını çıkarken ve inerk-
en, zihninden bir sayı tutmakta ve bu sayılarla işlem 
yapmaktadır. 

• Çıkarken, her bir basamakta zihnindeki sayıyı 3 ile 
çarpmaktadır.

• Inerken, her bir basamakta zihindeki sayıyı 6 ya 
bölmektedir.

9. Osman ilk basamakta zihninden 9 sayısını tuttuğuna 
göre, 14. basamağı çıktığında zihnindeki sayı kaç olur?

A) 313 B) 314 C) 315 D) 316 E) 317

10. Osman ilk basamakta zihninden 3 sayısını tuttuktan 
sonra, 10 basamak çıkıp, 4 basamak inerse zihnindeki 
sayı kaç olur?

A) 813
20

 B) 729
16

C) 692
15

    D) 651
14

      E) 613
13

11. Osman’ın zihnindeki sayı 10. basamakta 314 
olduğuna göre, Özlem ilk basamakta zihninden hangi 
sayıyı tutmuştur?

A) 36  B) 35 C) 34 D) 33 E) 32

12 – 14. Soruları Aşağıdaki Bilgilere  

Göre Cevaplayınız.

Ahmet, Fatma, Kemal isimli üç kardeşin yaşlarıyla ilgili 
bilgiler aşağıdaki şekildedir.

• Ahmet’in yaşı Fatma’nın yaşının iki katından bir fazladır. 

• Kemal’in yaşı ise Fatma’nın yaşının 3 katının iki  
eksiğidir. 

• Üç kardeşin yaşları toplamı 47 dir.

12. Ahmet kaç yaşındadır?

A) 9  B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

6 - 8 soruları, aşağıdaki bilgilere göre 

birbirinden bağımsız olarak  cevaplayınız.

Aşağıdaki şekil bir sendikanın A, B, C, D, E ve F 

şubeleri arasındaki bilgisayar ağını göstermektedir. Bu 

şubelerin birbirlerine erişimi şekildeki oklar yönünde 

gerçekleşmektedir.

C

F
E

A B

D

Bu bilgisayar ağında bir şube başka bir şubeye erişiyorsa 

onun eriştiği öteki şubelere de erişebilmektedir. Örneğin, 

A şubesi B’ye, B şubesi de D’ye eriştiği için, A şubesi D’ye 

erişebilmektedir.

6. A şubesindeki bilgisayar arızalanırsa

I. F, D’ye erişemez.

II. D, C’ye erişemez.

III. C, D’ye erişemez. 

yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II  D) I ve III E) I, II ve III

7.Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, B şubesinin eriştiği 

şube sayısı değişmez?

A) B ile F şubelerinin yerleri birbiriyle değiştirilirse

B) A ile B şubeleri arasındaki çift yönlü ok kaldırılırsa

C) E ile C şubeleri arasındaki okun yönü ters çevrilirse

D) F ile E şubeleri arasındaki ok çift yönlü yapılırsa

E) B ile D şubeleri arasındaki ok kaldırılırsa
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17. Selçuklularda meliklerin yetiştirilmeleri ile 
görevli kişilere “atabey” denilirdi. Osmanlı Devleti’nde 
şehzadelerin yetiştirilmeleri ile görevli kişilere verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müderris B) Şeyhülislam 

C) Kazasker D) Enderun E) Lala

18. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese hangi padişah 
zamanında ve nerede açılmıştır?

A) Fatih Sultan Mehmet-Istanbul

B) Orhan Bey-Iznik

C) Osman Bey-Bilecik

D) I. Murat-Bursa

E) II. Murat-Edirne

19.  Paris’te 1857’de geleceğin askerî, teknik ve 
mülki kadrolarını modern bilgilerle donanmış olarak 
asıl yerinde yetiştirmek ve yabancı dil öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla kurulan okul aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mekteb-i Maarifi Adliye

B) Mekteb-i Tıbbiye

C) Mekteb-i Osmaniye

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Mekteb-i Mülkiye

20. Plato, akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış 
düzlüklere denilmektedir. Ülkemiz dağlık ve engebeli 
olmasına rağmen platolar geniş yer kaplamaktadır. Bunun 
sebebi olarak da ülkemizin 3. ve 4. jeolojik zamanlarda 
toplu yükselmesi gösterilmektedir. Ülkemizde başta 
Iç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede plato 
alanları bulunmaktadır. Ülkemizdeki en yüksek platolar 
volkanik platolardır.

Ülkemizdeki aşağıdaki platolardan hangisinin üzeri lav 
örtüsü ile kaplı plato alanıdır?

A) Teke Platosu  B) Cihanbeyli Platosu

C) Bozok Platosu  D) Erzurum-Kars Platosu

E) Taşeli Platosu

13. Kemal’in yaşı K ise Fatma’nın yaşının K cinsinden 

değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) K    B) 
K + 2

3
 C) K + 1

3
  D) K + 3

3
      E) K + 4

3

14. İki yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur?

A) 4  B) 50  C) 53 D) 56 E) 59

15. Kutlu Dağ adını taşıyan kayanın Çinliler tarafından 

ateş ve sirke ile parçalandıktan sonra Çin’e taşınması ile 

yaşanan kıtlığın sebep olduğu gelişmeleri anlatan Türk 

destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türeyiş-Uygur 

B) Bozkurt-Göktürk

C) Oğuz Kağan-Hun

D) Göç-Uygur

E) Şu-Saka  

16. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu 

Devletinin Anadolu’ya gelen Türk boylarını küçük 

gruplara ayırarak farklı bölgelere yerleştirmesinin 

sebepleri arasında gösterilemez?

A) Anadolu’da yeni yerleşim alanları oluşturmak

B) Boyların birleşerek merkezi otoriteye karşı siyasi bir 

güç oluşturmalarını engellemek

C) Anadolu’ya gelecek yeni göçleri önlemek

D) Devlete karşı çıkabilecek büyük isyanların önüne 

geçmek

E) Anadolu’da boş olan bölgelerin imarını sağlamak
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24. A ilinin nüfusu 650.000 (altıyüzellibin) olarak tespit 

edilmiştir.

Bu bilgi esas alındığında A ilinin büyükşehir belediyesine 

dönüşebilmesi için gerekli olan nüfus miktarı olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A ili merkez nüfusunun 50.000 artması durumunda 

büyükşehir belediyesine dönüşebilir

B) A ilinin mevcut nüfusu büyükşehir belediyesine 

dönüşmesi için yeterlidir

C) A ilinin büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için 

toplam nüfusun 700.000 olması gerekmektedir

D) A ilinin büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için 

il sınırlarındaki toplam nüfusunun 750.000 olması 

gerekmektedir

E) A ilinin büyükşehir belediyesine dönüşmesi için 

nüfusunun 25.000 artması yeterlidir

25. Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle bütün eğitim 

kurumları Maarif Vekaletine bağlanmıştır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun

C) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

D) Teşkilat- Esasiye Kanunu

E) Kanun-i Esasi

26.  Aşağıdaki romanlardan hangisi Türk edebiyatında 

resimlenen ilk roman olma özelliğine sahiptir?

A) Araba Sevdası

B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) Aşk-ı Memnu

D) Cezmi

E) Eylül 

21. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’nin nüfus 

özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi verilmemiştir? 

A) Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır 

B) Çatalca - Kocaeli bölümünde nüfus yoğunluğu fazladır

C) Taşeli Platosu, nüfus yoğunluğunun az olduğu 

alanlardan biridir

D) Nüfus ülke geneline dengeli bir şekilde dağılmamıştır

E) Karadeniz’e kıyısı olan illerde nüfusun büyük bölümü 

kıyı kesiminde toplanmıştır

22. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu 

yerlerdeki nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışı demir-çelik 

sanayisine bağlı olarak gerçekleşmiştir?

A) Murgul

B) Susurluk

C) Iskenderun

D) Seydişehir

E) Keçiborlu

23. Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa Mahkemesine 

üye seçme yetkisi bulunmaktadır?

A) Hakimler ve Savcılar Kurulu

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Yargıtay

D) Adalet Bakanı

E) Ana muhalefet partisi
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30. Ekonomi alanında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın, 

Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan farklı olarak izlediği 

politika aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberalizm

B) Sosyalizm 

C) Karma Ekonomi

D) Marksizm 

E) Devletçilik

31. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi Mudanya 

Ateşkes Antlaşması’ndaki diplomatik başarıyla, savaş 

yapılmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır?

A) Maraş  B) Izmir 

C) Şanlıurfa  D) Edirne  E) Kars

32. I. İnönü Savaşından sonra yapılan Londra 

Konferansı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini 

aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?

A) Talat Paşa B) Ali Rıza Paşa

C) Tevfik Paşa D) Ismet Inönü E) Bekir Sami Bey

33. 

I.  Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi 

belirtilmiştir

II. Ilk defa milli bir kurulun oluşturulmasından 

bahsedilmiştir

III. Ilk defa “milli egemenlik”ten bahsedilmiştir

Yukarıda hakkında kısaca bilgiler verilen olay 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Görüşmeleri

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Erzurum Kongresi 

E) Havza Genelgesi

27. “Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde 

bulunduran ve 13 ülke tarafından oluşturulan OPEC’in 

(Petrol Ihraç Eden Ülkeler Örgütü) merkezi Avusturya’nın 

başkenti Viyana’dadır. Kuruluşun temel amacı petrol 

fiyatlarını dengelemektir.”

Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda bahsedilen 

kuruluşa üye değildir?

A) Venezuela

B) Suudi Arabistan

C) Nijerya

D) Ekvador

E) Rusya

28. Ülkemizde yapılan son anayasa değişikliği ile Milli 

Güvenlik Kurulunun yapısı yeniden belirlenmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun tabii 

üyelerinden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanı yardımcıları

B) Adalet Bakanı

C) Jandarma Genel Komutanı

D) Hava Kuvvetleri Komutanı

E) Dışişleri Bakanı

29. “Adana ve çevresinde bulunan direniş hareketini 

Ermeni ve Fransızlara karşı örgütlemek.” şeklinde amacı 

olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Izmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Hürriyet ve Itilaf Fırkası

D) Teali-i Islam Cemiyeti

E) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
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38. Okul müdürü Abdurrahman Bey, zilsiz okul proje 

uygulamasını bir toplantıda meslektaşlarına “Sınıf, 

koridor ve bahçeye yerleştirilen dijital saatlerle ders 

başı yapan öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde de 

teneffüse çıkıyor. Zil sesinin duyulmadığı okulumuzda 

öğrencilerin zamanlarını kontrol etmeyi öğrenmesinin 

yanı sıra koridorlarda kargaşa da olmuyor. Öğretmen ve 

öğrenciler zamana uyarak derse giriyor.” diye anlatmıştır.

Okul Müdürünün, öğrencilere kazandırmak istediği 

değerlerle ilgili tutum ve davranış aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Adalet

B) Eşitlik

C) Saygı

D) Yardımseverlik

E) Sorumluluk

39. Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde 

mülteci bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir 

etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu 

durumu görmezlikten gelirken Türkiye, bu masum 

bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. 

Türkiye’nin masum çocuklara ve bebeklere kucak 

açması, ülkemizin ağıdaki verilen hangi değer kavramına 

duyarlı olduğunun göstergesidir?

A) Evrensel Değerlere

B) Milli ve Manevi Değerlere

C) Bireysel Değerlere

D) Toplumsal Değerlere

E) Ahlaki Değerlere 

34. II. Dünya savaşı sonrasında dünya barışının devamı 
ve uluslararası sorunların barışçı yollarla çözülmesi 
amacıyla oluşturulan, Türkiye’nin de üye olduğu kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletler cemiyeti

B) Birleşmiş Milletler

C) Varşova Paktı 

D) Sadabat Paktı

E) NATO

35. İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti topraklarını 
kendi aralarında paylaştıkları gizli antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Istanbul Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Saint Jean de Maurienne Antlaşması

D) Petrograd Protokolü

E) Sykes-Picot Antlaşması

36. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ziraat Bankası

B) Iş Bankası

C) Halkbank

D) Etibank

E) Denizbank

37. Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimin hedeflerinden 
değildir?

A) Kültürel kodların güçlendirilmesi

B) Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik 
değerlere uygun olarak şekillenmesi

C) “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi

D)  Kuralların öğrencilere anlık olarak nakledilmesi 

E) Kendi zevklerini, ailesi ve vatanı için erteleyebilen ve 

hatta vazgeçebilen bireyler ve liderler yetiştirilebilmesi
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42.

I. Kişisel çıkarları için öğrencilerle profesyonel 
ilişkilerini kullanmama

II. Hiçbir öğrenciye avantaj sağlamama

III. Bir meslektaşı hakkında iyi ya da kötü niyetli 
açıklamalar yapmama

IV. Öğrenciyi kasıtlı olarak mahcup edecek ya da küçük 
düşürecek davranışlara maruz bırakmama

Yukarıda sayılanlardan hangileri eğitimdeki etik 
standartlardan “öğrenciye bağlılık” ilkesi içinde 
değerlendirilir?

A) I-II  B)I-II-IV

C) II-III-IV D) I-II-III  E) I-II-III-IV

43. “Insanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın 
doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması 
gereken kurallar vardır.” şeklinde ifade edilebilen etik  
çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel etik

B) Kural etiği

C) Toplumsal sözleşme etiği

D) Amaçlanan sonuç etiği

E) Sosyal Yaşam etiği

44. 

I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler.

II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını 
yapısını araştırır.

III. Kötü ne ? Iyi ne? sorularına yanıt arar.

Yukarıdaki bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normatif Etik

B) Uygulamalı Etik

C) Meta Etik

D) Kazuistik Etik

E) Sezgici Etik

40. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni Sıla Hanım “Kore 

savaşında, bir denizci bölüğü sayı kaybetmiş ve düşman 

karşısında geri çekilmeye başlamıştır. Bölük nehir 

üzerindeki köprüyü geçmiş ama düşman diğer tarafta 

sesiz durmaktadır. Eğer içlerinden biri geri gidip 

köprüyü uçurursa bir olasılık kurtulabileceklerdir. 

Köprüyü uçurmak için gidecek olan kişi, büyük bir 

olasılıkla kurtulamayacaktır. Dörtte bir olasılıkla ölmüş 

olacaktır. Geri çekilmeyi en iyi yönlendirecek olan bölük 

komutanıdır. Komutan, bu görevi gönüllü olarak yapmak 

isteyenleri sorduğunda kimse gönüllü olmamıştır. 

Eğer kendisi giderse, geri kalanlar sağ salim geri 

dönemeyeceklerdir, çünkü sadece kendisi geri çekilmeyi 

yönlendirmeyi bilen kişidir. Bölük komutanı, bu zor görev 

için birini görevlendirmeli mi, yoksa kendi mi gitmelidir” 

hikayesini sınıfa anlatmıştır.

Bu örnek olayı kullanan bir eğitimci, aşağıdaki değerler 

eğitimi yaklaşımlarından hangisine vurgu yapmıştır?

A) Telkin

B) Ahlaki Muhakeme

C) Değer Açıklama

D) Değer Analizi

E) Gözlem Yoluyla Öğrenme

41. Dünyada tüm meslekler için üyelerinin davranışlarını 

belirleyen etik ilkeler oluşturularak, meslek üyelerinin 

bilgisizlikten ya da kişisel eğilimlerinden kaynaklanan 

etik dışı davranışlara yönelmeleri engellenmeye, 

meslek içi rekabeti düzenlemeye, yetersiz üyeleri 

ayırmaya ve hizmet ideallerini korumaya çalışan etik 

ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim Etiği 

B) Mesleki Etik  

C) Kişisel Etik

D) Uygulamalı Etik 

E) Etik Ikilem
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48. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik kuramın temelini 

oluşturan deneylerin sonuçlarından birisi değildir? 

A) Örgütün verimliliği, psikolojik ve sosyal kapasitesine 

bağlıdır. 

B) Yönetici, çalışanların sosyal kapasitelerinin farkında 

olmalıdır. 

C) Işgörenler grup üyeleri olarak hareket ederler. 

D) Aşırı iş bölümü, iş yaşamında monotonluğa yol 

açabilir 

E) Işçiyi çalışmaya isteklendirmek ekonomik faktörler 

bağlıdır 

49. Öğretmenin mesleki gelişimine odaklanan denetim 

türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanatsal denetim

B) Bilimsel denetim 

C) Klinik denetim

D) Gelişimsel denetim 

E) Farklılaştırılmış denetim

50. Bireysel ve örgütsel gelişimi sağlamak için özel 

olarak tanımlanan davranışlarla ilgili olarak bir iş 

görenin çok sayıda kaynaktan (yöneticiler, iş arkadaşları, 

astlar, müşteriler ve bireyin kendisi) geri bildirim aldığı 

etkili performans değerlendirme süreci aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 360 derece 

B) Zorunlu dağılım yöntemi 

C) Grafik değerlendirme yöntemi 

D) Davranışsal değerlendirme tekniği 

E) Kontrol listesi yöntemi ve kritik olay tekniği

45. Milli eğitim müdürü bir seminer sırasında özellikle 

yönetim bilimci Elton Mayo tarafından yapılan deneylerin 

sonuçlarından çok etkilendiğini ve bu deneyler sayesinde 

yönetime farklı baktığını dile getirmiştir. 

Milli Eğitim müdürünün, ilgili deneylerle en çok neyin 

farkına vardığı söylenebilir? 

A) Işlerin denetimi

B) Grup ve bireylerarası ilişkiler

C) Fiziksel şartların etkisi

D) Uzmanlaşmanın önemi

E) Işbölümümün önemi 

46. Aşağıdakilerden hangisi Durumsallık kuramının 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Demokratik yönetim tarzı her türlü durumlarda 

geçerlidir 

B) Dış çevre unsurların değişme hızları, kullanılacak 

örgüt tekniklerini etkileyebilir 

C) Kullanılan teknoloji örgütün yapılarını etkileyebilir 

D) Dış çevre özellikleri örgüt kullandığı tekniklerini 

etkileyebilir

E) Dış çevre unsurların sürekli değişme içinde olmaları 

yönetim tekniklerini etkileyebilir

47. Frederick W. Taylor tarafından geliştirilen Bilimsel 

yönetim kuramı bir metaforla açıklanmaya çalışılır. 

Yukarıdaki kuramı açıklamaya çalışırken kullanılan 

metafor aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Organizma

B) Insan

C) Çevre

D) Labirent 

E) Makine
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54. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün insancıl 

yeterliliklerinden birisi değildir? 

A) Yetki verme 

B) Sistem Kavramı

C) Insan potansiyelini anlama 

D) Grubun bir üyesi olma

E) Iş birliği kurabilme

55. Arzu Hanım, okulunu yaz tatilinde gelecek yıla 

hazırlamak için okul binasında tadilata gitmeyi 

planlamaktadır. Yalnız okul binası tadilatı ile ilgili gerekli 

yeterliliklere sahip değildir. Tecrübeli meslektaşlarına 

başvurarak okul binasının bakım ve onarımı ile ilgili 

onlardan destek almayı düşünmektedir. 

Arzu Hanım’ın bu durumu okul yöneticisinin sahip 

olması gereken hangi yeterlilik alanı ile en iyi şekilde 

açıklanabilir? 

A) Insancıl

B) Beceri

C) Teknik

D) Kavramsal

E) Yasal 

56. Ahmet Bey, öğretmenler kurulu toplantısında bazı 

öğretmenlerin verdiği emirleri yerine getirmediği, bu 

durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Bundan 

sonra bu şekilde davranan öğretmenlere gerekli işlemleri 

yapacağını dile getirmiştir. 

Ahmet Bey’in bu ifadeleri, bir liderin sahip olduğu hangi 

güç alanı ile açıklanabilir?

A) Ödül gücü

B) Zorlayıcı güç

C) Yasal güç

D) Uzmanlık gücü 

E) Karizmatik güç

51. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Kabul Görmüş 

Denetim Standartları” dan biri değildir?

A) Mesleki yeterlilik

B) Bağımsızlık 

C) Tarafsızlık 

D) Mesleki özen

E) Hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duymama

52. Bir okul yöneticisinin, sistem kuramı bilgileriyle, 

okulu bütünleyen tüm parçaları karşılıklı etkileşim 

içerisinde değerlendirebilmesi daha çok hangi yeterlilik 

alanı ile açıklanabilir? 

A) Teknik

B) Kavramsal

C) Insancıl

D) Beceri

E) Yasal 

53. Milli Eğitim Müdürü, yeni atanan okul müdürleriyle 

yaptığı toplantıda okul yöneticilerinin okulda 

öğretmenlerin oluşturduğu grupları anlamada ve 

güdülemede yeterli olmalarının önemini vurgulamıştır. 

Eğer bunu yapamamaları durumunda okulda etkili çalışma 

ortamı oluşturmada problemler yaşayabileceklerini dile 

getirmiştir. 

Milli Eğitim Müdürünün bu açıklamaları okul yöneticisinin 

daha çok hangi yeterlilik alanı ile açıklanabilir? 

A) Teknik

B) Kavramsal

C) Insancıl

D) Beceri

E) Yasal 
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61. “Kamu hizmetinin tüm kişi, kurum, grup ve sınıfların 
özel çıkarlarından bağımsız olarak, yalnızca kamu yararı 
amacına bağlı sunulması” ifadesi aşağıdaki ilkelerden 
hangisini açıklamaktadır? 

A) Laiklik B) Tarafsızlık

C) Liyakat D) Eşitlik E) Adalet

62. 

· Eleştirel düşünme uygulaması ya da ürünüdür. 

· Zaman alıcıdır

· Aktif düşünme ve akıl yürütme yeteneği gerektirir

· Karmaşık durumlarla baş etmede kullanılır

· Kavram bilgisi ve motor becerisi gerektirir

· Yansıtıcı düşünmeyi ve yaratıcı olmayı gerektirir

Yukarıda özellikleri sıralanan öğretim yöntem-tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansıtıcı düşünme

B) Proje tabanlı öğrenme

C) Buluş yolu

D) Yapılandırmacılık

E) Problem çözme

63. “Başarılı bir öğretmenin sınıfında kullanabileceği 
çok sayıda yöntem ve teknik vardır. Bunların biri 
diğerinden üstün olmadığı gibi her durumda başarıyla 
uygulanabilecek tek bir yöntem veya teknikten söz etmekte 
mümkün değildir. Bir ders konusu için çok uygun olan bir 
teknik başka bir konu için hiçte uygun olmayabilir.”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifade ile çelişen bir 
durumdur?

A) Eğitim-öğretimde kullanılabilecek çok sayıda yöntem 
ve teknik vardır

B) En iyi yöntem içeriğe en uygun yöntemdir

C) Öğretmenlerin bu yöntemleri doğru olarak 
kullanabilmeleri için bu yöntem ve teknikler hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir

D) Anlatım yöntemi bütün dersler için kullanılabilecek 
en iyi yöntemdir

E) Kazanımlarımıza en iyi hizmet eden yöntem bizim 

için en iyi yöntemdir

57. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları 

Yönetiminin (İKY) bir özelliği değildir?      

A) IKY bilimsel teknikleri kullanmaya daha isteklidir

B) IKY proaktiftir

C) IKY bilimsel teknikleri kullanmaya daha isteklidir

D) IKY iş odaklıdır

E) IKY çalışanı girdi olarak görür

58. “Memurların hizmete alınması, ilerlemesi, yükselmesi 

ve görevin sona ermesi …………. ilkesine dayanır.” 

ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?

A) Eşitlik    B) Adalet    C) Liyakat   D) Tarafsızlık    E) Statü 

59. Örgütün amaçlarına ulaşması için yeterli sayı ve 

nitelikte insan kaynağının sağlanması, örgüte uyumunun 

sağlanması, eğitilmesi, kullanılması ve geliştirilmesi 

için gerekli kararların alınması ve uygulanması süreci 

olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu personel yönetimi 

B) Hizmet içi eğitim  

C) Insan kaynakları yönetimi  

D) Eğitim birimi 

E) Idari mali işler   

60. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları kıymetli varlıklar 

olarak görmeyi ifade eder? 

A) Işgören

B) Personel

C) Insan kaynağı

D) Insan sermayesi

E) Insan yeteneği
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66. Programlı öğretim; bireysel, kendi kendine öğrenme 

tekniğidir. Öğretmenin devamlı konuşmasına bu teknikte 

gerek kalmamaktadır. Bu tekniğin bazı temel ilkeleri 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin 
ilkelerinden birisi değildir? 

A) Küçük adımlar ilkesi

B) Giriş davranışları ilkesi

C) Başarı ilkesi

D) Anında düzeltme ilkesi

E) Bireysel hız ilkesi

67. “Teknik bir lisede, öğretmen öğrencilere atölyede 
bir sandalyenin nasıl yapılacağını göstermiş, daha sonra 
öğrencileri 4’er kişilik gruplara ayırarak birer sandalye 
yapmalarını istemiş ve sonucu öğrencilerle birlikte 
değerlendirmiştir.”

Yukarıdaki derste öğretmen aşağıdaki yöntem-
tekniklerden hangisini kullanmıştır?

A) Gösterip yaptırma

B) Benzetim 

C) Yaratıcı drama 

D) Rol oynama

E) Deney çalışması

68. Güvenli okulla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Güvenli okul ortamı öğrencilerin okulda öğrenmesi, 
kendilerini iyi hissetmesi ve kişilik gelişimlerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmesi açısından gereklidir   

B) Çünkü öğretme ve öğrenme güvensiz bir ortamda yer 
alamaz. 

C) Güvenli okul olmadan, öğretmenler öğretemez ve 
öğrenciler öğrenemez.

D) Okul şiddeti, yalnızca faili ve mağduru etkiler.

E) Okullar, öğrencilere akademik bilgi ve becerilerin yanı 

sıra sorumlu ve güvenli davranışları kazandırmakla da 

görevlidir.

64. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar destekli 

öğretimin özelliklerinden birisi değildir?

A) Etkileşimli yaşantılar sağlar, konuların kalıcılığını 

artırır

B) Bilgisayar destekli öğretim güdüleyicidir

C) Çok etkili bir pekiştiricidir

D) Bireysel ve grup öğretiminde kullanılabilir

E) Sınıfta öğretmen olmasa da bilgisayar öğretimi 

kendisi yapabilir

65.    

· Öğrencilere duyarlı ve planlı bir öğretim hizmeti 

sağlanır

· Öğrenme güçlükleriyle karşılaşanlara yerinde ve 

zamanında yardım edilir

· Bu sistem uygulanırsa okulların etkililik ve verimliliği 

artabilir

· Bu metot gerektiği gibi uygulanabilirse hemen hemen 

bütün öğrenciler yüksek düzeyde öğrenme gücüne 

kavuşabilirler

Yukarıdaki özellikler hangi öğrenme yaklaşımı ile 

ilişkilidir?

A) Buluş yoluyla öğrenme 

B) Model alma yoluyla öğrenme

C) Sunuş yoluyla öğrenme

D) Tam öğrenme

E) Iş birliğine dayalı öğrenme 
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72. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki şiddet olaylarına 

ilişkin haberlerde kaçınılması gereken durumlardan biri 

değildir?

A) Olayın çok basitleştirilerek sunulması

B) Haberlerde okul şiddet olayının tekrar tekrar ve 

abartılarak verilmesi

C) Okul şiddetinin duygusallaştırılarak yayımlanması

D) Şiddet olayının nasıl olduğunun detaya girilmeden 

verilmesi

E) Şiddet olayına katılan kişilerin yüceltilmesi

73. A Gazetesi hakkında toplatma kararı veren yetkili 

mercii, TC Anayasası’na göre, bu kararını en geç 24 saat 

içinde yetkili hâkime bildirir. Hâkim bu kararı ne kadar 

süre içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz 

sayılır?

A) En geç 60 saat

B) En geç 48 saat

C) En geç 36 saat

D) En geç 24 saat

E) En geç 12 saat

74. Hayrettin Bey kendisine idari para cezası verilmesine 

rağmen ortaokul yedinci sınıfa devam eden kızı Beren’i 

okula göndermemekte, neden göndermediğini de okul 

idaresine bildirmemektedir. 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu’na göre, ilgili veliye ne kadar idari para 

cezası verilir?

A) 100 TL

B) 500 TL

C) 1000 TL

D) 2000 TL

E) 5000 TL

69. Aşağıdakilerden hangisi “Vandalizm”i tanımlamaktadır?

A) Bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, 

araca ya da ürüne zarar verme eylemidir

B) Istemeden arkadaşlarına zarar verme, okul araçlarına 

zarar verme

C) Okulda arkadaşlarını koruma, işbirliği ve huzur içinde 

yaşama davranışı

D) Bilerek ve isteyerek okuldaki araç gereçlere ve okul 

malına zarar verme eylemi

E) Okulda akranlarına karşı zorbalık davranışları

70. “Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli 

hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve 

davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi 

düzenini veya hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya 

yönelik şiddet hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli ve 

salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve 

hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik 

olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük 

nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu 

haller” şeklinde ifade edilen durum aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Kriz hali  B) Savaş hali  

C) Seferberlik hali   D) Olağanüstü hal

E) Sıkıyönetim hali

71.  Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim sürecinde ilk 

aşamada yer alır?

A) Öğrenme ve değerlendirme   

B) Kriz sinyalinin alınması    

C) Krize hazırlık ve korunma       

D) Krizin denetim altına alınması  

E) Normal duruma dönüş
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77. Ülkü Hanım, bir ilkokulda öğretmen olan Murat 

Bey hakkında ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikâyette 

bulunmuş, yapılan ön inceleme sonucunda Murat 

Bey hakkında soruşturma izni verilmemesine karar 

verilmiştir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu’na göre, 

Ülkü Hanım bu karara karşı itirazını yetkili merciin 

kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapabilir?

A) 3 gün 

B) 5 gün

C) 7 gün 

D) 10 gün

E) 15 gün

78. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, “Her 

kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile 

gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, 

pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve 

kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek” Millî 

Eğitim Bakanlığında hangi hizmet biriminin görevidir?

A) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

C) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Teftiş Kurulu Başkanlığı

E) Personel Genel Müdürlüğü

75. Sami Bey bir ilkokulda müdürlük yapmaktadır. 

Yirmibeş yıllık memuriyet hayatı bulunmaktadır. Son on 

yıldır hiç yıllık izin kullanmamıştır. Yıllık izin hakkının 

tamamını kullanmak istemektedir. 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’na göre Sami Bey toplam kaç gün 

izin kullanabilir?

A) 30 gün

B) 60 gün

C) 90 gün

D) 200 gün

E) 300 gün

76. Okul Müdürü Türkay Bey, maddi durumu yerinde 

olmadığı gerekçesiyle okulun en başarılı öğrencisi 

Cansu’yu okutmayacağını söyleyen öğrenci velisi Ayhan 

Bey’e “Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en 

yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini 

sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka 

yollarla gerekli yardımlar yapılır.” cevabını vermiştir. Okul 

Müdürü, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, 

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinden 

bahsetmektedir?

A) Eğitim Hakkı

B) Genellik ve Eşitlik

C) Fırsat ve Imkân Eşitliği 

D) Yöneltme

E) Demokrasi Eğitimi
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79. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre, ilgili yılda tahsis edilen örtülü ödenek 

toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne 

kadarını geçemez?

A) Yüzde 3

B) Yüzde 5

C) Binde 3

D) Binde 5

E) Binde 15

80. Gülşehir ilçesine bağlı İğdelikışla Köyü, Avanos 

ilçesine bağlanmak istemektedir. Bu değişiklik, 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisiyle olabilir?

A) Kanunla

B) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

C) Cumhurbaşkanı onayı ile

D) Içişleri Bakanlığının tasvibiyle

E) Bayındırlık ve Sağlık Bakanlıklarının mütalaası ile




