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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/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 imzalayınız.
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 siyah 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 DÖRT 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. Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecek şekilde 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.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

ÖĞRETMEN
1. Bir öğretim görevlisi, öğrencilerinin ağaç türlerini

5. Ahmet Öğretmen, kuraklık üzerine öğrencilerini

daha iyi ayırt edebilmeleri için ormana gezi etkinliği düzenlemiştir. Öğrenciler, ağaçları doğrudan
görme ve temas etme fırsatı yakalamışlardır.

gruplara ayırarak bir çalışma yaptırmıştır. Bu
çalışmada öğrenciler, kuraklığın sebepleri, ortaya
çıkışı ve yayılması üzerine araştırmalar yapmıştır.
Daha sonra farklı kaynaklardan kuraklığın önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak çalışmalarını
genişletmişlerdir. Son olarak kuraklığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerini, ürünlerini ve
modellerini sınıfta arkadaşlarına sunmuşlardır.

Öğretim görevlisinin bu etkinliği aşağıdaki
öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan
ilişkilidir?
A) Güncellik
B) Ekonomiklik
C) Kolaydan zora
D) Yaparak yaşayarak öğrenme

Bu paragrafa göre Ahmet Öğretmen’in öğretim
sürecinde kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyselleştirilmiş Öğretim
B) Programlı Öğretim
C) Uzaktan Eğitim
D) Proje Tabanlı Öğretim

alır. İlke ve genellemeler öğrencilere aktarılmadan önce ön organize edicilerin etkin bir şekilde
kullanılması gerekir. Kavramlardan hareketle
örnekler verilerek tümdengelim yolu kullanılır.
Paragrafta özellikleri verilen öğretim stratejisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buluş Yoluyla Öğretim
B) Sunuş Yoluyla Öğretim
C) Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim
D) Probleme Dayalı Öğretim

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim stratejisine uygun bir
ifade değildir?
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2. Bu stratejiye göre öğrenciler bilgiyi hazır olarak

A) Kalabalık sınıflarda uygulanması ekonomiktir.
B) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.
C) Sınıf dışı etkinlikler gerektirebilir.
D) Öğrenci süreçte aktiftir.

len popüler bir öğrenciydi. Ayrıca Ali, tek başına
çalışmaktan hoşlanmaz, grup çalışmalarına daha
etkin katılım sağlardı. Güçlü bir iletişim ve empati
becerisine sahipti.
Çoklu zekâ kuramına göre Ali’nin öne çıkan
zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal
C) Öze dönük

B) Doğacı
D) Uzamsal

7. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yak-

laşımın ilkelerine uygun biçimde yürütülen
öğretim sürecinin özelliklerinden biri değildir?
A) Bilgi, öğrenenin yaşantıları ve ön öğrenmeleri
ile ilişkilendirilir.
B) Değerlendirme, hem sürece hem de ürüne
yöneliktir.
C) Öğretmen, bilgiyi aktarandır ve öğretimin merkezindedir.
D) Öğrenciler, bağımsız düşünmeye ve problem
çözme becerilerini geliştirmeye teşvik edilir.

4. I. Fen bilimlerine karşı ilgili olma

II. Periyodik tabloda elementlerin yerini gösterebilme
III. Türkçe dersinde başarılı olacağına inanma
IV. Üslü sayılarla işlem yapabilme

8. Bir konunun iki zıt noktasının, iki grup tara-

Numaralandırılmış ifadelerden hangileri Tam
Öğrenme Modeli’nin duyuşsal giriş özelliklerindendir?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

6. Ali, akranları tarafından arkadaşlık için tercih edi-

fından jüri önünde tartışılmasıyla ve bu jüriyi
etkileme çabasıyla gerçekleştirilen tartışma
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yalnız I ve III.
D) Yalnız III ve IV.

A) Münazara
C) Zıt panel
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B) Çember
D) Sempozyum

A

ÖĞRETMEN
9. “Öğrencilerinize öğretmeden önce düşünme-

13. Ali Öğretmen ders anlattığı sırada öğrencilerden

lerini sağlayın!” Düşünerek; neyi öğrenmeleri
gerektiğinin, ne şekilde öğrenebileceklerinin ve
daha önemlisi kendilerinin farkına varacaklardır.
Öğrenme ihtiyaçlarının sorumluluğunu almaları ve
öğrenme stillerinin farkında olmaları, öğrenilecek
bilgiden daha değerlidir.”

biri, sıra arkadaşına bağırmaya başlamış ve
yanından kalkmasını istemiştir. Tüm sınıf bu olaya odaklanmıştır.
Bu durum karşısında Ali Öğretmen’in öncelikle
yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Paragrafta önemi vurgulanan üst düzey düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratıcı
C) Yakınsak

A) İki öğrenciyi de sınıftan atmalıdır.
B) Yaşanan bu durumun nedenini anlamaya
çalışmalıdır.
C) Bağıran öğrencinin disiplin kuruluna sevkini
sağlamalıdır.
D) Okul yönetimini ve diğer öğretmenleri haberdar etmelidir.

B) Metabilişsel
D) Hipotetik

10. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi
soru - cevap tekniğine uygun değildir?

11. Bir öğretmen, bilgisayar ve telefonlardaki oyun-

larla ilgili olarak öğrencilerin farklı bakış açıları
geliştirmesini sağlamak amacıyla öğretim sürecinde altı şapkalı düşünme tekniğini kullanmıştır.
Öğrencilerden kendine verilen şapkanın rengine
göre uygun yorumlar yapmasını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumu - şapka
rengi eşleştirmelerinden hangisi bu tekniğe
uygun değildir?

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf içi iletişim
unsuru olarak ben diline örnektir?
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A) Öğrencilere düzeylerine uygun sorular yöneltmek
B) Soruları tüm sınıfa sormak ve düşünme süresi
vermek
C) Yanlış cevap veren öğrencilere hemen doğru
cevabı söylemek
D) Etkinlik sırasında güven verici bir ortam oluşturmak

A) Oyunlar, kişilerin kaliteli vakit geçirmesini sağlar ve eğlencelidir. - Sarı
B) Oyunları eğitim amaçlı da kullanabiliriz. - Yeşil
C) Oyun oynamak kişiyi mutlu eder ve kendini iyi
hissetmesini sağlar. - Kırmızı
D) Çok sayıda oyun ve uygulama gençlerin erişimine açılmıştır. - Siyah

A) Çalışmamaya devam et, karne günü geliyor.
B) Yalnızca beni değil, tüm sınıfı rahatsız ediyorsun.
C) Başarılı olmanı isterim ama bu çalışmayla işin
çok zor.
D) Dersi dinlemediğin zaman bir sorunun olduğunu düşünerek kaygılanıyorum.

15. Hüseyin Öğretmen koridorda görüldüğünde tüm

sınıf yerine geçmeye başlamış ve sınıfı bir telaş
sarmıştır. Hüseyin Öğretmen, sınıfa girdiğinde
ayakta gördüğü öğrenciyi şiddetli biçimde azarlamış ve bu durumun ders notuna yansıyacağını
belirtmiştir. Daha sonra sınıf kurallarını hatırlatmış
ve bu kurallara uymayanların sonuçlarına katlanacağını söylemiştir.
Bu paragrafa göre Hüseyin Öğretmen’in sınıf
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik
C) Otokratik

B) Serbest (ilgisiz)
D) Hümanist

12. I. Herkesin katılımını destekleyen çoklu iletişim
ve etkileşim ortamı oluşturulur.
II. Kuralları yalnızca öğretmen belirleyebilir.
III. Ceza ve ödül sınıf yönetiminde en önemli
unsurdur.
IV. Bireysel farklılıklar önemsenir.

16. Salim Öğretmen, Emre ve Hakan’ın önceki yıllar-

da derslerine girdiğinden ders sırasında çok konuştuklarını bilmektedir. Bu sebeple dönemin ilk
dersinde bu öğrencileri farklı sıralara oturtmuştur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf
yönetimi anlayışına uygundur?

Buna göre Salim Öğretmen’in bu uygulaması
hangi sınıf yönetim modeline dayanmaktadır?

A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

A) Önlemsel
C) Tepkisel

B) Yalnız I ve IV.
D) Yalnız III ve IV.
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B) Gelişimsel
D) İnsancıl

A

ÖĞRETMEN
17. Bir araştırmacı, ilkokula yeni başlayan öğrencile-

21. Bir test puanlanırken dereceli puanlama anahtarı kullanmanın ve birden fazla puanlayıcı
görevlendirmenin test sonuçlarının öncelikle
hangi özelliğini olumlu yönde etkilemesi beklenir?

rin okuma ve yazmayı öğrenme sürelerine annelerinin eğitim durumunun etkisini incelemiştir.
Buna göre bu araştırmadaki bağımlı değişken
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenirliği
C) Ayırt ediciliği

A) Okul türü
B) Öğrenciler
C) Annenin eğitim durumu
D) Okuma ve yazmayı öğrenme süresi

B) Geçerliği
D) Kullanışlığı

22. Aşağıdaki madde türlerinin hangisinin şansla
doğru yanıtlanma olasılığı diğerlerinden
daha yüksektir?

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen
bir özelliktir?

19. Bir sınav sonucunda aşağıdakilerden hangisi
yapılırsa mutlak ölçüt kullanılmış olur?

A) En yüksek puan alan 10 kişi sinemaya gider.
B) Ortalamanın üzerinde puan alanlar mülakata
girer.
C) Soruların yarısından fazlasını doğru yanıtlayanlar dersi geçer.
D) Sınıfın %50’sinden daha yüksek başarı gösterenler sınıfı geçer.
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A) Açık uçlu
C) Kısa cevaplı

A) Bir metindeki yazım yanlışı sayısı
B) Matematiğe karşı ön yargı
C) Derslere katılma isteği
D) Müzik yeteneği

23. 10 öğrenciye uygulanan bir testten öğrencilerin

aldıkları puanların dağılımı aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır.
Puan

Frekans (f)

20

3

40

1

60

2

70

3

80

1

Buna göre öğrencilerin test puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 66

20. Bir grup öğrencinin matematik, fizik, kimya ve

B) Doğru - yanlış
D) Boşluk doldurma

B) 60

C) 56

D) 51

biyoloji testlerinden aldıkları puanlar arasındaki
korelasyonlar tabloda gösterilmiştir.
DERS

Matematik

Fizik

Kimya

Matematik

1,00

Fizik

0,73

1,00

Kimya

0,42

-0,30

1,00

-0,50

0,17

0,33

Biyoloji

Biyoloji

24. Dört yaşındaki Eda, yumurtadan hoşlanmamakta

ve annesinin tüm denemelerine rağmen yumurta
yememektedir. Eda, bir restorantta yumurta yiyen
bir çocuk görmüş ve şaşkınlıkla “Yumurtayı nasıl
yiyorsun? Tadı kötü değil mi? Çocuklar yumurta
yemez.” demiştir.

1,00

Bu tabloya göre en zayıf ilişki hangi iki ders
arasındadır?
A)
B)
C)
D)

Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre
Eda’nın bu tepkisi aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

Biyoloji - Matematik
Fizik - Kimya
Biyoloji - Fizik
Kimya - Biyoloji

A) Benmerkezcilik
C) Yapaycılık
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B) Canlandırmacılık
D) Nesne sürekliliği

A

ÖĞRETMEN
25. İrem, annesi evde yokken vaktini cep telefonuyla

30. Aynı kreşte iki arkadaş olan Efe ve Ali, üç yaşın-

geçirir. Annesi eve geldiğinde onu kızdırmamak
için hemen telefonu bırakır ve ders çalışmaya
başlar.

dadır. Efe, birçok kelimeyi doğru şekilde telaffuz
edebiliyor ve yetişkinlerle sohbet edebilecek kadar dili etkin kullanabiliyor. Ali ise yalnızca birkaç
sözcükle kendini ifade edebiliyor.

Buna göre İrem’in bu davranışı Kohlberg’in
ahlak gelişimi kuramında hangi evreye karşılık
gelmektedir?

Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun ve düzen eğilimi
B) Toplumsal sözleşme
C) Ceza ve itaat
D) Saf çıkarcı eğilim

A) Gelişim, yaşam boyu devam eder.
B) Gelişim, yordanabilir bir sıra izler.
C) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
D) Gelişimde kritik dönemler vardır.

26. Bilimsel bir araştırma kapsamında belirlenen
evren hakkında karar vermek için evrenin
içinden belli bir sayıda bireyin seçilmesiyle
oluşturulan gruba ne ad verilir?
B) İstatistik
D) Desen

27. Gelişim, insanın fiziksel, psikolojik, toplumsal

ve bilişsel alanlarında meydana gelen düzenli
değişimlerdir. Gelişimi etkileyen çeşitli faktörler
bulunmaktadır.
Buna göre bireyin bir davranışının ortaya
çıkmasında ya da öğrenebilmesinde çevresel
koşullara ve uyarıcılara karşı en hassas olduğu
zaman dilimine ne ad verilir?
A) Kalıtım
C) Tarihsel zaman

B) Çevre
D) Kritik dönem
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A) Örneklem
C) Popülasyon

31. Sekiz yaşındaki Beren’e matematik öğretmeni,

28. Geçen sene alınan ayakkabılarının bu sene

Öğretmenin bu tutumu Erikson’un psikososyal
gelişim kuramına göre hangi karmaşanın çözümünde Beren’e yardımcı olacaktır?
A) Girişimciliğe karşı suçluluk
B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
D) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

32. Aşağıdaki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden
hangisi öğrenenle ilgili bir faktördür?
A) Telaffuz edilebilirlik
B) Anlamsal çağrışım
C) Algısal ayırt edilebilirlik
D) Türe özgü hazıroluş

ayağına artık olmadığını farkeden Akif için bu
durum gelişimin hangi kavramıyla açıklanabilir?
A) Olgunlaşma
C) Hazırbulunuşluk

çok düşük akademik başarı göstermesine rağmen “Derse katılımını ve problem çözme tarzını
beğeniyorum, biraz daha tekrar ve çalışma ile çok
başarılı olacaksın.” demiştir. Bu durum Beren’i
mutlu etmiş ve matematik çalışmaya motivasyonunu artmıştır.

B) Büyüme
D) Öğrenme

33. Annesi, Elif’e diş hekimiyle olan iki randevuya da

29. 4 yaşındaki Alper bisikletini sürerken tekeri taşa

giderken kırmızı kazak giydirmiştir. Bir gün gezmeye gidecekken annesinin elinde kırmızı kazağı
gören Elif, gergin ve huzursuz hissetmiştir.

takıldığı için bisikletten düşmüştür. Bu duruma
çok sinirlenen Alper, bisikletini onu düşürdüğü için
tekmelemeye başlamıştır.
Bu durum Piaget’in aşağıdaki bilişsel gelişim kuramlarından hangisine örnek oluşturmaktadır?

Elif’in kırmızı kazağını görünce gergin ve huzursuz hissetmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A) Özümleme
B) Uyumsama
C) Şema oluşturma
D) Canlandırmacılık

A) Klasik koşullanma
B) Kendiliğinden geri gelme
C) Karşıt koşullanma
D) Sistematik duyarsızlaştırma
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34. Kardeşine sürekli kaba davranan Arda’yı annesi

38. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü bir
davranıştır?

uyarmıştır. Ancak tüm uyarılara rağmen Arda bu
davranışını sürdürmüş ve annesi bu duruma dayanamayıp bir daha bu davranışı sergilememesi
için Arda’nın oyun oynadığı bilgisayarı saklamıştır.

A) Şiddetli bir patlamada irkilme
B) Tehlike levhasını görüp uzaklaşmak
C) Soğuk bir havada gözün yaşarması
D) Göz bebeğinin ışığa göre büyüyüp küçülmesi

Annesinin bilgisayarı saklayarak Arda’nın
olumsuz davranışını ortadan kaldırmaya
çalışması aşağıdakilerden hangisine örnek
olabilir?
A) I. tip ceza
B) II. tip ceza
C) Olumlu pekiştirme
D) Olumsuz pekiştirme

39. Aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi yaygın eğitim kapsamındadır?

A) Üniversitede yüksek lisans eğitimi
B) Özel meslek lisesinde mekanik eğitimi
C) Ortaokulda matematik eğitimi
D) Belediyenin takı tasarımı eğitimi

meni tarafından azarlanmıştır. Bu durumu gören
Can telefonu bırakmış ve ders sırasında bir daha
telefonla oynamamıştır.
Sosyal öğrenme kuramına göre Can’ın telefonu bırakması aşağıdaki kavramların hangisiyle
açıklanır?
A) Dolaylı pekiştirme
C) Dolaylı güdülenme

B) Dolaylı ceza
D) İkinci tip ceza

36. Beş yaşındaki Celal, çizgi film izlerken aynı oda-

da babası, ablasına yüksek sesle kimya çalıştırmaktadır. Birkaç gün sonra yemek masasında
Celal, bazı kimya terimlerinden bahsetmiş ve tüm
aile bu duruma şaşırmıştır.
Celal’in kimya terimlerinden bahsetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
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35. Ders sırasında telefonla oynayan öğrenci, öğret-

40. I. Davranışlar belli amaçlar doğrultusunda değiştirilir.
II. Yaşamın içerisinde gelişigüzel gerçekleşen bir
süreçtir.
III. Eğitim süreci uzman kişilerce gerçekleştirilir.
Numaralandırılmış ifadelerden hangileri
formal eğitimin özellikleri arasındadır?
A) Yalnız II.
C) Yalnız I ve III.

B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

A) Gizil öğrenme
B) Tepki genellemesi
C) Edimsel koşullanma
D) Kendiliğinden geri gelme

41. Öğrencilere görgü kurallarını, sosyal çevrelerinde

sakınmaları gereken davranışları ya da toplum
içinde nasıl davranmaları gerektiğini yazılı hâle
getirip ders gibi okutmak anlamsızdır. Bu öğrenmeler için okulun psikolojik havasını ve okul içindeki
iletişim süreçlerini iyileştirmek daha etkili olacaktır. Okul; koridorları, yemekhanesi ve bahçesiyle
bütün olarak bir öğrenme ortamıdır.

37. Tuna’nın sürekli pasta istemesinden rahatsız olan
annesi, kocaman bir pasta yapmış ve tüm pastayı
Tuna’nın tek başına yemesini istemiştir. Pastanın
neredeyse yarısını yiyen Tuna daha fazla devam
edememiş ve bir daha da pasta istememiştir.
Buna göre Tuna’nın annesi aşağıdaki davranış biçimlendirme yöntemlerinden hangisini
kullanmıştır?
A) Sönme
C) Bıktırma

B) Eşik
D) Zıt tepki

Paragrafta anlatılan öğrenme süreçleri hangi
program türü kapsamındadır?
A) Uygulamadaki
C) Örtük
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B) İhmal edilen
D) Resmî

A

ÖĞRETMEN
42. Eğitim süreci, toplumun ve bireylerin şekillenme-

46. Gül Öğretmen, okulundaki lise son sınıf öğrenci-

sinde etkili birçok işleve sahiptir. Bunlardan biri de
gizil işlevlerdir. Gizil işlevler, doğrudan amaçlanmaz, kendiliğinden gelişir ve ortaya çıkar.

lerine meslekler hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca
hangi mesleği seçeceği konusunda kararsızlık
yaşayan öğrencileriyle de birebir görüşmeler
yapmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitimin
gizil işlevlerinden biri değildir?

Buna göre Gül Öğretmen’in öğrencilerine sunduğu rehberlik hizmeti hangisidir?

A) Eş seçme
B) Tanıdık sağlama
C) Statü kazandırma
D) Nitelikli insan gücü yetiştirme

A) Eğitsel rehberlik
B) Mesleki danışma
C) Oryantasyon
D) Müşavirlik (konsültasyon)

47. Öğretmenleriyle çeşitli sorunlar yaşayan Burak,

43. Ülkemize yerleşen Suriyeli çocuklar, Türk çocuk-

okul rehber öğretmeni ile görüşmesi sırasında öğrenme güçlüğü çektiğini ve bazı konuları ne kadar
çalışsa da anlayamadığını söylemiştir. Rehber
öğretmen, Burak’ın rehberlik araştırma merkezi
ile görüşmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

larından sokakta oynanan oyunları öğrenmekte
ve aynı zamanda kendi sokak oyunlarını da Türk
çocuklarına öğretmektedirler.

A) Kültürlenme
B) Kültürleşme
C) Kültürel asimilasyon
D) Kültürel yozlaşma

44. Rehberlik hizmetlerinin etkili olabilmesi için, dikkate alınması gereken ilkeler vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
A) Bireysel farklılıklara saygı esastır.
B) Sorunlu bireyler adına karar vericidir.
C) Bireyi merkeze alan bir süreç öngörür.
D) Rehberlik hizmetleri herkese açık bir hizmettir.
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Bu durum aşağıdaki kültür kavramlarından
hangisiyle açıklanır?

Buna göre rehber öğretmenin Burak’ı rehberlik araştırma merkezine yönlendirmesi rehberliğin hangi hizmet alanı kapsamındadır?
A) Bilgi toplama ve yayma
B) Oryantasyon
C) İzleme
D) Sevk

48. Ece, kendine uygun bir çalışma tekniği bulama-

maktan yakınmaktadır. Çalışma ortamında dikkat
ve motivasyonunu sağlarken güçlük çekmekte,
zamanını iyi yönetememektedir. Akademik başarısını arttırabilmek için bu konuda rehber öğretmeni ile görüşecektir.
Buna göre rehber öğretmenin Ece’ye vereceği
rehberlik hizmeti, problem alanına göre hangi
rehberlik türü kapsamındadır?
A) Kişisel-Sosyal
B) Mesleki
C) Eğitsel
D) Müşavirlik (konsültasyon)

45. Bir okul rehber öğretmeni, üst sınıflarda öğrenim
gören öğrencilerin okula yeni başlayan öğrencilere okulu tanıtmasını istemiştir. Okula yeni
başlayan öğrenciler; okulun fiziki yapısı, sosyal
ve bilimsel etkinlikleri, öğretmenlerin özellikleri
hakkında üst sınıflardaki öğrenciler tarafından
bilgilendirilmiştir.

49. Bir rehber öğretmen, öğrencilerine “Bir geziye

katılırsanız birlikte olmak istediğiniz üç arkadaşınız kimdir?” sorusunu yanıtlayacakları formlar
dağıtmıştır. Öğrencilerin yanıtlarına göre kimin
kaç defa hangi sırada seçildiğini belirlemiş ve
sınıfın ilişki haritasını görselleştirmiştir.

Buna göre rehber öğretmenin yeni öğrencilerin okula uyumu için gerçekleştirdiği bu
çalışma rehberliğin hangi hizmet alanı kapsamındadır?

Buna göre bu öğretmenin uyguladığı bireyi
tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oryantasyon
B) Yöneltme ve yerleştirme
C) Müşavirlik (konsültasyon)
D) Araştırma ve değerlendirme

A) Sosyometri
C) Bibliyoterapi
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B) Kimdir bu?
D) Tutum ölçeği

A

ÖĞRETMEN
50. Ahmet, bir an önce bir iş bulup ekonomik anlam-

54. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre ilköğretim ara sınıflarından terk olanlardan, örgün eğitim çağını geçirmiş en az kaç
yaş ve daha üst yaşlarda bulunan her hükümlünün yaygın eğitime devam etmesi teşvik
edilir?

da kendine yeter duruma gelmek istemektedir.
Ayrıca iş bulabilirse rahat etmediği evinden de
taşınacaktır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre
Ahmet’in aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine
öncelik verdiği söylenebilir?
A) Güvenlik
C) Estetik

A) On üç                
C) On beş               

B) Saygı - saygınlık
D) Ait olma - sevgi

B) On dört                    
D) On altı

55. I. Uygun bir hediye vermek

II. Tavsiye mektubu vermek
III. Kurum dışı etkinliklerde öncelik vermek

51. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre kurulların toplanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre aşağıdakilerden hangisi idare ve gözlem
kurulunun görev ve yetkilerinden değildir?
A) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek
B) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak
C) Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlamak
D) Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını almak
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A) Kurullarda görüşülecek konular müdür tarafından belirlenir.
B) İşyurdu Yönetim Kurulu, düzenli olarak haftada iki defa toplanır.
C) Kurum müdürü, kurulları ayda bir kez ve gerektiğinde her zaman toplayabilir.
D) Kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile
karar verir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre yukarıdakilerden hangileri hükümlüler
hakkında disiplin kurulunca verilebilecek
ödüllerdendir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

56. I. Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza

infaz kurumu görevlileri gözetiminde, kapalı
ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış
güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında çalıştırılırlar.
II. Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin,
kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum
görevlilerinin gözetimi ve muhafazası gereklidir.
III. Hükümlülerin kurum dışında çalışma esasları
kanunda gösterilir.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlüleri
kurum dışında çalıştırma ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.         
B) Yalnız I ve II.         
C) Yalnız II ve III.         D) I, II ve III.     

57. • Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan
atmak

• Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilaç
ve gıda maddesi stoku yapmak

53. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

• Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idare-

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre “Hükümlü ile durumu hakkında bilgi sahibi
olması gerekli ya da yararlı görülen kişi, kurum ya
da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik
kurallarına uygun biçimde bilgilendirmek” görev
ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

ye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki
eylemler hangi disiplin cezasını gerektirir?
A) Kınama
B) Hücreye koyma
C) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
D) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun
bırakma veya kısıtlama

A) İdare ve Gözlem Kurulu
B) İşyurdu Yönetim Kurulu
C) Disiplin Kurulu
D) Eğitim Kurulu
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ÖĞRETMEN
58. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

63. 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve

İnfazı Hakkında Kanun’a göre tehlikeli hâlde
oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak çalışmalarda en fazla
kaç kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz?

Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri
ve Diğer Hükümler Konulu Genelge’ye göre
kurumun en üst amirleri, öğretmenlerin, her
yıl en geç hangi ayın birinci haftası sonuna
kadar, denetimlerinin yapılması konusunda il
millî eğitim müdürlüklerine başvuracaktır?

A) On iki                       B) On                        
C) Yedi                     
D) Beş

A) Ocak
C) Eylül

59. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hü-

kümlüler, en geç - - - - ayda bir kez olmak üzere,
üç saatten - - - - saate kadar eşleri ile kurum veya
eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin
yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

64. I. Ceza infaz kurumlarında kütüphane ve kitaplık

için bağımsız bir oda veya uygun bir yer ayrılır.
II. Kütüphane ve kitaplıklarda; iç güvenlik,
disiplin, yangın ve sabotajlara karşı her türlü
güvenlik tedbirleri ceza infaz kurumu idaresince alınır.
III. Kütüphane ve kitaplıkların amaca uygun bir
şekilde donanımı için gerekli malzemeler
kurum tarafından belirlenir. İhtiyaçlar eğitim
kurulunca giderilir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi
getirilmelidir?
B) iki - on sekiz              
D) dört - kırk sekiz  

60. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında
bulunan hükümlüye, hava koşulları elverdiği
ölçüde, günde en az kaç saat açık havada
gezinmek olanağı verilir?
A) Bir                      
C) Üç                      

B) İki                         
D) Dört

61. 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve

Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri
ve Diğer Hükümler Konulu Genelge’ye göre
yetişkin II. kademe eğitimi başarı kursu en az
kaç kursiyer ile açılır?
A) 1

B) 5

C) 7
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A) bir - altı                  
C) üç - yirmi dört      

B) Haziran
D) Aralık

D) 10

62. 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve

Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve
Diğer Hükümler Konulu Genelge’ye göre açık
ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesinde diploma giderleri de dâhil olmak üzere her
türlü hizmet ücretsiz verilir.
B) Sınavlar, sınav merkezleri olarak belirlenmiş
ceza infaz kurumlarına gönderilecek olan
sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.
C) Sınav merkezi olan kurumlardan sınava katılacak öğrencilerin, isimleri belirtilmeksizin sadece sayıları Genel Müdürlüğe bildirilecektir.
D) Öğrencilerin kayıt işlemleri yakınlarından biri
tarafından yapılabilir. Kayıt işlemi öğrencinin
bulunduğu kurumun bağlı olduğu il/ilçede gerçekleştirilecektir.

Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık
Yönergesi’ne göre yer tahsisi, donatımı ve
korunması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

65. Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık
Yönergesi’ne göre yayınların kaydı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her kütüphane ve kitaplıkta, kitaplık demirbaş
kayıt defteri ile tasnif defterleri tutulur.
B) Bağış yolu ile temin edilen yayınlar kaydedildikten sonra, bunlara verilen demirbaş ve tasnif numaraları derhâl bağış sahiplerine bildirilir.
C) Kaydedilen yayınlar, kurumun adı ile demirbaş
ve tasnif numaralarını içeren kaşe ile damgalanır, her iki numarada yayın üzerine yazılır.
D) Kütüphanelerde bulunan yayınlar  “Library
of Congress (LC) Sınıflama Sistemine” göre
düzenlenir.

66. 51 sayılı Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim
Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge’ye
göre örgün eğitime devam eden çocuğun,
kurumda bulunduğu süreden dolayı başarısız
duruma düşmemesi için, salıverilme tarihinden itibaren en geç kaç iş günü içinde mazeretini okuluna resmî bir belge ile bildirmesi
gerekmektedir?
A) Üç
C) Yedi
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B) Beş
D) On

A

ÖĞRETMEN
67. I. Kurumda yapılacak sınavlar için gerekli ortam

70. Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak Defter

ve Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair
Yönerge’ye göre maddi duran varlıklar müfredat defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

hazırlanacak ve sınav komisyon üyelerine
ihtiyaç duydukları her türlü yardım ve destek
verilecektir.
II. Mezun duruma gelen çocukların bir üst öğretim kurumuna kayıt ve kabulleri ile ilgili işlemler
okulların kayıt dönemi içinde yapılacaktır.
III. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin uygulamalı meslek dersleri sınavları
yalnızca kurumda yapılacaktır.

A) Her türlü yayın, maddi duran varlık olarak,
demirbaş sınıfına kaydedilir.
B) Aynı tarihte ve aynı işlemle edinilmiş, birden
fazla olan aynı cins maddi duran varlıklar,
toplu olarak kaydedilir.
C) Maddi duran varlıkların kayıtlardan düşümleri,
idare ve gözlem kurulu tarafından alınan düşüm kararlarına göre gerçekleştirilir ve bu kararlar ayrı bir dosyada sırasına göre saklanır.
D) Maddi duran varlığın, sınıfına uygun olarak
kaydedildiği defterdeki sıra numarası, o varlığa
ait maddi duran varlık numarası olarak işlem
görür ve bu numara hiçbir şekilde yeni maddi
duran varlığa verilemez.

51 sayılı Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge’ye
göre çocuk hükümlü ve tutukluların örgün
ve yaygın eğitimleri ile ilgili olarak yapılacak
işlemlerde Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genelgesi ile uyumlu olarak kurumlar tarafından
yerine getirilmesi gereken yukarıdaki hususlardan hangileri doğrudur?

71. Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak Defter

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

68. 139/1 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-

lüğünün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri
Hakkındaki Genelgesi’ne göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Eğitim uzmanı ve öğretmenlere ödenecek ek
ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine
eşit olarak dağıtılır.
B) Ek ders sayılarının eşit dağılmaması hâlinde
kalan ek ders saati sayısı eşit olarak Pazartesi
ve Cuma günlerine eklenir.
C) Öğretmenler ve eğitim uzmanlarının, kurumda
katıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetleri veya
iyileştirme çalışmaları kapsamında okuttukları
dersler için bu kişilere ayrıca ek ders ücreti
ödenemez.
D) Eğitim uzmanı ve öğretmenlerin izinli veya
raporlu oldukları günlerde izin süresi iki gün
ise o haftaya ait ek ders ücreti ödenmez.
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A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

ve Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair
Yönerge’ye göre her beş yılda bir ve maddi
duran varlıklar müfredat defteri ile mutabık
olacak şekilde, düşümü yapılan varlıklar çıkarılmak suretiyle aşağıdaki defterlerden hangisi
yenilenir?
A) Maddi duran varlıklar tasnif defteri
B) Hükümlü ve tutuklu öğrenci kütük defteri
C) Arşiv defteri
D) Karar defteri

72. I. İl mesleki eğitim kurulu toplantı ve çalışma

esasları yönetmelikle belirlenir.
II. İl mesleki eğitim kurulunun kararları il millî
eğitim müdürü onayı ile uygulanır.
III. İl mesleki eğitim kurulu toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre İl
Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

73. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre

kalfalık imtihanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69. 139/1 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-

lüğünün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri
Hakkındaki Genelgesi’ne göre “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu
ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini
Sağlamaya Yönelik Protokol” uyarınca; tam gün
esaslı görevlendirilen cezaevi vaizleri haftada
en fazla kaç gün görev yapar?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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A) Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve
iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir
seviyede sahip olup olmadığı kalfalık sınavı ile
tespit edilir.
B) Çıraklar kabul edilebilir mazeretleri dışında
çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk
kalfalık sınavına girmek zorundadırlar.
C) Sınav komisyonunun teşkili ile sınavın esasları
ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
D) Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık sınavının tamamlanması ile sona erer.

A

ÖĞRETMEN
74. 2007/12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve

78. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel

Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı’na göre Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim
uzmanı ve öğretmenler; eğitim, öğretim, iyileştirme ile denetim ve gözetim faaliyetlerini
yürütmek üzere aylık karşılığı olarak haftada
kaç saat ders okutmak zorundadır?
A) 24

B) 22

C) 18

Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Arasındaki İş
Birliği Protokolü’nün amacı aşağıdaki oyunlardan hangisinin temsil edilmesini sağlamaktır?
A) Son Kuşlar
C) Hüzzam

D) 15

75. I. Eğitim uzmanı ve öğretmenlerden mesai saat-

2007/12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve
Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı’na göre sınav ücreti ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

76. Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne
göre kurslarda aşağıdakilerden hangisi
tarafından onaylanan ve e-yaygın otomasyon
sisteminde bulunan programlar kullanılır?

79. Hükümlü ve tutukluların - - - - grubundaki çocuklarının bulunduğu anaokulları ve ana sınıfları ile
ilgili toplantılar ortak olarak düzenlenir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

leri dışında yapılan her bir açık ilköğretim okulu
ve açık öğretim lisesi sınav oturumunda fiilen
görev alanlara (6) saat ek ders ücreti ödenir.
II. Kurs bitirme sınavının hem teorik hem de
uygulamalı olarak yapılması gereken hâllerde
her bir sınav için ayrı olmak üzere fiilen görev
yapanlara (5) saat ek ders ücreti ödenir.
III. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonucunda sınav
yapılması hâlinde ilgili madde kapsamında
sınav ücreti ödenmez.

Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Arasında “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde
Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi” Hakkında İş Birliği
Protokolü’ne göre yukarıdaki hükümde boş
bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) 3 - 5 yaş (36 - 60 ay)
B) 3 - 5 yaş (36 - 72 ay)
C) 4 - 6 yaş (48 - 72 ay)
D) 4 - 6 yaş (48 - 84 ay)

80. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
incelenemezler.
B) Yetkili makamlara gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya
ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
C) Dilekçe; konusuyla ilgili olmayan bir idari
makama verilmesi durumunda, bu makam
tarafından dilekçe sahibine iade edilir.
D) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe
yazılması kaydıyla dilekçe hakkından yararlanabilirler.

A) Halk Eğitim Merkezi
B) Mesleki Eğitim Merkezi
C) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
D) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

77. Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne
göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
e-yaygın otomasyon sistemindeki aday bilgilerini sınava en geç kaç gün kala onaylayarak Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim
Merkezleri’ne bilgi verir?
A) Yedi
C) On beş

B) Kış Masalı
D) Sevda Dolu Bir Yaz

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) On
D) Yirmi
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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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı 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.

23 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
8. GRUP: ÖĞRETMEN A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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