
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARINA HAZIRLIK  

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR GENEL TEKRAR SORULARI  

Çoktan Seçmeli Sorular Testi Bahattin Kuş-Fatih BTR Öğretmeni/Şehit Ümit Özet Ortaokulu 

22 Haziran 2022 Çarşamba  Tarih: 

Konu Adı: 

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK Whatsapp Grubumuza aşağıda verilen linkten veya yandaki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. 

Etkinlik Türü: Etkinlik No: 001 

01. Dezavantajlı öğrencilerin genel okulların standart gereksinimlerini karşılayabildikleri sürece bu okullara 
dahil edilmeleri durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

A) Kapsayıcılık B) Oryantasyon C) Konsültasyon D) Entegrasyon E) Ayrımcılık 

 02. Özel gereksinimi olan bir çocuğun normal gelişim gösteren çocuklarla aynı ortamda eğitim alması ve 
aynı zamanda aktif katılım göstermesi hangi kavramla ifade edilir?  

A) Kapsayıcılık B) Oryantasyon C) Konsültasyon D) Entegrasyon E) Ayrımcılık 

 03. Kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez? 

A) Öğrencilerin içsel motivasyonu artırılmalı. B) İlgi çekici bir sınıf ortamı oluşturulmalı. 

C) İşbirlikçi öğrenme ortamı oluşturulmalı. D) Her bireyi kabul eden bir sınıf atmosferi oluşturulmalı. 

E) Öğrencilerin her konuda ortak karar almaları sağlanmalı. 

 04. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı bir eğitmenin öğrencileri ile ilişkilerinde dikkat etmesi gerekenlerden 
değildir? 

A) Yapıcı geri bildirim vermek. B) Bağ kurmak. 

C) Sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak. D) Akademik başarıyı ön planda tutmak. 

E) Süreç değerlendirmesine ağırlık vermek. 
 

 
05. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, kapsayıcı eğitimin hangi gerekçesiyle doğrudan ilişkilidir? 

A) Sosyal  B) Hukuki  C) Politik D) Ekonomik E) Eğitimsel 

 06. Salamanca Bildirisi ve Eylem Çerçevesi, "Herkesin eğitim alma hakkına erişebilmesini" önemser. 
Buna göre Salamanca Bildirisi kapsayıcı eğitimin hangi gerekçesi ile ilişkilidir? 

A) Sosyal  B) Hukuki  C) Kültürel D) Ekonomik E) Eğitimsel 

 07. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin gerekçelerinden değildir? 

A) Sosyal  B) Hukuki  C) Kültürel D) Ekonomik E) Eğitimsel 

 08. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık ve ilköğretim denetçilerinin görev alanı içinde yer almaz? 

A) İnceleme B) Soruşturma 

C) Kurum ve ders denetimi D) Sınav düzenleme 

E) İşbaşında yetiştirme 

 09. Bir okulun denetiminin öğretim yılı başında ve sonunda birer kez yapılması, aşağıdaki denetim 
ilkelerinden hangisiyle çelişir? 
 

A) Bütünlük B) Planlılık C) Durumsallık D) Süreklilik E) Demokratiklik 

 10. Bir denetçinin denetleneni, denetimin yeri, zamanı, sonuçları hakkında bilgilendirmemesi aşağıdaki 
denetim ilkelerinden hangisiyle çelişir? 
 

A) Bütünlük B) Planlılık C) Durumsallık D) Süreklilik E) Açıklık 

 

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı 

disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin 

kuruluna itiraz edilebilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların 

uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bir okul yöneticisinin okulda aynı dersi veren öğretmenlerin yıllık, ünite ve ders planlarını yapmaları ve 
uygulamadaki sorunları tartışmaları amacıyla belli sürelerle bir araya gelmelerini sağlaması, aşağıdaki 
yönetim süreçlerinden hangisiyle ilgilidir? 

A) Denetim B) Değerlendirme C) Eşgüdümleme D) Karar verme E) Etkileme 

   
 
 
 
 
 
 
 

12. Yukarıdakilerden hangileri Milli Eğitim Temel Kanunu ile getirilen yenilikler arasında yer alır? 

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

 

I. Örgün ve yaygın eğitimin birlikte ele alınması. II. İlgi ve yetenekler doğrultusunda yöneltme. 
III. Yatay ve dikey geçişe fırsat sağlama. IV. Ders geçme ve kredili sistem. 
V. Yükseköğretime sınavsız geçiş.   

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’ndaki düzenlemelerden 
biri değildir? 

A) Eğitimin devlet denetimiyle gerçekleştirilmesi. 

B) Din eğitiminin devlet denetimine alınması. 

C) Yükseköğretimin yeniden düzenlenmesi. 

D) Tüm eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması. 

E) Vakıflar tarafından yönetilen okulların da Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi. 
 

 
14. Milli Eğitim Şûrası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Millî Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur. 

B) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin yapılması ve yıllık planların hazırlanmasından sorumludur. 

C) Millî Eğitim Bakanlığı dışından gelen üyelerin de katılımına fırsat verilir. 

D) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü’ndeki sürekli kurullar arasında yer alır. 

E) Şûradaki önerilerin uygulamaya konması Milli Eğitim Bakanı’nın onayına bağlıdır. 

 15. Bazı branşlarda öğretmen fazlalığı, bazı branşlarda öğretmen azlığı, sınıf mevcutlarının kalabalık olması 
gibi sorunların çözümü Türk milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisinin gerçekleştirilmesiyle 
mümkündür? 

A) Planlılık B) Karma eğitim C) Süreklilik D) Laiklik E) Yöneltme 

 16. Yükseköğretime yerleşen pek çok öğrencinin yerleştikleri program konusunda yaşadıkları 
uyumsuzluklar, Türk milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisinin gerçekleştirilmesiyle 
çözülebilir? 

A) Fırsat ve olanak eşitliği B) Eğitim hakkı 

C) Yöneltme D) Süreklilik 

E) Karma eğitim 

 17. “Eğitim kurumları; dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” sözü Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisini ifade eder? 

A) Her yerde eğitim B) Genellik ve eşitlik 

C) Yöneltme D) Süreklilik 

E) Karma eğitim. 

 18. Türkiye’de zorunlu eğitimin başlayış ve bitiş yaşları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
 

A) 5-13 B) 6-15 C) 6-14 D) 7-11 E) 7-16 
 

 
19. Açık ve uzaktan öğretim ile eğitim alanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteklenmesiyle ilgili 
Avrupa Birliği (AB) eğitim projesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Minerva B) Comenius C) Lingua D) Erasmus E) Arion 

 

İL DİSİPLİN KURULU: Valinin görevlendireceği vali 

yardımcısının başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen il 

hukuk işleri müdürü veya il idare kurulu müdürü ile üç il idare 

şube başkanı ve varsa memurun üyesi olduğu sendikanın 

temsilcisinden oluşur. 

Memura savunma hakkı tanınmadan 

disiplin cezası verilemez. Savunma, 

soruşturma sürecinin son aşamasında 

disiplin amiri tarafından istenir. 

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin 

kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 

3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında 

bir karar verilmediği takdirde memur görevine 

başlatılır. 

Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek 

astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları 

Milli Savunma Bakanlığınca ödenir. 

Genel olarak 18 yaşını 

tamamlayanlar Devlet memuru 

olabilirler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 
belirtilen Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer alır? 
 
 

 
 

21.şeklindeki disiplin cezaları, aşağıdakilerin hangisinde daha hafif olandan daha ağır olana doğru 
sıralanmıştır? 
A) A) I-II-III B) I-III-II C) II-I-III D) II-III-I E) III-II-I 

 

I. Kınama II. Aylıktan Kesme  III. Kademe İlerlemesini Durdurma 
 

 
 

 
22. şeklindeki yönetim pozisyonlarının en yüksekten aşağıya doğru hiyerarşik sıralanışı aşağıdakilerin 
hangisidir? 
A) II-IV-V-I-III B) II-V-III-I-IV C) II-V-IV-III-I D) V-IV-II-III-I E) V-IV-III-II-I 

 
 

Millî Eğitim Bakanlığı’nda yer alan, 
I. Şube Müdürü II. Müsteşar III. Daire Başkanı IV. Şef V. Genel Müdür 

 

23. Bir “Okul Gelişim Planı” na ilişkin olarak hazırlanan “biçimlendirici değerlendirme” formunda 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Çalışmadan beklenen yarar B) Çalışmanın tamamlanacağı tarih 

C) Çalışmanın tahmini maliyeti D) Eklenecek çalışma konusu 

E) Çalışmadan elde edilen sonuçlar 

 24. Aşağıdakilerden hangisi okullarda kutlanan belirli gün ve haftalardan biri değildir? 

A) Hayvanları Koruma Günü B) Enerji Tasarrufu Haftası 

C) Birleşmiş Milletler Günü D) İletişim Haftası 

E) Girişimcilik Haftası 

 

 
 

 
25. Yukarıdakilerden hangileri PISA projesi kapsamında uygulanan testler arasında yer almaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) III ve IV 

 

I. Fen Bilimleri II. Sosyal Bilimler III. Okuma Becerileri IV. Matematik 
 

26. Ders sırasında bazı öğrenciler, arkadaşlarının ilgisini çekebilmek için zaman zaman konuyla ilgisi olmayan 
sorular sormaktadırlar. 
Öğretmenlerin bu tür davranışları ortadan kaldırmak için izlemeleri gereken en etkili yol aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öğrencilerin sadece konuyla ilgili sorularını yanıtlamak 

B) Grup çalışmalarına ağırlık vermek 

C) Bu öğrencileri sık sık uyarmak 

D) Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri kullanmak 

E) Bu öğrencilerin velilerini okula çağırarak onlarla görüşmek 

 27. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden biri değildir? 

A) Öğrenme ortamı B) Güdülenme düzeyi C) Genel uyarılmışlık hali 

D) Zekâ düzeyi E) Gelişim düzey 

 

A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

C) Strateji Geliştirme Başkanlığı D) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

E) Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı 

 

28. Diğer derslerin sınavlarından aldığı puanlara itiraz etmeyen Ali, matematik dersinin sınavlarından aldığı 
puanlara sürekli olarak itiraz etmektedir. Bu örnekte matematik dersi Ali’nin itiraz etme davranışını kontrol 
eden ne tür bir uyarıcıdır? 
A) Nötr B) Koşulsuz C) Pekiştirici D) Ayırt edici E) İtici 

 

Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat 

etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti 

olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 

10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı 

aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 

Kurum ve kuruluşlar 

Engelli personel 

çalıştırma yükümlülüğü 

Kanuna göre 

çalıştırdıkları personele 

ait kadrolarda %3 

oranında engelli 

çalıştırmak zorundadır. 

%3’ün hesaplanmasında 

ilgili kurum veya 

kuruluşun (yurtdışı 

teşkilat hariç) toplam 

dolu kadro sayısı dikkate 

alınır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Saldırganlık, istenmeyen bir davranış biçimidir. Çocuklarında ilk saldırgan davranışı gördüklerinde anne 
ve babaların sessiz kalmaları, yani çocuğun bu davranışını görmezden gelmeleri gerekir. Böyle davranılırsa, bir süre 
sonra çocuk daha az saldırgan davranır. 
Yukarıdaki parçada, çocuğun gelişiminde rol oynayan etkenlerin en çok hangisi üzerinde durulmuştur? 
 

A) Anne ve babaların ailede karar alma biçimi B) Anne ve babaların çocuklarından beklentileri 

C) Anne ve babaların eğitim düzeyi D) Anne ve babaların birbirleriyle ilişki biçimi 

E) Anne ve babaların çocuğa karşı davranışları 

 30. Bireylerin okulda aldığı eğitim, aileden, arkadaş gruplarından, akrabalardan alınan eğitimden farklılık gösterir. 
Okul eğitimini farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bireylerle daha fazla etkileşim kurulması B) Eğitimin planlı etkinliklere dayanması 

C) Kişilik gelişiminin ön planda tutulması D) Bireylerin teknolojik gelişmelere uygun yetişmesi 

E) Toplumun kültürüyle uyumlu uygulamalara yer verilmesi 

 31.Derslerinde öğrencilerin konuşmasına, tartışmasına, sorular sormasına, eleştiriler yapmasına, ürünler ortaya 
koymasına imkân veren bir öğretmen; öğrencilerinin dört işlem problemlerini çözerken, alışverişe gittiklerinde hangi 
işlemleri kullandıklarına dikkat etmelerini ve hangi hesaplamaları yaptıklarını yazmalarını ister. 
Ders içeriğini düzenlerken öğrencilerinden gelen soruları da dikkate alır ve onların günlük yaşamlarıyla derste 
yapılanları ilişkilendirmelerini sağlar.  
Bu öğretmenin eğitimde benimsediği felsefe aşağıdakilerden hangisine en uygundur? 

A) Esasicilik B) İlerlemecilik C) Varoluşçuluk 

D) Daimicilik E) Yeniden kurmacılık 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi kadınlar ile erkekler arasındaki eğitim düzeyi farklılığına neden olan etkenlerden 
biri değildir? 

A) Genetik özellikler B) Toplumsal roller C) Gelenek ve görenekler 

D) Ailenin eğitime bakışı E) İnanç ve tutumlar 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin toplumsallaştırma işlevini en iyi biçimde açıklamaktadır? 

A) Bireyi kendi kendine yeterli duruma getirme B) Bireyi yenilikçi bir kişi olarak yetiştirme 

C) Bireyi ailesine yararlı bir kişi haline getirme D) Bireye eğitimde eşit fırsat ve olanak sağlama 

E) Bireye toplumun değerlerini kazandırma 

 34. En geniş anlamıyla öğrenme, davranışlarda yaşantı ve pratik sonucunda meydana gelen göreli olarak kalıcı 
değişmedir.  
Buna göre, aşağıdaki davranış değişikliklerinden hangisi öğrenme olarak nitelendirilemez? 
A) Mama yedikten sonra ağzı birkaç kez annesi tarafından sertçe silinen bir bebeğin elbezini görünce ağlamaya 

başlaması 
B) Hastalanan bir arkadaşına evine gitmesine yardım ettiği için öğretmeni tarafından övülen bir çocuğun bu 

olaydan sonra benzer durumlarda arkadaşlarının yardımına koşması 
C) Bir kişinin limon sıkarken ağzının sulanması 

D) Sakin ve terbiyeli bir kişinin geçirdiği bir ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken kendisine iğne 
yapan hemşireyi sertçe itmesi 

E) Hastalandığı için okula gönderilmeyen bir çocuğun ne zaman canı okula gitmek istemese hasta 
olduğunu söylemesi 
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