
 

 

1739 SAYILI TEMEL EĞİTİM KANUNU SORULAR VE CEVAPLAR 

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli 

Eğitimi’nin temel ilkelerinden biri değildir? 

A)Genellik ve eşitlik  

B)Laiklik 

C)Yaşam boyu öğrenme  

D)Bilimsellik 

E) Eğitim hakkı 

 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre: “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat 

boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde 

uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri 

almak da bir eğitim görevidir.” 

2. Yukarıdaki ifade hangi ilke ile ilgilidir? 

A)Yöneltme  

B)Süreklilik 

C)Yaşam Boyu Öğrenme  

D)Planlılık 

E)Her Yerde Eğitim 

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 

amaç ve görevlerinden birisi değildir? 

A) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak 

B) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak 

C)Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak 

D) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak 

E) Çocukları ilköğretime hazırlamak 

 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre: “Yöneltme ……… başlar; yanılmaları önlemek ve 

muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder.” 

3. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? 

A)Okul Öncesinde 

 B)İlköğretimde 

C)Örgün eğitimde  

D)Yaygın eğitimde 

E)Yükseköğretimde 
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5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, ”Maddi imkanlardan yoksun başarılı 

öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 

parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve 

korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” 

ifadesi hangi ilke ile ilgilidir? 

A) Yöneltme 

B) Fırsat ve imkan eşitliği 

C) Yaşam Boyu Öğrenme 

D) Planlılık 

E) Her Yerde Eğitim 

 

 

6. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici 

ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim 

hizmetlerinde bulunmak.” hangi eğitim kurumunun amacıdır? 

A) Okul Öncesi  

B) İlköğretim 

C) Ortaöğretim  

D) Yaygın Eğitim 

E) Yükseköğretim 

 

 

7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, 

bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz” ifadesi aşağıdakilerden 

hangisiyle ilgilidir? 

A) Yasaklık  

B) Okul Açma Yetkisi 

C) Yurt Dışı Eğitim  

D) Okul Bina ve Tesisleri 

E) Cezalar 

 

 

8. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın 

açılamaz. 

B) Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 

C) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlık 

tarafından belirlenir. 

D) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

E) Diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okulların (Askeri liseler dahil)  
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I. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.  

II. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  

9. Yukarıda yer alan açıklamalar 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, Türk millî 

eğitiminin temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?  

A) Eğitim hakkı  

B) Laiklik  

C) Genellik ve eşitlik  

D) Fırsat ve imkân eşitliği  

E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları  

 

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

düzenlenmiştir.  

10. Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden 

hangisinin puan oranı %20’dir?  

A) Sınav puanı  

B) Sicil  

C) Etkinlikler  

D) Kıdem  

E) Eğitim 

 

 

11. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 

amaç ve görevlerindendir?  

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak  

B) Her Türk çocuğunu millî ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek  

C) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak  

D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak  

E) Bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını 

tanımak ve çözüm yolları aramak bilincini kazandırmak 

 

12. “Ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık 

sınıfları konulabilir.” ifadesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî 

Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisiyle ilgilidir?  

A) Planlılık  

B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları  

C) Fırsat ve imkan eşitliği  

D) Yöneltme  

E) Eğitim hakkı 
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13. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ilköğretimde rehberlik servislerince, 

ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve 

bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi 

çalışmaları ne zaman yapılır?  

A) Altıncı sınıfın birinci yarısında  

B) Yedinci sınıfın ikinci yarısında  

C) Sekizinci sınıfın birinci yarısında  

D) Yedinci sınıfın birinci yarısında  

E) Sekizinci sınıfın ikinci yarısında 

 

14. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, Aday öğretmenlik süresi sonunda yapılan 

yazılı/sözlü sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler hakkında nasıl bir uygulama yapılır?  

A) İl içinde veya dışında başka bir okulda bir yıl daha görevlendirilir  

B) Aynı okulda bir yıl daha çalışır  

C) Bir yıl boyunca başka bir öğretmenin yanında staj yaptırılır  

D) Bir yıl boyunca hizmetiçi eğitime alınır  

E) Memuriyetle ilişiği kesilir 

 

“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi 

sağlamak için …… de devam eder.”  

15. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 

sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) okulöncesinde – ilköğretimde  

B) okulöncesinde – ortaöğretimde  

C) ilköğretimde – ortaöğretimde  

D) ortaöğretimde – yükseköğretimde  

E) ilköğretimde – yükseköğretimde 

 

 

“Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde 

bulunulamaz.’’  

16. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıdaki açıklama Millî Eğitim 

Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir?  

A) Denetim  

B) Gözetim  

C) Okul açma yetkisi  

D) Yasaklık  

E) Yürütme 
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Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde 

hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  

17.Yukarıda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hangi temel ilkesi açıklanmıştır?  

A) Her yerde eğitim  

B) Eğitim hakkı  

C) Fırsat ve imkan eşitliği  

D) Genellik ve eşitlik  

E) Bilimsellik  

 

 

18. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat 

ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek 

yetiştirilirler.” İfadesi aşağıdaki hangi temel ilkeyi açıklamaktadır?  

A) Yöneltme 

 B) Eğitim hakkı  

C) Fırsat ve imkan eşitliği  

D) Süreklilik  

E) Demokrasi eğitimi 

 

19. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli 

Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?  

A) Yöneltme  

B) Atatürk Inkılapve Ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği  

C) Sınıflandırma 

D) Demokrasi eğitimi  

E) Planlılık 

 

20. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş 

çocukların eğitimini aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karşılar? 

A) İlkokul  

B) Yaygın eğitim  

C) Halk eğitim 

D) Okul öncesi eğitim 

E) Tamamlayıcı kurslar 

 

21. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre vatandaşlara “Toplu yaşama, dayanışma, 

yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak” 

aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer alır? 

A) Yükseköğretim  

B) İlköğretim  

C) Ortaöğretim 

D) Uygulama ve araştırma merkezi  

E) Yaygın eğitiM 

17D  18A  19C  20D  21E 



 

 

22. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aday öğretmenler en az kaç yıl fiilen 
çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak 
kaydıyla yapılacak yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazanırlar? 
A) 1   B) 2   C) 3 D)   1,5 E)   2,5 

 

23. “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi 

yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin 

sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” ifadesi 1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? 

A) Fırsat ve imkan eşitliği 

B) Süreklilik 

C) Her yerde eğitim 

D) Planlılık 

E) Bilimsellik 

 

24. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına 

yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın 

açılamaz. 

C) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

D) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar 

(Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. 

E) İlköğretim Kurumları kesintisiz sekiz yıl süreli ve zorunlu okullardan oluşur. 

 

 

25. “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.” 

ifadesi aşağıdaki eğitim kademelerinden hangisinin amaçlarındandır? 

A) İlköğretim 

B) Ortaöğretim 

C) Okul öncesi 

D) Mesleki eğitim 

E) Yüksek öğretim 

 

26. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ’’İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim 

kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. ‘’ ifadesi 

aşağıdaki hangi temel ilke ile ilgilidir? 

A) Genellik ve eşitlik 

B) Fırsat ve imkan eşitliği 

C) Eğitim hakkı 

D) Yöneltme 

E) Planlılık 
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27. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ‘’askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, 

bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz’’ ifadesi aşağıdakilerden 

hangi madde ile ilgilidir? 

A) Denetim 

B) Okul açma yetkisi 

C) Gözetim 

D)Yasaklık 

E)Yürütme 

 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre taşınmazların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek 

gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Hazine’ye aktarılır. Bu taşınmazların satışından elde 

edilen gelirleri, bir yandan genel bütçenin … işaretli cetveline gelir, diğer yandan ihtiyaç duyulan 

yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine 

ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

28. Parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A) A   B) B   C) C   D) D   E) E 

 

29. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din 

ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 

imtiyaz tanınamaz.” cümlesi aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir? 

 

A) Karma eğitim 

 

B) Eğitim hakkı: 

 

C) Fırsat ve imkan eşitliği 

 

D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

 

E) Genellik ve eşitlik 

 

30.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak aşağıdaki kurumlardan 

hangisinin amaç ve görevlerindendir? 

 

A) Okul Öncesi  

 

B) İlköğretim 

 

C) Ortaöğretim 

 

D) Yükseköğretim  

 

E)  Yetişkin Eğitimi 

 

 

31. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Ortaöğretim, ilk öğretime dayalı, en az kaç 

yıllık öğrenim veren kurumlardır?  

 

 A) 2     B) 3      C) 4)         D)5           E) 6 
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32. Türk milli eğitimi, sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır?  
(Çıkmış Soru) 
A-Tevhidi Tedrisat Kanunu 
B-Anayasa 
C-Milli Eğitim Temel Kanunu 
D-İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
 
33. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen “Eğitim Kurumları, dil, ırk, cinsiyet ve 
din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.” İfadesi hangi temel ilkeyi belirtir? 
A-Fırsat ve İmkân Eşitliği 
B-Genellik ve Eşitlik 
C-Eğitim Hakkı 
D-Laiklik 
 
 
34. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre kariyer basamakları yükselme sınavlarında 
aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz? 
A-Kariyer 
B-Eğitim 
C- Kıdem 
D-Sicil 
 
35. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim 
yaş grubundaki çocukları kapsar? 
A- 4-13  B- 6-12  C- 5-13  D- 6-14 
 
 
36. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” İfadesi hangi temel ilkelerde birleştirilmiştir? 
A-Ferdi ve Toplum İhtiyaçları 
B-Genellik ve Eşitlik 
C-Eğitim Hakkı 
D-Fırsat ve İmkân Eşitliği 
 
37. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimdir? 
A-Meslek Lisesi 
B-Halk Eğitim 
C-Üniversite 
D-Anaokulu 
 
38. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, öğretmenlik mesleğine hazırlıkta 
aşağıdakilerden hangisi aranmaz? 
A-Genel Yetenek 
B-Genel Kültür 
C-Öngörü 
D-Pedagojik Formasyon 
32C  33B  34A  35D  36B  37B  38C 



 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri’nden biri değildir? (Çıkmış Soru) 
A-Eğitim Hakkı 
B-Genellik ve Eşitlik 
C-Devamlılık 
D-Fırsat ve İmkân Eşitliği 
 
40. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim 
Temel İlkeleri”nden biridir? 
A-Sınıflandırma 
B-Planlılık 
C-Kariyer 
D-Liyakat 
 
41. Aşağıdakilerden hangisi yükseköğrenim kurumları arasından yer almaz? 
A-Üniversiteler 
B-Fakülteler 
C-Ortaöğretim Kurumları 
D- Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
 
42. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel 
ilkelerden biri değildir? 
A-Yöneltme 
B-Sorumluluk 
C-Bilimsellik 
D-Demokrasi eğitimi 
 
43. Okullarda kurulan Okul-Aile Birlikleri, Millî Eğitimin hangi temel ilkesi çerçevesinde 

kurulmuştur? (MEB Şeflik,2009) 

A) Planlılık 

B) Bilimsellik 

C Her Yerde Eğitim 

D) Okul ile Ailenin İş birliği 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (MEB Şeflik,2009) 

A) Okul öncesi eğitimi isteğe bağlıdır. 

B) İlköğretim, Devlet okullarında parasızdır. 

C) İlköğretim okullarını bitirenlere lise diploması verilir. 

D) Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların 

eğitimini kapsar 

 

45. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “mesleklerin kademeleri 

ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün 

ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak 

düzenlenir.” İfadesi aşağıdaki Milli Eğitim İlkelerinden hangisinin kapsamında yer 

almaktadır? (Yurtdışı Öğrt,2013) 

A) Planlılık  B) Süreklilik  C) Yöneltme D) Eğitim hakkı  E) Genellik ve eşitlik 

 

 

39C  40B  41C  42B  43  44 

 



 

 

“Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” 

45. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifade “Türk Milli Eğitiminin 

Temel İlkeleri” nin hangisinde yer almaktadır? (Eğitim Müşavirliği, 2012) 

A) Eğitim hakkı 

B) Genellik ve eşitlik 

C) Fırsat ve imkan eşitliği 

D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

 

46. 1739 Sayılı milli eğitim temel kanununa göre, “Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş 

alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini 

sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Süreklilik 

 B) Planlılık  

C) Eğitim hakkı  

D) Fırsat ve imkân eşitliği 

E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

 

47. “Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına 

uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.” hükmü hangi kanunda 

belirtilmektedir?  

A) Özel Öğretim Kurumları Kanunu  

B) İlköğretim ve Eğitim Kanunu  

C) Özel Eğitim Kanunu  

D) Millî Eğitim Temel Kanunu  

E) Devlet Memurları Kanunu 

 

48. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 

amaç ve görevlerinden birisi değildir?  

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak  

B) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak  

C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak  

D) İlköğretime hazırlamak  

E) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek 

 

49. Öğretmen kariyer basamaklarında değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az 

% kaçını almış olma şartı aranır?  

A) 60  B) 30  C) 70  D) 20  E) 50 

 
50 . “Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde 

bulunulamaz.’’ ifadesi, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve 

sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir?  

A) Yasaklık  B) Denetim  C) Okul açma yetkisi  D) Planlılık  E) Gözetim 
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51. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve 

görevlerinden değildir?  

A) Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak  

B) İktisadî gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek  

C) Boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak  

D) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları 

kazandırmak  

E) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak 
 
 

I. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak 

II. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak 

III. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 

yaratmak 

IV. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak 

V. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazandırmak 

52. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri okul öncesi 

eğitimin amaç ve görevlerindendir? 

A) I, II ve III  

B) I, II ve V  

C) I, III ve IV 

D) II, IV ve V  

E) III, IV ve V 

 

53. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “öğretmenlik mesleği” ile ilgili aşağıdaki 

hükümlerden hangisi yanlıştır? 

A) Aday öğretmenliğe atanabilmek için; Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan şartlara ek olarak, 

yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/ 

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma 

şartları aranır. 

B) Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 

ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk millî eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. 

C) Aday öğretmenler, en az bir eğitim- öğretim dönemi fiilen çalışmak ve performans 

değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya 

sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. 

D) Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen 

olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. 

E) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. 

 

54. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, “Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına 

olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için 

gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” Şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Eğitim hakkı 

B) Genellik ve eşitlik 

C) Fırsat ve imkân eşitliği 

D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

E) Süreklilik 
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55. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayanlardan aday 

öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda 

başarılı olamayan aday öğretmenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

A) İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar. 

B) Öğretmenlik mesleği dışında aylık derecelerine uygun başka memur kadrolarına atanırlar. 

C) Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. 

D) İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar 

 

 

I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

III. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde yararlanırlar. 

56. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî 

Eğitiminin Temel İlkelerinden “eğitim hakkı” ile ilgili hükümlerdendir? 

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

 

57. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre okul-aile birliklerinin faaliyetleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir. 

B) Öğrenci velilerinden düzenli olarak her ay belirlediği miktar kadar birliğe bağış toplarlar. 

C) Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir. 

D) Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya 

işletebilirler. 

 

 

58. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü 

sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 

B) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti 

C) Analitik düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme kabiliyeti 

D) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri 

 

 

• Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 

• Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

59. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yukarıda açıklaması yapılan temel ilke 

hangisidir? 

A) Genellik ve eşitlik 

B) Eğitim hakkı 

C) Her yerde eğitim 

D) Fırsat ve imkân eşitliği 

E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 

 

I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. 

II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca 

belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur. 

III. İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 

öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. 

60. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili 

yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) I ve II C) I ve III  D) II ve III E) I, II ve III 
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61. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 

amaç ve görevlerinden değildir? 

A) Çocukları ilköğretime hazırlamak 

B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak 

C) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak 

D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazandırmak 

E) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak 

 

 

I. Enstitüler 

II. Konservatuvarlar 

III. Uygulama ve araştırma merkezleri 

62. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim 

kurumlarındandır? 

A) Yalnız I 

 B) Yalnız III 

C) I ve II  

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

63. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin 

kapsam, amaç ve görevlerinden biri değildir? 

A) Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları 

hazırlamak 

B) Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak 

C) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, 

yazı ile halka yaymak 

D) İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 

benimsetmek 

E) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları 

Kazandırmak 

 

 

64. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin 

kapsam, amaç ve görevlerinden değildir? 

A) Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları 

çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak 

B) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve 

istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak 

C) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları 

kazandırmak 

D) İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 

benimsetmek 

E) Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak 

 

 

 

 

 

61D  62E  63C  64A 

 


