
222 SAYILI KANUN ÇIKMIŞ SORULAR ( DÜZENLEME
26.11.2019 )

1. Niğde   Merkez Yeşilgölcük Kasabası İlkokulu’nun bitişiğinde bir uygulama bahçesi 
planlanmaktadır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre planlanan uygulama 
bahçesinin alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) 10 dekardan az, 50 dekardan fazla olamaz 

B) 10 dekardan az, 100 dekardan fazla olamaz 

C) 2 dekardan az, 10 dekardan fazla olamaz 

D) 2 dekardan az, 50 dekardan fazla olamaz 

E) 50 dekardan az, 100 dekardan fazla olamaz

2. 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

3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı
özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresi-ne
bildirmekle yükümlüdür? 

A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

4.  222  sayılı  İlköğretim  ve  Eğitim  Kanunu’nda  yazılı  olan  idari  para  cezaları  aşağıdakilerden
hangisi tarafından verilir? 

A) Bakanlık 
B) Okul Müdürü 
C) İdare Mahkemesi 
D) Mahallî Mülki Amir

5. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretimin başlamasına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğrudur? 

A) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Haziran ayı sonunda başlar. 
B) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar. 
C) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı başında başlar. 
D) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar.

6. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğretim yılı hangi sürelerden oluşur? 
A) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, karnelerin verildiği güne kadarki süredir 
B) Derslerin başladığı günden, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir 
C) Derslerin başladığı günden, karnelerin verildiği güne kadarki süredir 
D) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir
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7. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten 
kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
B) Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya
vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
C) İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve
özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya
ücretsiz çalıştırılamazlar.
D)Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf
sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

8. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idarî para cezaları
aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Okul Müdürü
C) İlçe Milli Eğitim Müdürü
D) Mahallî Mülkî Amir

9. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını
gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle 
öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince kaç
günü geçmemek üzere izin verilir?
A) 10  B) 15 C) 20 D) 30

10. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi  öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı
sonuna  kadar  ilköğretim  okulunu  bitiremeyen  çocukların  ilköğrenimlerini  tamamlamak
üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? 

A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

11. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında
bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz? 

A) 2 
B) 3 
C) 5 
D) 10

12. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce,
muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında
bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelge hazırlarlar? 
A) 5   B) 7 C) 10 D) 15
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13.  222  sayılı  İlköğretim  ve  Eğitim  Kanunu’na  göre  para  cezasına  rağmen  çocuğunu  okula
göndermeyen  veya  göndermeme  sebeplerini  okul  idaresine  bildirmeyen  çocuğun  veli  veya
vasisine ne kadar idarî para cezası verilir? 

A) 500 TL 
B) 400 TL 
C) 300 TL 
D) 200 TL

14. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “İlköğretime ait gelir kaynakları” ile 
ilgili olarak köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama 
bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % kaçı 
oranında ödenek konur? 
A) 5 
B) 10 
C) 12 
D) 15 
E) 20

15. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun'a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik  oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık 
alkollü  içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya  en az 100 metre uzaklıkta bulunması 
zorunludur.
B) Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil  olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri 
ile  okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. 
C) Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy  okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama 
bahçeleri 
için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim  müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün 
başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairelerinden  görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köy 
muhtarından teşekkül edecek komisyon tarafından  seçilir. 
D) Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken 
hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir. 
E) Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla  müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev 
için  100 ila 200 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi  olmak üzere okul arsasından veya 
uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır.

16. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten
kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
B) Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya
vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
C) İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve 
özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz çalıştırılamazlar.
D) Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının 
bittiği güne kadarki süredir.
E) Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev
için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere bir yer ayrılır.
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17. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre tek öğretmenli okullarda görevli
öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından ayarlanır?
A) Okul Müdürü
B) İl Milli Eğitim Müdürü
C) Bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe Milli
Eğitim Müdürü
D) Milli Eğitim Bakanlığı
E) Valilik

18. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, 
elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul 
binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?
A) 100  B) 200  C) 300 D) 400 E) 500

19. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Satın alma veya kamulaştırmak, köy 
okulları için,…………………… şehir ve kasaba okulları için……………….. özel idareye aittir.” 
Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Özel idare, İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Köy Tüzel Kişiliği, Özel İdare
C) Köy Tüzel Kişiliği, İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
D) Özel İdare, Büyükşehir Belediye Başkanlığı
E) Özel İdare, Milli Emlak Müdürlüğü

20. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “mecburi ilköğretim çağı”nın tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği
yılın eylül ayı başında başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
B) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği 
yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
C) Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği
yılın eylül ayı başında başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılda biter.
D) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını bitirdiği
yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
E) Mecburi ilköğretim çağı 7-15 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 6 yaşını bitirdiği 
yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

21. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim
kurumları arasında yer almaz?
A) Yatılı ilköğretim okulları
B) Gezici okullar
C) Gündüzlü ilköğretim okulları
D) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
E) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
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222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil 
olduğu dönemlerde meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık
yerler ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. Bununla ilgili esaslar bakanlıklarının müştereken
hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir” hükmü bulunmaktadır.
22. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bu bakanlıklar arasında yer almaz?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
E) Kültür ve Turizm Bakanlığı

23. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı 
sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok 
……….. öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) 4  B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

24.  222 sayılı  İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bu Kanunda  yazılı  olan idarî  para cezaları
aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? 

A) Mahallî mülkî amir 

B) İlçe Milli Eğitim Müdürü 

C) Muhtarlar 

D) İl Milli Eğitim Müdürü 
E) Maarif Müfettişleri

25. 222 Sayılı  İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre,  İlköğretim  okuluna tahsis edilmek
üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait
arazinin,  miktar  ve  yerini  gösteren  birer  tutanak tanzim edilerek  valilik  yolu  ile  ve
arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili  mercilerine
gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur. Okula gelir
sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekardır? 

A) 25  B) 50 C) 100  D) 150  E) 500

I. Çocuğunu okula göndermeyen 

II. Verilen izin müddetini geçiren 

III. Geç nakil yaptıran 

IV. Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren 

V. Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;

26. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, yukarıda yer alan durumlarla ilgili olarak
Muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına
tebliğini  sağlayarak  okulca  kabul  edilecek  geçerli  sebepler  dışında  çocuğun  okula
gönderilmemesi hâlinde idarî para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir? 

A) 3 B) 5  C) 7  D) 10 E) 15
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27. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğretim yılı hangi sürelerden oluşur? 

A) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, karnelerin verildiği güne kadarki süredir 

B) Derslerin başladığı günden, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir 

C) Derslerin başladığı günden, karnelerin verildiği güne kadarki süredir 

D) 1 Eylül tarihinden ertesi 1 Temmuz tarihine kadarki süredir 

E) Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir

28. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında
kaç dekardan az ve kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? 

                  Az                  Çok 

A) 2  10 

B) 2  5 

C) 3  10 

D) 4  15 

E) 5 20

29. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan 
tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği 
beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? 

A) On B) Onbeş C) Yirmi D) Yirmibeş  E) Yüz 

30. I. Köy okulları için muhtara 

II. Şehir ve kasaba okulları için özel idareye 

III. Köy okulları için köy tüzel kişiliğine 

IV. Şehir ve kasaba okulları için belediye başkanına 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okul için lüzumlu toprakları satın alma veya
kamulaştırma yetkisi yukarıda verilenlerden hangilerine aittir? 

A) II ve IV B) II ve III 

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

31. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi ilköğretim Çağı ile ilgili  olarak
aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. 

B) Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılda başlar. 

C) Bu çağ çocuğun 6 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda başlar. 

D) Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği eylül ayı sonunda başlar. 

E) Bu Çağ 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 
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32. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı 
ilköğretim kurumları arasında yer almaktadır? 

A) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar 

B) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar 

C) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar 

D) Gezici okullar 

E) Yatılı ilköğretim okulları 

33. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim 
çağı ile ilgili doğrudur? 

A) Mecburi ilköğretim çağı 6-15 yaş grubundaki çocukları kapsar. 

B) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını 
bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 

C) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 4 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını 
bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 

D) Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını 
bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. 

E) Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. 

34. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Devlet bütçesine konulan ödenek ile diğer 
giderlerin % 70’i münhasıran aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine sarf edilir? 

A) Küçük onarımlara 

B) Yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek ders kitaplarına 

C) Pansiyonlu okulların masraflarına 

D) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımına 

E) Tamamlayıcı kursların ve sınıfların masraflarına 

35. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Devlet bütçesine konulan ödenek ile diğer 
giderlerin % 30’u münhasıran aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine sarf edilir?
A) Öğretmen lojmanlarının yapımına
B) Ders aletleri masraflarına
C) Arsa ve arazi istimlak masraflarına
D) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımına
E) Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul 
kitapları ve levazım bedeline

36. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her yıl Devlet gelirlerinin yüzde kaçından az 
olmamak üzere Devlet bütçesinden ilköğretime ayrılır?
A) 3 B) 2  C) 1 D) 4 E) 6
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37. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre köy bütçelerine her yıl konulacak genel 
gelirlerin ne kadarı ilköğretime ayrılır?

A) % 3 B) % 5 C) % 10  D) % 15  E) % 20

38. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?
A) 7-14 yaş arası
B) 6-15 yaş arası
C) 6-14 yaş arası
D) 7-15 yaş arası

E) 6-13 yaş arası

39. Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, 
ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim
altında uygulayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek lisesi
B) Anadolu lisesi
C) Mesleki eğitim merkezi
D) Çok proğramlı lise
E) Halk eğitim merkezi

40. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile 
açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya
en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?
A) 100 m
B) 150 m
C) 200 m
D) 300 m
E) 500 m

41. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene
düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50

42. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen 
topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
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43. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen 
lojmanlarının dolayında her ev için kaç metrekare arası bir arazi, öğretmen 
bahçesi olmak
üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir 
sağlayacak araziden ayrılır?
A) 100-200
B) 200-400
C) 300-500
D) 500-1000
E) 100-1500

44. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakları 
değildir?

A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

B) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime
tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler.

C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler 
hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 u oranında konulacak ödenekler. 

D) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan 
mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler 
tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler.

E)  Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları.

45. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre "İlköğretim haftası" ne zaman kutlanır?

A) Her yıl Eylül ayının birinci haftası 

B) Her yıl Eylül ayının ikinci haftası

C) Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası

D) Her yıl Eylül ayının dördüncü haftası

E) Okulların açıldığının ikinci haftası

46. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okulun yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç 
dekardan az olamaz?

A) 2   B) 5  C) 10   D) 30      E) 50

47. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, birleştirilmiş sınıflar da dâhil bir
öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? 

A) 50 B) 40  C) 30  D) 20 E) 10 

48 . 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, mecburi öğrenim çağını 
bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların 
ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına 
izin verilir? 

A) 5 B) 4  C) 3  D) 2 E) 1
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49. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından 
verilir? 

A) Mahalli Mülki Amir 

B) İl Milli Eğitim Müdürü 

C) İlçe Milli Eğitim Müdürü 

D) Okul Müdürü 

E) İlçe Emniyet Amiri 

50. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, 
yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince kaç 
günü geçmemek üzere izin verilir? 

A) 5  B) 10  C) 15 D) 20 E) 25

51. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan 
çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? 

A) 2  B) 5  C) 50  D) 500  E) 10

52. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen 
çocuğunu okula göndermeyen veli/vasiye çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç TL idari para 
cezası verilir? 

A) 15  B) 50   C) 100  D) 400  E) 1.000

53. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, “İlköğretime ait gelir kaynakları” ile ilgili olarak köy 
okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç 
köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % kaçı oranında ödenek konur? 

A) 5  B) 10  C) 15 D) 20  E) 30

54. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 
merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 
kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? 

A) 500  B) 400   C) 300 D) 200 E) 100

55. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her öğrenci velisi/vasisi/aile başkanı, özrü yüzünden okula 
gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? 

A) 3  B) 5 C) 7 D) 10 E) 14

56. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla 
kaç dekar olabilir? 

A) 2 B) 10 C) 50 D) 100  E) 500
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57. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında 
öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutların kira bedelleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından kararlaştırılır? 

A) Maliye Bakanlığı 

B) Milli Eğitim Bakanlığı 

C) Mal Müdürlüğü 

D) İl Daimi Komisyonları 

E) İl Özel İdareleri

I. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 

II. Gezici Okullar 

III. İlköğretim Bölge Okulları 

58. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde 
yukarıdaki okullardan hangisi/hangileri açılabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

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

59. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce,
muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan
çocukların künyelerini gösterir çizelge hazırlarlar? 

A) 3  B) 5  C) 7 D) 10 E) 15

60. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre 
usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara ne 
kadar idarî para cezası verilir? 

A) 500 B) 400  C) 100  D) 15  E) 5

I. Gerçek Kişiler 

II. Tüzel Kişiler 

III. Belediyeler 

IV. Özel İdareler 

V. Devlet 

61. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri tarafından açılabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) II, III ve IV 

E) I, II, III, IV ve V
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62. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden 
hangisi
tarafından verilir?
A) Okul müdürü
B) İlgili mahkeme
C) Mahalle muhtarı
D) Mahalli mülki amir
E) İl millî eğitim müdürü

63. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Her yıl eylül ayının ikinci haftası “İlköğretim haftası” dır.
B) Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'dan fazla
olamaz.
C) İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
D) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle,
İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.
E) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir

 64. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okul için lüzumlu olduğuna karar verilen 
toprakların satınalma veya kamulaştırma işleri şehir ve kasaba okulları için aşağıdaki 
kurumlardan hangisi tarafından yapılır? 
A) Valilik 
B) Belediye başkanlığı 
C) Defterdarlık 
D) Özel İdare 
E) Milli Eğitim Müdürlüğü

65. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık
savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere
okul idarelerince izin verilir?
A) 3  B)5 C)10  D)12 E) 15

I. Mülki amirler
II. Zabıta teşkilatı
III. İlköğretim müfettişleri
66. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri 
ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını 
sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine
yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler?
A) Yalnız I. 
B) Yalnız I ve II.
C) Yalnız I ve III. 
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.
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