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- 1 Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri - I

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim  sürecini 
oluşturan temel bileşenlerden biri değildir?

A) Planlama
B) Örgütleme
C) Yöneltme
D) Denetleme
E) Düzen*

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim yönetimi için 
söylenebilecek doğru bir ifade değildir?

A) Bir koordinasyon faaliyetidir
B) Hammaddesi insandır
C) Eğitim yönetimi, okul yönetimi kavramı içeri-

sinde önemli bir boyuttur*
D) İş bölümü ve uzmanlaşmayı gerektirir
E) Bireysel değil grup etkileşimini gerektiren bir 

faaliyettir

3. 

 I. Organizasyonda iş bölümü ve uzmanlaşma 
şarttır

 II. Yöneticiler personele değil yapılacak işe 
odaklanmalıdır

 III. Personeli güdülemenin en etkili yolu maaş 
artışı ve ikramiyedir

 Yukarıdaki görüşleri benimseyen bir eğitim 
yöneticisin  aşağıda verilen yönetim yakla-
şımlarından hangisini benimsediği söylene-
bilir?

A) Bilimsel yönetim*
B) Yönetim süreci yaklaşımı
C) Bürokrasi yaklaşımı
D) İnsan ilişkileri yaklaşımı
E) Davranışsal yaklaşım

4. Bir okul müdürü öğretmenlerin genel olarak 
sorumluluktan kaçma eğiliminde olduğu dü-
şünerek onlara karşı cezalandırıcı bir tavır 
geliştirip bu şekilde görevlerini yapmalarını 
sağlamaya çalışmaktadır. Okul müdürünün 
yönetim sürecine böyle bir bakış açısı aşa-
ğıda verilen yaklaşımlardan hangisiyle ilişki-
lendirilebilir?

A) Y Teorisi
B) X Teorisi*
C) Z teorisi
D) Bürokrasi yaklaşımı
E) Durumsal yaklaşım

5. Bir okula müdür olarak görevlendirilen Ha-
san Bey yapılacak işleri gruplayıp, hangi per-
sonele hangi yetki ve sorumlulukları verece-
ğini belirlemiştir. Hasan Bey in yaptığı bu ça-
lışma yönetim sürecinin hangi boyutu kapsa-
mında yer almaktadır?

A) Planlama
B) Örgütleme*
C) Yürütme
D) Kontrol etme
E) Denetim

6. Bir okulda kurumsal amaçlardan sapmamak 
ve yapılan çalışmaları izleyip düzeltmek ama-
cıyla gerçekleştiren faaliyetlere ne ad verilir?

A) Yürütme
B) Personel geliştirme
C) Program geliştirme
D) Denetim*
E) Değerlendirme
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7. Bir okul yöneticisinin yaşanan bir sorunu 
çok farklı açılardan değerlendirip, okuldaki 
bir çok değişkeni göz önünde bulundurması 
denetim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Nesnellik
B) Amaçlılık
C) Bütünlük*
D) Durumsallık
E) Demokratiklik

8. Öğretmenlerin düşüncelerine, anlayışları-
na ve kendilerine özgü uygulamalarına saygı 
gösterilen, baskı ve korkudan uzak, denetçi 
ve öğretmen arasında karşılıklı güven ve an-
layışa dayalı, her iki tarafın da esnek ve deği-
şime açık bir anlayış içinde uygulamaları or-
tak şekilde değerlendirdikleri denetim yakla-
şımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişimsel denetim
B) Klinik denetim*
C) Farklılaştırılmış denetim
D) Öğretimsel denetim
E) Sanatsal denetim

9. Bir eğitim kurumunda üst yönetimin daha çok 
yaşamsal öneme sahip kararlarla ilgilenip, 
günlük ve sıkça yapılan çalışmalarla ilgili al 
yönetimin görevlendirilmesi örgütlemenin 
hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) İstisna*
B) Kumanda birliği
C) Hiyerarşik yapı
D) Esneklik
E) Yetki devri

10. Bir okul müdürü eğitim öğretim yılı başın-
da öğretmenlerle yaptığı toplantıda herkesin 
emir alma noktasında sadece kendisini dik-
kate almasını, emir verme yetkisinin sadece 
kendisinde olduğunu, öğretmenlerinde bu 
doğrultuda davranmaları gerektiğini belirt-
miştir. Okul müdürü yaptığı bu açıklama ile 
örgütleme ile ilgili ilkelerden hangisine vurgu 
yapmaktadır?
A) Amaç birliği
B) Denge
C) Süreklilik
D) Yönetim alanı
E) Kumanda birliği*
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1. Bir okul yönetimi stratejik planlama çalışma-
larının uygulanmasında öğretmenlerin plan-
da yer alan hedefl erle uyumlu bir şekilde ça-
lışmalarını ve okulda bir takım ruhu oluşma-
sını sağlamaya çalışmaktadır. Okul yönetimi-
nin, yönetim işlevlerinden hangisinin doğrul-
tusunda hareket ettiği söylenebilir?

A) Yöneltme*
B) Planlama
C) Örgütleme
D) Denetim
E) Kontrol etme

2. Bir Milli Eğitim Müdürü okul idarecileri ile 
yaptığı toplantıda yöneticilikte resmi yöneti-
ci sıfatının getirdiği yetki dışında ; zeka, bilgi, 
tecrübe, manevi kıymet, amirlik karakteri gibi 
özelliklerinde önemli olduğunu belirtmiştir. 
Milli Eğitim Müdürünün açıklamaları yönetim 
kurumlardan daha çok hangisiyle ilgilidir?

A) Bilimsel yönetim
B) İnsan ilişkileri yaklaşımı
C) Bürokratik yaklaşım
D) Yönetim süreci yaklaşımı*
E) Sistem yaklaşımı

3. Bir okula yönetici olarak görevlendirilen Ley-
la Hanım göreve başladığı günden itibaren 
okulda köklü değişikliklere gitmiş, öğretmen-
leri kişisel çıkarlardan ziyade okulun fayda-
sı için çalışmaları konusunda motive etme-
ye çalışmıştır. Leyla Hanım’ın bu davranışla-
rı aşağıda verilen liderlik tarzlarından hangisi 
kapsamında yer alır?

A) Karizmatik liderlik
B) Etkileşimci liderlik
C) Dönüştürücü liderlik*
D) Demokratik liderlik
E) Otoriter liderlik

4. Aşağıdakilerden hangisi birokul yönetici-
sinin liderlik ile ilgili sahip olması gereken 
özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) İş görenleri peşinden sürükleme
B) İşini belli bir görev tanımı içerisinde yerine 

getirme*
C) Dönüşüm ve değişimi önemseme
D) İnsanları bulunduğu mevkiye göre değil kişi-

sel özelliklerine göre etkileme
E) Doğru işler yapan kişi olma düşüncesini be-

nimseme

5. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel denetim 
anlayışında göre öğretmenlerin gelişim aşa-
malarından biri olarak gösterilemez?

A) Sosyal gelişim*
B) Bilişsel gelişim
C) Kavramsal gelişim
D) Ahlaki gelişim
E) Bilinç farkındalık düzeyi

6. Bir okul müdür yardımcısının boş olduğu za-
manlarda sınıfl ara girip öğretmenlerin yaptı-
ğı çalışmaları izlemesi ve elde ettiği izlenim-
ler sonucunda her hangi bir çalışma yapma-
ması denetim ile ilgili ilkelerden hangisini ih-
lal ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edile-
bilir?

A) Nesnellik
B) Bütünlük
C) Durumsallık
D) Amaçlılık*
E) Planlılık

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri - II
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7. Bir okul müdürünün denetim görevi ile ilgi-
li aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş 
denetim anlayışına uygun düşmemektedir?

A) Öğretmenleri, öğrencileri yaratıcı projelere 
teşvik etmeleri için yönlendirmek

B) Denetim faaliyetlerini okul personeli arasın-
daki ilişkileri güçlendirecek biçimde gerçek-
leştirmek

C) Sahip olduğu yetkilere dayanarak öğretmeni 
güdülemek*

D) Okul düzeyinde program geliştirme çalışma-
larında aktif rol üstlenmek

E) Bütün personelin denetime ihtiyacı vardır gö-
rüşünden hareket etmek

8. Öğretimin değerlendirilmesinde; öğretmenin 
sınıfl anasıl bir ilişki kurduğu, öğretmenin an-
latımının açıklığı, öğretmenin işine olan is-
teklilik düzeyi ve öğretmenin sorduğu sorula-
rın niteliği gibi ölçütlerin göz önünde bulun-
durulması gerektiğini ileri süren denetim mo-
deli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klinik denetim
B) Sanatsal denetim*
C) Gelişimsel denetim
D) Farklılaştırılmış denetim
E) Yönetsel denetim

9. Sınıfında istenmeyen davranışlara sahip olan 
öğrenciler bulunan bir öğretmen bu konuda 
yaşadığı sıkıntıyı okul müdürü ile paylaşmış, 
okul müdürü de öğretmenle bu konudaki tec-
rübelerini, sahip olduğu bilgiyi  paylaşarak 
onu yönlendirmeye çalışmıştır. Böyle bir du-
rumda okul müdürünün öğretmeni etkilemek 
için aşağıda verilen güç kaynaklarından han-
gisini kullandığı söylenebilir?

A) Yasal güç
B) Ceza gücü
C) Uzmanlık gücü*
D) Karizmatik güç
E) Kişisel güç

10. Bir okul yöneticisinin alt yönetim ve öğret-
menleri motive etmesi, onları eğitmesi, ileti-
şim kanallarını açık tutması, tavsiyelerde bu-
lunması gibi davranışları yöneticilik rollerin-
den hangisiyle ilgilidir?

A) Kontrol
B) Girişimcilik
C) Temsil
D) Liderlik*
E) Müzakerecilik



TEST

282

- 3

1. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yöneticisi-
nin sahip olması gereken kavramsal yeterli-
liklerden biri olarak gösterilebilir?

A) Öğretmenleri güdüleme
B) Öğretmenlerin bireysel farklılıklarını göz 

önünde bulundurma
C) Eğitim alanındaki kuramsal gelişmeleri takip 

etme*
D) Kurumda bir grup dinamiği yaratma
E) Yönetim ile ilgili teknik bilgi ve becerilere sa-

hip olma

2. Bir okul müdürü Murat Bey okulun hedefl eri 
ile ilgili öğretmenlere yönelik yazılı ve sözlü 
bilgi sağlama konusunda sıkıntılar yaşamak-
tadır. Murat Bey’in problem yaşadığı yönetsel 
beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ilişkileri becerisi
B) Karar verme becerisi
C) Teknik beceri
D) İletişim becerisi*
E) Kavramsal beceri

3. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yönetim an-
layışı göz önünde bulundurulduğunda okul 
yöneticilerinin sahip olmaları gereken yeter-
liliklerden biri olarak gösterilemez?

A) Okula gönülden bağlı ve okulu benimsemiş 
olma

B) Kurumsal işleyişte yasal yetkisini merkeze 
alma*

C) Aldığı kararlarda açık ve net olma
D) Haberleşme konusunda yetenekli olma
E) Cesaretli ve dinamik olma

4. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yöneticisi-
nin karar almaya yönelik rollerinden biri ola-
rak gösterilemez?

A) Girişimcilik
B) İzleyicilik*
C) Kaynak dağıtıcı
D) Müzakerecilik
E) Uyuşmazlıkları çözümleyicilik

5. Okul müdürü Fatih Bey okul için düşündüğü 
plan ve projeleri kısa zamanda uygulamaya 
geçirmekte ve risk almaktan çekinmemekte-
dir. Fatih Beyin bu özelliği bir yöneticinin ta-
şıması gereken karakter özelliklerden hangi-
siyle ilgilidir?

A) Dikkatlilik
B) İhtiyatlılık
C) Azim ve sebatkarlık
D) Yöntemlilik
E) Girişkenlik*

6. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yöneticisi-
nin sahip olması gereken entelektüel özellik-
lerden biri olarak gösterilemez?

A) Düşüncelerini açık seçik ifade edebilme
B) İşe odaklanma
C) İşi biriktirmeden zamanında yerine getirme*
D) Sezgi gücünü kullanabilme
E) Analiz ve sentez yapabilme

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları - I



283

1.C 2.D 3.B 4.B 5.E 6.C 7.A 8.D 9.B 10.A

7. Okul müdür yardımcısı Cengiz Bey öğret-
menleri sınıf içerisinde kullanabilecekle-
ri strateji ve yöntemlerle ilgili olarak yönlen-
dirmekte öğretmenlere takıldıkları noktalarda 
yardımcı olmaktadır. Cengiz Bey’in bu yakla-
şımı yönetici becerilerinden hangisi kapsa-
mında ele alınabilir?

A) Teknik beceri*
B) İnsani beceri
C) Kavramsal beceri
D) Sosyal beceri
E) Duygusal beceri

8. Personelini güdüleme, cesaretlendirme, ya-
pılacak çalışmalara öncülük etme, düşünce-
leriyle insanları etkileme gibi özellikler bir 
okul yöneticisinin sahip olması gereken be-
cerilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Organizasyon ve zaman yönetimi
B) Plan yapma
C) Yönetimde uzmanlık
D) Liderlik*
E) İnsan ilişkileri

9. Bir okul müdürü öğretmenlerle yaptığı top-
lantıda kendisinin belirlediği hedefl er doğrul-
tusunda çalışan ve başarılı olanları ödüllen-
direceğini ve ilerdeki projelerde özellikle be-
raber çalışacağını ifade etmiştir. Bu okul mü-
dürünün öğretmenlere yönelik kullandığı et-
kileme taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşvik edici talepte bulunma
B) Kazan-Kazan taktiği*
C) Rasyonel ikna
D) Yasal dayanak sunma
E) Baskı yapma

10. Okul yöneticilerinin yapılacak işleri bölümle-
re ayırıp sınıfl andırmaları, etkinlikleri, karar-
ları analiz edip belli bir iş yapısı oluşturmala-
rı yöneticilik görevlerinden hangisinin kapsa-
mında yer alır?

A) Organize etme*
B) Amaç belirleme
C) Değerlendirme yapma
D) Örgütü geliştirme
E) Akılcı davranma
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1. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yöneticisi-
nin liderlik görevleri arasında gösterilemez?

A) Okulun misyonu ve hedefl eri arasında tutarlı-
lık olmasını sağlama

B) Öğretmenlerin ufkunu geliştirme
C) Dürüst olduğuna yönelik güçlü bir izlenim 

oluşturma
D) Yasal görev tanımının dışına çıkmama*
E)  Öğretmenleri okuldaki karar alma süreçleri-

ne dahil etme

2. Aşağıdakilerden hangisi lider kavramını yö-
neticilikten ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Yapıyı korumayla ilgilenir*
B) Moral otoriteye dayanır
C) Paylaşılmış amaca dayalı gücü vardır
D) İzleyenlerine mücadele ruhu hazırlar
E) Yönlendiricidir

3. Liderlik teorilerinden özellik teorisine göre 
bir okul yöneticisinin; ileriyi görme, ikna ka-
biliyeti, insiyatif alma, zeka gibi niteliklere sa-
hip olması aşağıda verilen liderlik özellikle-
rinden hangisinin kapsamına girer?

A) Duygusal özellikler
B) Sosyal özellikler
C) Fiziksel özellikler
D) Karakter özellikleri
E) Düşünsel özellikler*

4. Okul müdürü olan Faruk Bey yöneticilik anla-
yışını, öğretmenlerin güvenini kazanma, ça-
lışmalarıyla onları kendisine hayran bırakma, 
etkileyici bir vizyon belirleme, öğretmenlerin 
duygularına hitap etme gibi özellikler üzerine 
kurmuştur. Faruk Bey’in bu yaklaşımı dikka-
te alındığında aşağıda verilen liderlik türlerin-
den hangisini benimsediği söylenebilir?

A) Etkileşimci liderlik
B) Dönüşümcü liderlik
C) Karizmatik liderlik*
D) Öğretimsel liderlik
E) Demokratik liderlik

5. Okul yöneticilerinin okulla ilgili yeni fi kirler 
ortaya koymaları, öğretmenlere fi kir oluştur-
ma hakkı vermeleri, iyileştirici projeler üret-
meleri yöneticilik rollerinden hangisi ile ilgili-
dir?

A) Kaynak dağıtma
B) Girişimcilik*
C) Müzakerecilik
D) İlişki becerisi
E) Temsil

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları - II
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6. Bir okula yeni görevlendirilen bir müdür yar-
dımcısına karşı öğretmenler ön yargılı olup, 
ona karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirmiş-
lerdir. Düzenlenen bir toplantıda müdür yar-
dımcısı öğretmenlere “ Ben bu okula devlet ta-
rafından görevlendirildim. Devletin bana verdi-
ği bir görev tanımı var. Sizlerde bu doğrultuda 
davranmak zorundasınız” şeklinde bir açıkla-
ma yapmıştır. Bu müdür yardımcısının öğret-
menlere yönelik kullandığı güç türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Zorlayıcı güç
B) Karizmatik güç
C) Ödül gücü
D) Yasal güç*
E) Uzmanlık gücü

7. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin 
öğretimsel liderlik ile ilgili sahip olmaları ge-
reken becerilerden biri olarak gösterilemez?

A) Okulun varlık gerekçesi ile ilgili açık bir vizyo-
na sahip olma

B) Öğretmenleri derste farklı öğretim yöntemleri 
kullanmaları konusunda teşvik etme

C) Sınıfl arı sık sık ziyaret ederek gözlemler yap-
ma

D) Öğretmenlere performansları ile ilgili geri bil-
dirimler verme

E) Yönetim işlevleri ve süreçleri üzerine yoğun-
laşma*

8. Okul yöneticilerin öğretmenlerin okuldaki ve-
rimliliğini en üst düzeye çıkarmak için onla-
rın gelişim ve okulla bütünleşmelerini sağla-
yacak çalışmalara yer vermeleri okul yöneti-
cilerinin sahip olmaları gereken yeterlilikler-
den hangisiyle ilgilidir?

A) İnsan kaynakları yönetimi*
B) Öğretimsel liderlik
C) Araştırma ve mesleki gelişim
D) İletişim
E) Okul işletmeciliği

9. Okul yöneticilerinin bir orkestra şefi  gibi dav-
ranarak okulda farklı işler yapan bölümlerin, 
birimlerin, personelin çabalarını bütünleşti-
rerek emirlerin, planların, programların uygu-
lanmasını sağlaması aşağıdaki yeterlilikler-
den hangisiyle ilgilidir?

A) Planlama
B) Eşgüdümleme*
C) Örgütleme
D) Denetleme
E) Güdüleme

10. Okul müdür yardımcısı Fırat Bey öğretmen-
lerle iletişim kurarken onları incitmemeye 
dikkat etmekte, öğretmenler tarafından bu 
davranışından dolayı yufka yürekli merha-
metli olarak nitelendirilmektedir. Fırat Bey’in 
iletişimde sahip olduğu bireysel tarz aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Yansıtıcı tarz*
B) Soylu tarz 
C) Aday tarz 
D) Senatör tarz 
E) Yargıç tarz 
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1. Eğitimde insan kaynakları yönetimi için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okul yönetimi okul da ki tüm madde ve insan 
kaynaklarını en verimli biçimde kullanabilme-
lidir

B) Okul müdürü davranışlarını öğretmenlerin rol 
ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 
ayarlamalıdır

C) Okul yöneticisi okulda biz duygusunu geliştir-
melidir

D) Öğretmenlere diğer kurumlardaki iş görenle-
re olduğu gibi yaklaşılmalıdır*

E) Eğitimde insan kaymağı temel bir girdi olarak 
kabul edilmelidir

2. Eğitim kurumlarının gelecekte ihtiyaç duya-
cağı insan kaynağının nitelik ve nicelik açı-
sından önceden belirlenerek, bu ihtiyacın na-
sıl karşılanacağına karar verilmesi insan kay-
nakları yönetiminin hangi işlevi ile ilgilidir?

A) Çalışma ilişkileri
B) Yönlendirme
C) İnsan kaynağının geliştirilmesi
D) İnsan kaynağının sağlanması*
E) Ücret yönetimi

3. Okulundaki öğretmenlerin niteliklerini geliş-
tirmek isteyen bir yöneticinin aşağıdakiler-
den hangisini yapması insan kaynakları yö-
netimi açısından doğru kabul edilemez?

A) Öğretmenlerin kurumda yükselmeyi sağla-
yacak bilgi ve becerilere dönük olan kursla-
ra gitmelerini sağlaması

B) Öğretmenlere kendilerini geliştirecek fırsatla-
rı sürekli sunması

C) Öğrenen örgüt anlayışla mesleki gelişim an-
lamında iyi bir rol modeli olması

D) Bütün öğretmenleri, iyi eğitim almış olmala-
rına bakmadan bu tür çalışmalara yönlendir-
mesi

E) Öğretmenler arasında rekabet ortamı oluş-
turarak kişisel ve mesleki gelişimi onlar için 
daha kabul edilebilir hale getirmesi*

4. Bir okul yöneticisinin insan kaynakları yöne-
timi ile ilgili aşağıda verilen düşüncelerden 
hangisine sahip olması doğru bir yaklaşım 
olarak gösterilemez?

A) Öğretmenlerin performanslarının aynı olma-
masını normal karşılamak

B) Oryantasyon faaliyetlerinde sadece mesleki 
değil sosyal uyumunda önemli olduğunu ka-
bul etmek

C) Kurumsal fayda açısından öğretmenlerin 
performansı ile  ilgili değerlendirmelerini gizli 
tutmak*

D) Öğretmenlerin mesleki yılgınlık ve bıkkınlık-
larını önlemede okul yönetiminin sorumlulu-
ğunu göz önünde bulundurmak 

E) Performans artışında sağlık ve güvenlik gibi 
faktörleri önemsemek

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi - I
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5. Bir okul yöneticisi öğretmenlerin hatalarını, 
“herkes hata yapabilir” anlayışla karşılamak-
ta ve yasal yaptırımlar yerine daha çok prob-
lemin nedenini araştırıp yaşanan sorunu öğ-
retmenle beraber çözmeye çalışmaktadır. Bu 
okul yöneticisinin temele aldığı disiplin sağ-
lama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumlu disiplin
B) Yapıcı disiplin*
C) Önleyici disiplin
D) Kademeli disiplin
E) Düzeltici disiplin

6. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenleri yapı-
lan iş açısından güdüleyecek öncelikli  fak-
törlerden biri olarak gösterilemez?

A) Velilerin sosyo ekonomik durumunun yüksek 
olması*

B) Okul yönetimi tarafından kişisel sorunların 
anlayışla karşılanması

C) Başarıyı takdir eden bir kurum kültürü
D) Yapılan işin ilginç ve anlamlı olması
E) İyi çalışma şartları

7. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yö-
netimini personel yönetimi kavramından ayı-
ran özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) İşe ve üretime insan açısından bakar
B) İnsan üretimin olmazsa olmaz öğesidir
C) İşin gereklerine uygun personel seçilir*
D) İnsan ilişkileri takım çalışmasına dayalıdır
E) Birey sadece iş odaklı değil bir bütün olarak 

geliştirilir

8. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yönetiminin 
göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik 
oryantasyon eğitimi kapsamında gerçekleşti-
rebileceği doğru bir uygulama yada yaklaşım 
olarak gösterilemez?

A) Okulun vizyonunu ve özelliklerini açıklayan 
bir bilgilendirme kitapçığı hazırlama

B) Sadece işe değil okul ortamına sosyal açı-
dan uyum sağlama etkinliklerine yer verme

C) Öğretmenlere yönelik güven sarsıcı davra-
nışlardan kaçınma

D) Okulun işlevlerini, bölümlerini, personelin rol 
ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde açıkla-
ma*

E) Öğretmenlerin kariyerlerinin başlangıcında 
zorluk yaşayabileceklerini normal kabul etme

9. Bir okul müdürü personelinin kendisiyle ileti-
şim kurmasını sağlayacak bir atmosfer oluş-
turmuş olup aynı zamanda personelinin fi kir-
lerini rahatça ifade etmelerine izin vermekte-
dir. Böyle bir durumda okul müdürünün in-
san kaynakları yönetimi ilkelerinden hangisi-
ne uygun davrandığı söylenebilir?

A) Verimlilik
B) İş hayatının kalitesi*
C) Hukuksal uyum
D) İş gücünün uyum yeteneği
E) Rekabet avantajı

10. Bir okul yöneticisi okul ortamında öğret-
menlerin; psikolojik, güvenlik, saygı, sos-
yallik gibi gereksinimlerini dikkate alarak uy-
gulamalar geliştirmektedir. Okul yöneticisi-
nin böyle bir yaklaşımı aşağıda verilen moti-
vasyon teorilerinden hangisi kapsamında yer 
alır?

A) Taylorizm
B) İhtiyaçlar hiyerarşisi*
C) Memnuniyet
D) Beklenti teorisi
E) Amaç teorisi
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1. Öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştiri-
len, çeşitli beşeri ortamlarda verimli çalışma 
ve başka insanlarla işbirliği yapma gibi be-
cerileri geliştirmeye dönük verilen insan kay-
nağını geliştirme kapsamında yer alan eğitim 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyarlılık eğitimi*
B) İş başında eğitim
C) Bilgi beceri tazeleme eğitimi
D) Üst düzey görevlere hazırlama eğitimi
E) Değişiklilere uyum eğitimi

2. Bir okul müdürü personeli ile ilgili görev pay-
laşımı yaparken uzmanlaşmaya dayalı bir 
yol izlemekte, aldığı kararları yazılı bir şekil-
de yasal yetkisine dayalı olarak personeline 
iletmekte ve yapılacak çalışmalarda önceden 
belirlenmiş çeşitli standart ve ilkeleri teme-
le almaktadır. Bu okul müdürünün insan kay-
nakları yönetiminde benimsediği yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel yönetim
B) Yönetim süreci
C) Bürokratik yaklaşım*
D) Davranışsal yaklaşım
E) Sistem yaklaşımı

3. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yö-
netiminin işlevsel boyutlarından biri değil-
dir?

A) Planlama
B) Kadrolama
C) İş güvenliği ve iş görenin sağlığı
D) Yetiştirme-geliştirme
E) Özendirici ödül*

4. Bir okulda yönetim öğretmenlerin yaptığı ça-
lışmaları sistemli bir şekilde gözlemleyip de-
ğerlendirmekte ve elde edilen veriler sonu-
cunda öğretmenlere öğüt verme, eleştiride 
bulunma, uyarma gibi davranışlar göster-
mektedir. Bu okul yönetiminin öğretmenlere 
yönelik iş başı eğitim yöntemlerinden hangi-
sini kullandığı söylenebilir?

A) Yönlendirme eğitimi*
B) Monitör aracılığıyla eğitim
C) Gözetimci nezaretinde eğitim
D) İş değiştirme eğitimi
E) Staj yoluyla eğitim

5. Bir okulda göreve yeni başlayan öğretmenle-
re okul ortamında yaşanmış ya da yaşanabi-
lecek bir sorun verilip, öğretmenlerin bu so-
runu kendi aralarında tartışmaları, irdeleme-
leri ve çözüm üretmeleri istenmiştir. Göreve 
yeni başlayan öğretmenlere oryantasyon eği-
timi kapsamında yapılan bu çalışmada aşağı-
da verilen yöntemlerden hangisinin kullanıl-
dığı söylenebilir? 

A) Anlatım
B) Rol oynama
C) Örnek olay*
D) Beklenen sorunlar yöntemi
E) İşletme oyunları yöntemi

6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakla-
rı yönteminde personeli geliştirici ödüller ve 
teşvik edici stratejilerden biri olarak gösteri-
lemez?

A) Takım çalışmasını ödüllendirme
B) En başarılı çalışanı ödüllendirme
C) Maddi olmayan ödüllendirme
D) En başarılı olanın iş yükünü hafi fl etme*
E) Üst düzey performansı ücretle ödüllendirme
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7. Bir okulda öğretmenlerin okulun amaçlarına, 
değerlerine, kurallarına inanmış olmaları ve 
bunlarla özdeşleşmeleri örgütsel bağlılık tür-
lerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Uyum bağlılığı
B) Moral bağlılığı*
C) Hesap bağlılığı
D) Kontrol bağlılığı
E) Kimlik bağlılığı

8. Bir okul yönetiminin okuldaki personel ihti-
yacını belirlemesi ve bu ihtiyacı karşılamak 
için yapılacak çalışmaları basamaklandırma-
sı insan kaynakları yönetiminin işlevsel bo-
yutlarından hangisi ile ilgilidir?

A) Planlama*
B) Kadrolama
C) Değerlendirme
D) Yetiştirme
E) Geliştirme 

9. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 
yönetiminin işlevsel boyutlarından biri olan 
“Kadrolama” kapsamında yapılan çalışmalar-
dan biri olarak gösterilemez?

A) Personel bulma
B) Seçme
C) Yerleştirme
D) Oryantasyon
E) Yetiştirme*

10. Aşağıdakilerden hangisi okullarda insan kay-
nakları yönetiminin amaçlarından biri olarak 
gösterilemez?

A) Etik ve sosyal sorumluluklara yönelik davra-
nışlar geliştirmek

B) Okulda iş yaşamı kalitesini arttırmak
C) Personeli iş ve üretimin önemli bir aracı hali-

ne getirmek*
D) Öğretmenlerin iş tatminlerini sağlamak
E) Tüm çalışanların kazançlarını göz önünde 

bulundurmak
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1. Okul Müdürü Tahsin Bey öğretmenlerle yap-
tığı toplantıda, teneffüs saatlerinde, bahçe-
de, koridorlarda, kantinde öğrencilerin yan-
lış davranışlar geliştirebileceğini, bu noktada 
öğretmenlerin nöbet saatlerinde çok dikkat-
li olup bu gibi ortamlarda öğrencileri doğru 
davranışlar konusunda yönlendirmeleri ge-
rektiğini söylemiştir. Tahsin Bey’in bu açık-
laması aşağıda verilen program türlerinden 
hangisinin kapsamında yer alır?

A) Resmi program
B) Uygulanan program
C) Kapsam dışı program
D) Örtük program*
E) Ekstra program

2. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin 
eğitim plan ve programlarının hazırlanması, 
uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde 
sahip olmaları gereken liderlik türüdür? 

A) Etil liderlik
B) Etkileşimci liderlik
C) Öğretimsel liderlik*
D) Vizyoner liderlik
E) Dönüşümcü liderlik

3. Bir okulda müdür olarak görev yapan Harun 
Bey’in aşağıdakilerden hangisini yapması bir 
öğretim liderli olarak okul müdüründen bek-
lenen rol ve davranışlara uygun olarak göste-
rilemez?

A) Öğretmenleri gözlemlemek
B) Öğrenci ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağla-

mak
C) Öğretmenlerle birlikte bazı derslere girip et-

kinlikler düzenlemek*
D) Eğitim materyallerini amaca uygun bir şekil-

de seçmek
E) Öğretmenler için mesleki geliştirme program-

ları düzenlemek

4. Özel eğitim gerektiren çocuklar için gerekli 
önlemlerin alınmasından öncelikli olarak so-
rumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul müdürü*
B) Özel eğitimden sorumlu müdür yardımcısı
C) Özel eğitim öğretmeni
D) Rehber öğretmen
E) Sınıf öğretmeni

5. Zümre öğretmenler kuruluna başkanlık ya-
pan bir okul müdür yardımcısı yerel kurtuluş 
günleri ile bağlantılı konuların işleniş zamanı 
ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisinin 
dikkate alınmasını sağlamalıdır?

A) Farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını
B) Kurtuluş gününün tarihini*
C) Konunun ders programındaki sırasını
D) Öğrencilerin güdülenmişlik düzeyini
E) Kurtuluş gününün konuyla ilişkisini

6. Bir okul yönetimi iş günü takvimine dayalı 
olarak eğitim-öğretim süreci ile ilgili okul ça-
lışma takvimi hazırlamıştır. Aşağıdakilerden 
hangisi hazırlanan bu takvimde eylül ayı içe-
risinde öncelikle yapılacak çalışmalardan biri 
olarak gösterilemez?

A) Öğretmenler Kurulu toplantısının yapılması
B) Öğrencilere yönelik oryantasyon programı-

nın uygulanması
C) Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
D) Öğretmenlerin eğitim öğretim planlarını ha-

zırlayıp teslim etmeleri
E) Veli öğretmen görüşmelerinin başlaması*

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları - I
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7. Bir okul müdürü öğretmenlerin yaptıkları plan-
ları inceledikten sonra derslerde benzer yön-
tem ve tekniklerin kullanıldığını görmüş ve 
öğretmenlere derslerde öğrencilerin ilgisini 
çekecek onları aktif hale getirecek farklı yön-
tem ve tekniklerden yararlanmaları gerektiği-
ni söylemiştir. Bu okul müdürünün öğretim 
programının hangi boyutuna yönelik açıkla-
malar yaptığı söylenebilir?

A) Kazanımlar
B) Öğrenme alanları
C) Temalar
D) Öğrenme yaşantıları*
E) Ölçme ve değerlendirme

8. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda ger-
çekleştirilen öğretmenler kurulu toplantısı ile 
ilgili söylenebilecek doğru bir ifade değildir?

A) Öğretmenler kurulunun öncelikle ders dışı 
saatlerde yapılmasına dikkat edilmelidir

B) Kurulun gündem maddeleri arasında stratejik 
planlama ilgili çalışmalara da yer verilir

C) Yılda en fazla üç kez toplanır*
D) Öğretmenlere nöbet uygulamaları ile ilgili 

esaslardan bahsedilir
E) Faaliyet gösterecek öğrenci kulüpleri belirle-

nir

9. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticileri-
nin kaynaştırma eğitimi uygulamalarında dik-
kat etmeleri gereken hususlardan biri olarak 
gösterilemez?

A) Eğitim öğretim yılının başında BEP birimini 
oluşturmak

B) İhtiyacı olan öğrencilere destek eğitim odası 
açmak

C) Öğrencilerin başarılarının dersin öğretim 
programına göre yapılmasını sağlamak*

D) BEP’in hazırlanmasında dersin öğretim prog-
ramının temele alınmasını sağlamak

E) Kaynaştırma öğrencilerini her sınıfa eşit sa-
yıda en fazla iki öğrenciyi geçmeyecek şekil-
de yerleştirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlere ders 
dağılımı yapılırken dikkate alınması gereken 
durumlardan biri olarak gösterilemez?

A) Okulun eğitim ortamı
B) Bazı derslerin bayrak töreni dikkate alınarak 

dağıtılması
C) Teorik ve uygulamalı derslerin sırasına dikkat 

edilmesi
D) Okulun fi ziki koşulları
E) Alanına hakim olan öğretmenlere daha fazla 

ders verilmesi*
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1. Sınıfında disiplin sorunları nedeniyle dersi-
ni işleyemeyen bir öğretmen bu konuda okul 
müdür yardımcısına başvurmuştur. Okul mü-
dür yardımcısının bu öğretmenle aşağıda-
ki önerilerden hangisini paylaşması çağdaş 
eğitim açısından doğru bir yol ya da yaklaşım 
olarak gösterilemez?

A) Problemli öğrencilere zaman zaman sınıfın 
dışında oyalanacakları bir etkinlik vermek*

B) Dersinde sınıf dışı etkinliklere yer vermek
C) Öğrencilerin sorun kaynaklarını tam olarak 

tespit etmek
D) Şiddeti yüksek olmayan bazı hatalı davranış-

ları görmezden gelmek
E) Sorunlu öğrencilere ilgilerini çekecek görev 

ve sorumluluklar vermek

2. Bir okul yöneticisinin derslere zamanında 
giren ancak ilk kez geç giren bir öğretmene 
karşı geliştireceği ilk tepki aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) Sözsüz uyarma
B) Sözlü uyarma
C) Öğretmenden savunma isteme
D) Görmezden gelme*
E) Öğretmeni ders arasında çağırıp görüşme

3. Bir okul müdürü öğretmenlere öğrencilerin 
ulaştıkları düzeyi ve programın etkiliğini be-
lirlemek için ara ara ölçme ve değerlendirme 
yapmaları önersin de bulunmuştur. Okul mü-
dürünün bu öneri değerlendirme türlerinden 
hangisinin kapsamında yer alır?

A) Mutlak değerlendirme
B) Bağıl değerlendirme
C) Tanılayıcı değerlendirme
D) Değer biçmeye yönelik değerlendirme
E) İzleme amaçlı değerlendirme*

4. Okullarımızda öğrencilerin çevreye ve top-
lumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî 
ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıy-
la iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş 
bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllük 
ilkesi temele alınarak düzenlenen faaliyetler 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer 
alır?

A) Öğrenci kulüpleri
B) Toplum  hizmeti çalışmaları*
C) Değerler eğitimi
D) Rehberlik hizmetleri
D) Gönüllülük hizmetleri
E) Proje çalışmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin 
gezi etkinlikleri ile ilgili dikkat etmeleri gere-
ken huşulardan biri değildir?

A) Ders içerikleriyle ilgili gezilerin ders saatleri 
içerisinde yapılmasını sağlamak

B) Ders saati kullanılarak yapılan gezilerden 
sonra o sürede işlenecek konuların daha 
sonra telefi  edilmesini sağlama

C) Her kademede velilerin de gönüllü olarak 
gezilere öğrencilerle beraber eşlik etmesini 
sağlama*

D) Ders dışı gezilerin resmi tatil günlerinde ya 
da hafta sonu yapılmasına dikkat etme

E) Her öğrenci için veli izin belgesinin doldurul-
masını sağlama

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları - II
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6. Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim yılı-
nın I. Dönemin de etkinlik düzenlenecek be-
lirli gün ve haftalardan biri değildir?

A) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
B) Gaziler Günü
C) Kızılay Haftası
D) Atatürk Haftası
E) Yeşilay Haftası*

7. Bir okul yönetiminin okulda yapılan çalışma-
ları aylık bir şekilde öğretmen, öğrenci ve ve-
lileri bilgilendirmeye yönelik olarak paylaş-
ması aşağıda verilen çalışmalardan hangisi 
kapsamında yer alır?

A) Okul dergisi
B) Bülten*
C) Duyuru panosu
D) Rutin toplantılar
E) Paydaş katılımı

8. Bir okul yönetimi eğitim-öğretim yılı boyun-
ca yapılacak çalışmaları, zaman sırası ve iş-
lem basamaklarını dikkate alarak planlamış-
tır. Okul Yönetimin kullandığı planlama türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) PERT işlem ağı
B) SWOT analizi
C) İçerik analizi
D) İşlem-zaman çizelgesi*
E) Yıllık eğitim akışı

9. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin 
öğretim programlarının sağlıklı bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için öncelikle göz 
önünde bulundurmaları gereken faktörlerden 
biri değildir?

A) Zaman
B) Bireysel istek ve beklentiler
C) Kültürel faktörler
D) Örgütsel yapı
E) Disiplin anlayışı*

10. Bir okul yöneticisi yapılacak işleri planlar-
ken, daha çok en önemli işler üzerine yoğun-
laşmakta işlemleri önem sırasına göre sınıf-
landırmaktadır. Bu okul yöneticisinin zaman 
yönetimi yaklaşımlarından hangisini temele 
aldığı söylenebilir?

A) Beceri yaklaşımı
B) ABC yaklaşımı
C) Teknoloji yaklaşımı
D) Başarı yaklaşımı
E) Zamana sahip çıkma yaklaşımı*
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1. Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliğini et-
kileyen toplumsal faktörlerden biri olarak 
gösterilemez?

A) Akran baskısı ve çete üyeliği*
B) Medyada şiddet içeren unsurların yer alması
C) Uyuşturucu maddelerle ilgili yasal düzenle-

meler
D) Yoksulluk
E) Nüfus hareketliliği

2. Bir okul yönetiminin aşağıdaki çalışmalardan 
hangisini yapmasının güvenli okul üzerinde 
çok da etkili olmayacağı söylenebilir?

A) Akademik başarıya yoğunlaşma
B) Öğrencilere eşit davranma
C) İyi vatandaşlık eğitimi verme
D) Personel arasındaki iletişimi güçlendirme
E) Otorite ve disipline önem verme*

3. Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliği kav-
ramı için söylenebilecek doğru bir ifade de-
ğildir?

A) Okul güvenliği kavramı okul ile ev arasındaki 
güvenliği de kapsar

B) Öğrencilerin dışında öğretmenler ve velilerde 
okulda güvende olmaya ihtiyaç duyar

C) Okulun fi ziksel çevresinin güvenliğini sağla-
ma okul güvenliğinin odak noktasıdır*

D) Okul güvenliğinde öncelik korunmaya muh-
taç çocuklardır

E) Güvenli okulda öğretmenlerin motivasyonu 
yüksektir

4. Aşağıdakilerden hangisi bir okulun güvenli-
ğini tehdit eden faktörlerden biri olarak gös-
terilemez?

A) Cezalandırıcı yönetimsel uygulamalar
B) Öğretmenin kurallar belirlemesi*
C) Hatalı davranışları görmezden gelme
D) Okulun büyük olması
E) Öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin az ol-

ması

5. “Öğrencileri ve personeli arasında birliktelik his-
si yaratabilen okullar, öğrencilerin davranışları-
nı düzene sokma ve diğer okul problemlerini et-
kili bir şekilde çözme konusunda daha başarılıol-
maktadırlar” görüşünü savunan okul güvenli-
ği kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol kuramı
B) Okul iklimi kuramı*
C) Davetkar kuram
D) Toplumsal çözülme kuramı
E) Zihinsel çerçeve kuramı

6. Aşağıda verilen fi ziki düzenlemelerden han-
gisi okul güvenliği açısından doğru bir çalış-
ma olarak gösterilemez?

A) Okul binalarının ana yollara yakın yapılması*
B) Okulun etrafına koruyucu duvarlar örülmesi
C) Dersliklerdeki sıraların öğrencilerin gelişim 

özelliklerine seçilmesi
D) Ziyaretçilerin hızlı ve en kısa yoldan okul bi-

nasına girişinin sağlanması
E) Okul ziyaretçilerinin kayıt altında giriş kartı 

verilerek gerekli kontrolden geçirilerek alın-
ması
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir okul yönetiminin 
krize müdahale ekibi oluştururken dikkat et-
mesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Görev dağılımın açık, net ve anlaşılır olması
B) Ekibe katılımda gönüllük ilkesi temele alın-

malıdır
C) Ekip lideri  liderlik özelliklerine sahip olmalıdır
D) Ekipte sadece okul içinden personel olmalı-

dır*
E) Ekip üyelerinin seçiminde kişilik özellikleri 

göz önünde bulundurulmalıdır

8. Aşağıdakilerden hangisi okullarda krize yol 
açabilecek kritik durumlardan biri olarak 
gösterilemez?

A) Okulun demirbaşına zarar verme
B) Bazı derslerin boş geçmesi*
C) Öğretmen ya da okul personelinin vefatı
D) Bulaşıcı hastalıklar
E) Kötü hava koşulları

9. Aşağıdakilerden hangisi okullarda kriz yöne-
timi için söylenebilecek doğru bir ifade değil-
dir?

A) Kriz durumunda müdahale için bir müddet or-
tamın sakinleşmesini beklemek gerekir*

B) Eğitim-öğretim yılının başında krize müdaha-
le planı hazırlanmalıdır

C) Okul müdürü kriz anında kendisi olmadığı 
zaman yerine karar verecek ikinci bir kişi be-
lirlemelidir

D) Yaşanan bir kriz sonrası sadece öğrencilere 
değil personele yönelik de psikolojik destek 
faaliyetleri düzenlenmelidir

E) Kriz ile ilgili aileler ve medya kuruluşları bilgi-
lendirilmelidir

10. Aşağıdakilerden hangisi bir okulda okul sağ-
lığına yönelik hazırlanmış olan programın 
kapsamı içerisinde yer almasına gerek yok-
tur?

A) Okulda çevre sağılığı hizmeti
B) Sağlık eğitimi hizmeti
C) Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmeti
D) Okul sağlığı kayıtları
E) Evde sağlık hizmeti*
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- 10 Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi - II

1. Bir okulda okul sağlığı ile ilgili tüm etkinlikle-
ri planlayan ve yönlendiren kişi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Rehber öğretmen
B) Öğretmenler
C) Okul hemşiresi
D) Okul müdürü*
E) Okul hekimi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir okuldaki koruyu-
cu sağlık hizmetlerinden biri olarak gösterile-
mez?

A) Bağışıklama
B) Rutin tıbbi muayene
C) Göz taraması
D) İşitme taraması
E) İlkyardım hizmetleri*

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarında 
satışı uygun olmayan yiyecek ve gıdalardan 
biri değildir?

A) Kolalı içecekler
B) Kuru meyveler*
C) Hamurlu tatlılar
D) Gevrek çerezler
E) Meyve nektarı

4. Aşağıdakilerden hangisi ideal bir okul bahçe-
si ile ilgili söylenebilecek doğru bir ifade de-
ğildir?

A) Bahçe alanı öğrenci başına en az 5 metreka-
re düşecek büyüklükte olmalıdır

B) Okul bahçesi araç park yeri olarak kullanıl-
mamalıdır

C) Bahçe zemini  düz olmalıdır
D) Ağaçlandırma sınıf pencerelerine yakın, gü-

neşi hafi fl etecek şekilde yapılmalıdır*
E) Okul bahçesine yakın yerlere seyyar satıcıla-

rın gelmesi engellenmelidir

5. Okullardaki şiddet olaylarının nedenini top-
lumsal değerlerin çocuklara aile ve okul ku-
rumları tarafından yeterli ölçüde benimsetile-
memesi olarak gören okul güvenliği kuramı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol kuramı*
B) Okul iklimi kuramı
C) Davetkar kuram
D) Toplumsal çözülme kuramı
E) Aile sistemi kuramı

6. Bir okulda çocuklara trafi kle ilgili bilgilerin 
verilmesi, trafi k eğitim parklarındaki etkinlik-
lerin artırılması, okul içindeergonomik yeter-
sizliklerin giderilmesi gibi çalışmalar öğrenci 
sağlığı ile ilgili hizmetlerden hangisi kapsa-
mında yer alır?

A) Sağlık hizmeti
B) Sağlık taramaları
C) Kazaları önleme ve ilk yardım*
D) Ruh sağlığı çalışmaları
E) Tarama çalışmaları
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7. Bir çocukta aşağıda verilen belirtilerden han-
gisinin olması çocuğun istismara uğradığı-
nın bir göstergesi kabul edilebilir?

A) Çocuğun bakımsız ve kirli olması
B) Çocuğun hava koşullarına uygun bir şekilde 

giyinmemesi
C) Çocukta büyüme ve gelişim ile ilgili bir gerili-

ğin olması
D) Çocuğun ilişki kurma becerisinin düşük ol-

ması
E) Çocuğun cinsel bölgesinde yaralanmaların 

olması*

8. Aşağıdakilerden hangisi istismara uğramış 
yada uğradığından şüphelenilen bir öğren-
ciye yönelik okul ortamında gerçekleştirile-
cek doğru bir yaklaşım ya da davranış olarak 
gösterilemez?

A) Olay resmi olarak sorumlu olan kurumlara 
bildirilmelidir

B) Olayın okul içinde gizli kalması sağlanmalıdır
C) Çocukla yaşanan olayla ilgili birkaç kez gö-

rüşme yapılmalıdır*
D) Çocuğa yönelik inanmaz bir tarzda yaklaşıl-

mamalıdır
E) Aile ile derhal iş birliğine gidilmelidir

9. Bir öğrencinin belirli bir süre boyunca sürek-
li tekrar eder biçimde başka öğrencilerin iste-
yerek ve bilerek sözel, fi ziksel veya psikolo-
jik olarak olumsuz davranışlarına maruz kal-
ması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade 
edilir?

A) Şiddet
B) Zorbalık*
C) Çeteleşme
D) İhmal
E) Çatışma

10. Aşağıdakilerden hangisi bir okulda gelişti-
rilebilecek krizi önleme stratejilerinden biri 
olarak gösterilemez?

A) Öğrencilerin öz saygılarını geliştirmek
B) Okul çalışanlarının iyi bir ruh haline sahip ol-

malarını sağlamak
C) Krize müdahale planı hazırlamak
D) Öğrencileri rutin bir şekilde krize yol açabile-

cek durumlar hakkında bilgilendirmek*
E) Öğretmenlere ve diğer personele krize mü-

dahale eğitimi düzenlemek




