
 
 

 ÖĞRENCİ SEÇME VE
  YERLEŞTİRME MERKEZİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Ö S Y M

 

A 
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI 

UZMAN ÖĞRETMENLİK (2005 – EK KBYS) 

TÜRKÇE TESTİ 
GENEL KÜLTÜR TESTİ 
EĞİTİM ÖĞRETİM TESTİ  

MİLLİ EĞİTİM MEVZUATI EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİ TESTİ 
 

30 Nisan 2006 

 AD : .......................................................... 

 SOYAD : .......................................................... 

 T.C. KİMLİK NO. : ........................................................... 

 SALON NO. : ........................................................... 

(Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazınız.) 

G E N E L     A Ç I K L A M A 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkez'imizin 
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
 

1. Bu kitapçıkta Türkçe Testi, Genel Kültür Testi, 
Eğitim Öğretim Testi ile Milli Eğitim Mevzuatı   
Eğitim Öğretim Sistemi Testi bulunmaktadır. Bu 
dört test için verilen toplam cevaplama süresi 
180 dakikadır (3 saat). 

 Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: 
 Türkçe Testi    1 
 Genel Kültür Testi 13 
 Eğitim Öğretim Testi  20 
 Milli Eğitim Mevzuatı Eğitim                         

Öğretim Sistemi Testi 34 
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitap- 

çığı vardır. 
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâ-

ğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekilde 
aynen kodlayınız ve Salon Görevlisinin de ilgili 
yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağla-
yınız. 

A B C D

Paraf Paraf Paraf Paraf

SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

 
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız 
veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın 
değerlendirilmesi mümkün değildir. 
 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilir-
siniz.  

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğ-
ru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap 
yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla bir-
likte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerle-
re, kurşunkalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı 
buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işa-
ret konulmayacaktır. 

7. Testler puanlanırken her testteki doğru ce-
vaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın 
sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı 
o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu ne-
denle hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı so-
ruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen 
seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız ka-
lanlar arasından doğru cevabı kestirmeye ça-
lışmanız yararınıza olabilir. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın ar-
ka kapağında belirtilmiştir. 


