
                                                                                                                             

Sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(ANKÜSEM)’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 

uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ANKÜSEM, soruları yayımlayan ve buna imkân 

sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilgili hukuki süreç başlatma hakkını saklı tutar. 

 

 
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI 

 

ÖĞRETMEN 
 

04 EYLÜL 2021– Cumartesi 14.30 (120 DAKİKA) 
 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI - SOYADI            

 
 

T.C. KİMLİK NO       
 
 

KURUM SİCİL NO   
 
 

SINAV SALONU   
 
 

SALON SIRA NO                      
 
 

Soru kitapçığının ön ve arka kapağındaki tüm sınav kurallarını okudum,  
anladım ve kabul ediyorum. 

 
İMZASI                        

 
 
 

 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

1. Sınavda, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli toplam 80 adet soru cevaplanacaktır. 
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra binaya gelen 

hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk 
etmelerine izin verilmeyecektir. 

3. Her soru ile ilgili cevabınızı, optik cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevaplar geçerli 
değildir. 

4. Sınav sorularına vereceğiniz yanlış cevapların doğru cevap sayısına bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla size 
göre en doğru cevabı işaretlemeniz lehinizedir.  

5. Optik cevap kâğıdınızı yırtmayınız, katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 
6. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. İlgili kısımları (Ad-Soyad ve İmza) doldurmayı unutmayınız.  
7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp, dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 
8. Sınavda uyulacak diğer kurallara bu kitapçığın arka kapağında yer verilmiştir. 
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1. 
 
 
 

“Yorumlama, örnek gösterme, sınıflama, özetleme, karşılaştırma, sonuç çıkarma, açıklama” gibi 
bilişsel davranışlar, Anderson ve diğ. (2001)’nin Bloom taksonomisinin gözden geçirilmiş halinde 
hangi bilişsel süreç kapsamında yapılması beklenen davranışlardır? 

 
 
 

A) Anlama 
B) Uygulama 
C) Hatırlama 
D) Analiz  
 

 

 
 

2. 
 

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci merkezli program tasarımlarından biridir? 

 
 
 

A) Yaşam şartları tasarımı 
B) İlişkisel tasarım 
C) Radikal tasarım 
D) Süreç tasarımı 

 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

Bir eğitim programında öğrenme yaşantılarının belirli ilkeler çerçevesinde tasarlanması gerekir. Bu 
ilkelerden; (I)……... ilkesi, öğrenenin öğrenme yaşantısında belirli öğelerin tekrarlanarak ele alınmasını ve 
(II)……… ilkesi, öğrenmenin gelişimi için öğrenilenlerin genişlik ve derinliğinin arttırılmasını ifade eder. 
 
Yukarıdaki tanımda verilen (I) ve (II) no’lu boşluklara aşağıdaki kavram dizilerinden hangileri 
gelmelidir? 
 

 
 
 

A) Ardışıklık - süreklilik 
B) Süreklilik - ardışıklık 
C) Bütünleşme - ardışıklık 
D) Ardışıklık - bütünleşme 

 
 
 

4. 
 
 

Ralph Tyler herhangi bir eğitim programı veya öğretim planı geliştirilirken dört temel soruya yanıt 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir? 

 
 
 

A) Okulun ulaşmak istediği amaçlar neler olmalıdır? 
B) Öğrenme yaşantıları en etkili şekilde nasıl düzenlenmelidir? 
C) Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl belirlenmelidir? 
D) Eğitim programının en işlevsel boyutu ne olmalıdır? 

 
 
 

5. 
 
 
 

Bir eğitim programında belirlenen hedef davranışlara ulaşılması için tasarlanmış öğrenme 
yaşantılarının bazı ortak özelliklerinin olması gerektiği belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu 
ortak özelliklerden biri değildir? 

 
 
 

A) Öğrenme yaşantıları öğretimi düzenleyici olmalıdır. 
B) Öğrenme yaşantıları düşünme becerisini geliştirmelidir. 
C) Öğrenme yaşantıları bilgi edinmeye yardımcı olmalıdır. 
D) Öğrenme yaşantıları sosyal tutum geliştirmeyi desteklemelidir. 
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6. 
 
 

Program geliştirme yaklaşımları teknik-bilimsel ve teknik-bilimsel olmayan şeklinde iki kategoride 
sınıflandırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) İş analizi modeli teknik-bilimsel olmayan yaklaşım sınıfındadır. 
B) Geriye doğru tasarım modeli teknik-bilimsel yaklaşım sınıfındadır. 
C) Tyler modeli teknik-bilimsel olmayan yaklaşım sınıfındadır. 
D) Müzakereci model teknik-bilimsel yaklaşım sınıfındadır. 

 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin temelini oluşturan yöntemlerin tümü bir konunun öğrenenlere sunumunu 
sağlamakta ve öğretici tarafından yönlendirilmektedir. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri de öğreticinin 
olay, olgu ve ilkeleri dile getirdiği ve öğrenenlerin ağırlıkla not aldıkları, bilgi ve kavrama düzeyinde b ilgileri 
aktardığı yöntemdir. 
 
Yukarıda sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Soru Yanıt 
B) Rol Oynama 
C) Anlatım  
D) Tartışma 
 

 
 

8. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyelerinin yapacağı ziyaret sırasında hükümlü ya da 
tutuklularla bireysel görüşmeler yapılacaktır. Sizden bu ziyarette yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili bir 
örnek olay tasarlamanız istenmektedir.  
 
Örnek olay oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak dikkate alınmalıdır? 
 

 
 
 

A) Örnek olayın öğrenenlere nasıl sunulacağını tasarlamak 
B) Örnek olayı bilgi düzeyindeki kazanımları dikkate alarak kurgulamak 
C) Örnek olayı öğrenen özelliklerini düşünerek tasarlamak 
D) Örnek olayın gruba nasıl bir etki yapacağını tasarlamak  
 

 
 

9. Öğretim ilkeleri öğretimin düzenlenip yürütülmesine ışık tutabilecek nitelikte temel fikirler olup, etkinliklerde 
hareket noktasını oluşturur ve kılavuzluk eder. Öğrenenlerin yaşına, başarı düzeyine ve diğer bireysel 
özelliklerine göre seçilir ve uygulanır. Bu ilkelerden biri de daha küçük yaşlardan başlayarak bireylerin 
toplumun düzenine alıştırılmaları, toplumun ahlak, görenek ve çeşitli değerleri içinde yaşatılmaları ve bu 
değerlere karşı onlarda saygı duygusu uyandırılmasıdır. 
 
Yukarıda belirtilen durum aşağıdaki hangi öğretim ilkesini kapsamaktadır? 
 

 
 
 

A) Güncellik 
B) Otorite 
C) Yaşama Uygunluk 
D) Bütünlük 
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10. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup 

henüz yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına 
dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır. Sizden bu yaş 
grubundaki bireylere yapılandırmacı eğitim felsefesine dayalı bir öğretim süreci tasarlamanız ve 
uygulamanız istenmektedir. 
 
Yukarıdaki duruma göre, aşağıdaki etkinliklerden hangisi uygun değildir? 
 

 
 
 

A) Etkinlikleri öğrenenlerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlama 
B) Öğrenilenleri değerlendirmede öğrenenlerin geçmiş yaşantılarını dikkate alma 
C) Etkinliklerin uygulanmasında işbirlikli öğrenme yaklaşımlarından yararlanma 
D) Etkinlikleri tasarlarken konuların derinlemesine anlaşılacağı şekilde planlama yapma  

 
 
 

11. Soru yanıt ağırlıklı bir ders sunumunda sorular dar ya da geniş olabilir. Bir yanıtı tek ya da az sayıda tepki 
ile sınırlandıran sorulara yakınsak soru adı verilir ve genellikle öğrenenden bilgi, anlama ve uygulama 
düzeylerinde yanıt vermesi beklenir. Sizlerden cezaevleri konusunda kuralları yakınsak yaklaşımla 
hükümlü ve tutuklularla paylaşmanız istenmektedir. 
 
Yukarıda verilen duruma dayalı olarak soruları hazırlarken, aşağıdaki etmenlerden hangisini 
kullanmanız gerekir? 
 

 
 
 

A) Problemi bağımsız bir çözüme öteleyerek çözdürtme 
B) Problemi onu oluşturan parçalara ayırtma 
C) Problemin çözümündeki farklı yolları sorgulatma 
D) Problemi hatırlayarak geri getirilebilir biçimde kurgulatma 

 
 
 

12. Görüş Geliştirme; belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde, öğrenende tutum 
ve değerler geliştirmek amacıyla uygulanabilir. İzleme kurullarının verdikleri raporlarda tutuklu ve 
hükümlülerle yapılan görüşmelerde farklı görüş açılarının değerlendirilmesi konusunda çalışmalar 
yapılması önerilmektedir. Sizden görüş geliştirme tekniğine dayalı olarak bir önerme oluşturmanız 
istenmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen durum çerçevesinde, aşağıdaki önermelerden hangisi en uygun biçimde ifade 
edilmiştir? 
 

 
 
 

A) Tutuklu ve hükümlülerin otomatik çamaşır makinası ve kurutma makinası olan çamaşır odasına 
erişimi sağlanmalıdır. 

B) Tutuklu ve hükümlülerin otomatik çamaşır makinası ve kurutma makinası olan çamaşır odasına 
erişiminin sağlanması konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 

C) Tutuklu ve hükümlüler otomatik çamaşır makinası ve kurutma makinası olan çamaşır odasına 
istedikleri zaman erişebilmelidir. 

D) Tutuklu ve hükümlüler çamaşır odasına sadece sohbet etmek için de gidebilmelidir. 
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13. Can evde sürekli bir şeyler ile uğraşır ve sorumluluk almaya çalışır. Çamaşır katlama, çiçekleri sulama, 
kurabiye yapma gibi görevleri başarıyla yerine getirebileceğine inanır ve bunun için çaba gösterir. Ailesi de 
bu çabalarını destekler.   
 
Can, Erikson’un Psikososyal gelişim kuramına göre, öncelikli olarak hangi gelişim döneminin 
özelliğini göstermektedir? 
 

 
 
 

A) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç 
B) Başarıya karşı aşağılık 
C) Üretkenliğe karşı durgunluk 
D) Girişimciliğe karşı suçluluk  
  

 
 

  

14. Brofenbrenner’in Biyo-ekolojik kuramında, bireyin ailesi, akranları, okulu ve komşusu gibi 
zamanının büyük bir kısmını geçirdiği ortama vurgu yapan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Kronosistem  
B) Mikrosistem  
C) Ekzosistem  
D) Mezosistem 
 

 
 

  

15. Benlik saygısı,  bireyin kendisini beğenilmeye ve sevilmeye değer görmesidir.  
 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi benlik saygısı ile ilgili değildir? 
 

 
 
 

A) Bireyin kendisine yönelik genel bakış açısıdır. 
B) Benlik saygısı desteklenerek değişim yaratılabilir. 
C) Aile ve öğretmen benlik saygısının gelişimi için önemlidir. 
D) Farklı alanlara ve gelişim dönemine göre değişim göstermeyen sabit bir yapıdadır.  
 

 
 

  

16. Kritik dönem kavramı, çevresel etkenlerin gelişimi nasıl etkilediğini anlamada çok önemlidir.  Gelişim süreci 

incelendiğinde insana ait her organ ya da davranışın, belirli yönlerinin sabit zamanlarda geliştiği 

görülmektedir. Bu belirli zamanlara kritik dönem denilmektedir. 

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecinde kritik dönemlerin bulunduğu görüşünü 

doğrulayan bir örnektir? 

 

 
 
 

A) Doğum sırasında Berna bebeğin beynine bir süre oksijen taşınmamasıyla ileri yaşlarda zekayla ilgili bir 
sorun oluşması 

B) Yenidoğan döneminde sarılık olan Can’ın sarılığının uzun süre devam etmesi 
C) Gebeliğin ikinci ayında gebelikten önce kullandığı ilacı kullanan Selma’nın, bozuk kulak anatomisine 

sahip bir bebek dünyaya getirmesi  
D) Arkadaşları tarafından şaka olsun diye korkutulan Adnan’ın, sonrasında kekelemeye başlaması ve 

destek almasına rağmen konuşmasında gelişme olmaması 
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17. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin sosyal-duygusal gelişimine bir örnek oluşturmaktadır?  

 
 
 
 

A) Olumlu/olumsuz özelliklerini değerlendirme  
B) Boy ve kiloda hızlı artış  
C) Bir şiir ezberleme  
D) Bulmaca çözme  

 
   
18. İki buçuk yaşındaki Uraz’a annesinin doğumgünü için annesine hangi hediyeyi alalım diye 

sorulduğunda, “helikopter” diye yanıt vermesi, konuşması sırasında, dedesine “deden”, kendi ismi 
sorulduğu zaman “ben” diye yanıt vermesi, aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden hangisine 
işaret etmektedir?   
 

 
 
 

A) Korunum özelliğini gösterme 
B) Benmerkezci düşünme 
C) Çok boyutlu düşünme  
D) Canlandırmacılık (animizm) yapma  
 

 
 

19.  Bir metinde altı çizili, koyu ya da italik yazılan bilgiler okuyucu için daha dikkat çekicidir. 

 

Bu durum dikkati etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanabilir? 

 
 

A) Daha önceden öğrenilmiş olan ipuçları dikkatimizi yönlendirmemizi sağlar. 
B) Sosyal işaretler, neye dikkat edeceğimizi etkiler. 
C) Kişisel önem taşıyan bilgiler/uyaranlar daha dikkat çekicidir. 
D) Güçlü duygusal çağrışımları olan uyarıcılar dikkat çeker. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde kaygı ve öğrenme arasındaki ilişki doğru açıklanmaktadır? 

 

 
A) Yüksek kaygı öğrenmeyi kolaylaştırır. 
B) Kaygı düzeyi ne kadar düşükse öğrenme o kadar kolay gerçekleşir. 
C) Kaygı düzeyi arttıkça uzun süreli bellekte tutulan bilgi miktarı artar. 
D) Yüksek ya da düşüktense orta düzeyde bir kaygı öğrenen kişi için gereklidir. 

 

21. Öğrenme bazen model alma yoluyla gerçekleşir. Birey, modelin davranışlarını gözlemleyerek kendi 
davranışlarını oluşturur ve düzenler. Bununla birlikte gözlemlenen kişinin bazı özellikleri model alınma 
eğilimini artırmaktadır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi model almayı kolaylaştıran özelliklerden biri değildir? 

 

 
A) Yeterliliği yüksek kişilerin model alınma olasılığı daha yüksektir. 
B) Gözlemciye yaş ve cinsiyet olarak benzer bireylerin model alınma olasılığı daha yüksektir. 
C) Modeller kurgu karakterler olamaz, sadece gerçek insanlar model alınabilir. 
D) Prestiji yüksek bireyler, diğer bireylere göre daha fazla model alınırlar. 
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22. Arkadaşlarının eşyalarını dağıtarak eğlenmeyi alışkanlık haline dönüştüren bir öğrencinin zarar verdiği her 
eşya için kendi harçlığından ödeme yapmak ya da kendi eşyalarını vererek telafi etmek zorunda bırakılması 
………… olarak adlandırılır. Bundan farklı olarak aynı öğrenci öğretmen tarafından sözlü bir şekilde 
kınanabilir ya da arkadaşının eşyalarını eski haline getirmek zorunda bırakılabilir. Bu müdahale ise   
…………… olarak adlandırılır. Alternatif olarak istenmeyen davranışa odaklanma yerine istendik davranış 
ortaya çıktığında, çocuk eşyalara zarar vermeden eğlendiğinde, övülebilir ya da sembolik bir ödül alabilir, 
yani istendik davranış ………… ile arttırılabilir.   
 
Yukarıdaki metinde yer alan boşlukları en uygun biçimde tamamlayan seçenek, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

 
A) Birinci tip ceza - ikinci tip ceza - olumlu pekiştirme 
B) İkinci tip ceza - birinci tip ceza - olumlu pekiştirme 
C) İkinci tip ceza - birinci tip ceza - olumsuz pekiştirme 
D) Birinci tip ceza - ikinci tip ceza - olumsuz pekiştime 

 

23. İki sınıf öğretmeninden biri olan Selma öğrencilerine hafta içi her gün üç ödev vermekte, cuma günleri ise 
ödevleri toplayarak kontrol etmektedir. Deniz öğretmen de aynı şekilde ödev vermekte ancak kontrolünü 
herhangi bir günde yapabilmektedir. İki gruptaki öğrenciler de yaptıkları ödevler için artı, yapmadıkları 
ödevler için eksi almaktadırlar. Dönem sonunda öğrencilerin ders başarıları karşılaştırıldığında Deniz 
öğretmenin öğrencilerinin daha başarılı olduğu görülmüştür.  
 
Pekiştirme tarifeleri ile ilgili bu durum, aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde açıklanmaktadır? 

 

 
A) Deniz öğretmenin değişken aralıklı pekiştirme tarifesi kullanması öğrencilerin zamanında ödev teslim 

etmelerine yol açmış ve başarılarını arttırmıştır. 
B) Selma öğretmenin kullandığı sabit aralıklı pekiştirme tarifesi nedeniyle, sabit aralığın başlangıcında 

istenen ödev yapma tepkisi ortaya çıkmamıştır. 
C) Deniz öğretmen oranlı, Selma öğretmen aralıklı tarife kullanmıştır. Oranlı tarifelerin daha güçlü olması 

farklı başarı düzeylerine yol açmıştır. 
D) Selma öğretmenin sabit oranlı pekiştirme kullanması, pekiştirme sonrası duraklamaya yol açmış ve 

öğrenciler düzenli değil birikimli ödev yapmışlardır. 
 

 

24. Olumlu duygular öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirmektedir. Aksine olumsuz duygular öğrenmeyi 
güçleştirmekte ve belleği olumsuz etkilemektedir. Örneğin, en başta okula (I) hevesle başlayan bir ilkokul 
öğrencisi cezalandırıcı ve sert öğretmen tutumları (II) ile eğitim hayatına başladığında bir süre sonra okul 
(III) öğrencide korku endişe gibi duygular (IV) oluşturabilir. 
 
Yukarıda altı çizilmiş olan uyaranların klasik koşullanma sürecinde işlevleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 

 

 
          I            II           III        IV 

A) Nötr uyaran koşulsuz uyaran koşullu uyaran koşullu tepki 
B) Koşullu uyaran koşulsuz tepki koşulsuz uyaran koşullu tepki 
C) Koşulsuz uyaran koşulsuz tepki koşullu uyaran koşullu tepki 
D) Nötr uyaran koşullu uyaran koşulsuz uyaran koşulsuz tepki 
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25. Lise son sınıf öğrencisi Hakan, hangi alanlarda başarılı olduğunu ve ne tür faaliyetleri yapmaktan 

hoşlandığını bilmemektedir. İlgilerini ve yeteneklerini bilmediği için üniversitede öğrenim göreceği programa 
karar verememektedir.  
 
Buna göre, Hakan’ın yardım alması gereken rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Kişisel-Sosyal Rehberlik 
B) Tamamlayıcı Rehberlik 
C) Mesleki Rehberlik  
D) Uyum Sağlayıcı Rehberlik 
 

 
 

26. Rümeysa ekonomik güçlükler yaşayarak büyüyen lise son sınıf öğrencisidir. Çocukluk döneminde yaşadığı 
maddi sıkıntılar nedeniyle liseden mezun olduğunda üniversitede öğrenim görmek yerine çalışmaya 
başlamak istemektedir. Yaşadığı ekonomik güçlüklerin üstesinden gelebilmek için burs aramaya ve lise 
mezunlarını işe alan kurumları araştırmaya başlamıştır.  
 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre Rümeysa’nın davranışları öncelikle hangi ihtiyacını 
karşılamaya yöneliktir?  
 

 
 
 

A) Bilme-Anlama 
B) Kendini Gerçekleştirme 
C) Saygı-Saygınlık 
D) Güvenlik  

 
 
 

27. I. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. 
II. Rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.  
III. Rehberlik hizmetlerinin hepsi öğretmen tarafından yapılmalıdır.  
IV. Rehberlik hizmetleri sadece her dönemin başında ve sonunda sunulmalıdır.  
 
Rehberlik hizmetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
 

28. Mehmet Öğretmen, “Arkadaşlarım beni sevmiyor. Benimle dalga geçiyorlar. Bana dört göz diyorlar. 
Bütün kalemlerimi kırdılar. Beni aralarına almıyorlar.” diyerek yanına gelen öğrencisine 
aşağıdakilerden hangisini söylerse empati kurmuş olur?  
 

 A) Umudunu kaybetme. Eminim arkadaşların seni zaman içinde daha yakından tanıyacaktır ve daha çok 
sevecektir. 

B) Sınıf arkadaşların sana istemediğin bir şekilde davrandığı için üzgünsün. Onların seni sevmesini 
istiyorsun.  

C) Keşke arkadaşlarının seni sevmesi için bir şey yapabilsem. Ama onlara müdahale etmem doğru olmaz. 
D) Arkadaşların iyi çocuklar. Böyle şeyler yapacaklarını sanmıyorum. Sen bir şeyler yapmış olmalısın ki 

onlar da sana böyle davranıyorlar.   
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29. Aysu Öğretmen, öğrencilerinin motivasyonlarının düşük olduğunu, zamanlarını etkili bir şekilde 

yönetemediklerini ve verimli bir şekilde ders çalışamadıklarını gözlemlemiştir. Bunun üzerine öğrencilerin 
akademik gelişimlerini desteklemek için öğrencileri eğitsel kol etkinliklerine katılması için teşvik etmiş ve 
verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgilendirmiştir.  
 
Buna göre Aysu Öğretmen’in öğrencilerine sunduğu rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Ayarlayıcı Rehberlik  
B) Kişisel-Sosyal Rehberlik 
C) Eğitsel Rehberlik 
D) Mesleki Rehberlik  
 

 
30. Ortaokul öğrencisi olan Melek, ödevlerini zamanında bitirme ve derslere etkin bir şekilde katılma 

konularında güçlük yaşamaktadır. Öğretmeni Meliha Hanım Melek’le görüşmeleri sırasında Melek’ten 
günün saatlerini gösteren bir sayfaya, sabahtan akşam yatıncaya kadar yaptığı faaliyetleri, bu faaliyetleri 
yaparken harcadığı süreyi ve bu faaliyetlerle ilgili duygu ve düşüncelerini kaydetmesini istemiştir.  
 
Meliha Öğretmen, yaptığı bu uygulamada aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini 
kullanmıştır? 
 

 
 
 

A) Anektod (Olay) Kaydı 
B) Zaman Cetveli 
C) Özellik Kayıt Çizelgesi 
D) Arzu Listesi 
 

 
31. Mehtap ortaokula yeni başlayan bir öğrencidir. Öğrenim gördüğü okulu ve çevresini tanımamaktadır. 

Katılabileceği eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul kuralları ve okulun fiziksel olanakları hakkında bilgi 
sahibi değildir.  
 
Buna göre, Mehtap’a sunulması gereken rehberlik hizmeti, aşağıda verilen rehberlik hizmet 
alanlarından hangisinin kapsamına girmektedir?  
 

 
 
 

A) Oryantasyon Hizmetleri 
B) Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri 
C) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri   
D) İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri  
 

 
32. Aşağıda verilen örneklerden hangisinde ölçme işlemi yapılmamaktadır? 

 
 
 
 

A) Öğrencilerin yaptığı ödevlere puan vermek 
B) Öğrencilerin flüt çalma performanslarını puanlamak 
C) Öğrencilerin bir derse ilişkin tutumlarını puanlamak 
D) Bursluluk sınavı puanlarına göre kazanan öğrencileri seçmek 

 
 

33. Ülkemizde yapılan üniversite giriş sınavı, ölçülen özellik, puanlama yöntemi ve testi alan birey sayısı 
açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde, aşağıdaki test türlerinden hangisine girmez? 
 

 
 
 

A) Grup testi 
B) Objektif test      
C) Tipik tepki testi    
D) Maksimum performans testi 
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34. Bir öğretmen, sınavında, şans başarısı oldukça düşük ve kapsam geçerliği yüksek bir madde türünü 

kullanmak istemektedir. Öğretmenin bu durumda kullanabileceği en uygun madde türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Kısa yanıtlı 
B) Doğru yanlış   
C) Uzun yanıtlı 
D) Eşleştirme 
 

 
35. Bir öğretmen, öğrencilerine daha önce sınıfta ele almadığı bir konuda, derse hazırlık amaçlı bir ödev 

vermek istemektedir. Öğretmen, öğrencilerinden bir piramidin tepe kısmı bir düzlemle kesildiğinde, 
kalan kesik koninin hacmini bulmaları için ders kitaplarında belirtilenlerden farklı bir plan 
geliştirmelerini istemektedir. Öğretmenin istediği görev, revize edilen BLOOM taksonomisine göre 
hangi bilişsel düzeydedir? 
 

 
 
 

A) Anlama 
B) Uygulama 
C) Çözümleme 
D) Yaratma 
 

 
36. Bir öğretmen, öğrencilerinin matematik dersi başarılarını belirlemede, eşit aralıklı düzeyde ölçüm 

yapan bir ölçme aracı kullanmaktadır. Öğretmen her bir soruyu, doğru yanıt “2 puan”, kısmen doğru 
yanıt “1 puan”, yanlış yanıt “0 puan” olacak şekilde puanlamıştır. Bu testten 50 puan ve üstünde 
alanlar başarılı olarak kabul edilecektir. Öğretmenin yaptığı bu ölçme işlemiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?   

 
 
 

A) Ölçme aracının birimi, yapay birimdir. 
B) Norm dayanaklı (Bağıl) ölçüt kullanılmıştır. 
C) Ölçme aracının sıfır noktası, göreceli sıfırı temsil etmektedir.  
D) Kullanılan ölçme aracı bir maksimum performans testidir. 

     
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, bir ölçme aracının güvenirliği üzerinde doğrudan etkiye sahip değildir? 
 

 
 
 

A) Testte bulunan soru sayısı 
B) Testteki soruların güçlüğü 
C) Testteki soruların konulara dağılımı 
D) Test puanlarının varyansı 

 
 

38. Baumrind’in ana baba tutumları ile ilgili yaptığı çalışmalara göre, çocuklarının duygu ve 
düşüncelerini önemseyen ve çocuğa sıcak ve ilgili davranan ancak belirli kural ve sınırlar koyarak 
çocukların sosyal yeterliklerini geliştirmeye çalışan ana baba tutumu aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Otoriter tutum 
B) İhmalkâr tutum 
C) Demokratik tutum 
D) Hoşgörülü tutum 
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39. Kohlberg’e göre, ahlaki bir problemle karşılaşan bireyin getirdiği çözümler aşağıda sıralanmıştır:  

 Konulan kurallara göre savunmak-haklı çıkarmak 

 Kararın maddi sonuçlarına göre savunma yapmak  

 Uyum sağlamak açısından savunma yapmak  

 Adalet, eşitlik ve yaşamın değeri açısından haklı çıkarmak  

Yukarıda verilen açıklamalara göre, birey kararın maddi sonuçlarına göre savunma yapıyorsa hangi 
ahlaki gelişim evresinde yer almaktadır?  
 

 
 
 

A) Geleneksel dönem 
B) Gelenek sonrası dönem 
C) Gelenekten bağımsız dönem 
D) Gelenek öncesi dönem 

 

 

 
40. Aşağıda yer alan güdülenme durumlarından hangisi diğerlerinden farklıdır? 

 
 
 
 

A) Kendi geleceği ile ilgili hayalleri olduğu için sınava hazırlanmak 
B) Okul iftihar listesinde adının yazılması için sınava hazırlanmak 
C) Öğretmenleri tarafından onay görmek için sınava hazırlanmak  
D) Babasının ona alacağı hediyeyi düşünerek sınava hazırlanmak 
 

 
 

41. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Şema, örgütlenmiş davranış ya da düşünce örüntüsüdür. 
B) Bireyin özümleme ve uyma yoluyla çevresine uyum sağlayarak dinamik bir dengeye ulaşma sürecine 

dengeleme denir. 
C) Bilişsel gelişim, olgunlaşma ve yaşantı kazanma arasındaki sürekli etkileşimin bir ürünüdür. 
D) Bireylerin çevrelerindeki olayları anlamak için kendilerinde var olan şemaları kullanmalarına uyma 

denir. 
 

 
 

42. Bilim insanları fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) taramalarını kullanarak ergen 
beyninin önemli yapısal değişikliklerden geçtiğini bulmuşlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
ergen beyninde meydana gelen değişikliklerle ilgili yanlış bir ifadedir?  
 

 
 
 

A) Ergenlikte korpus kallasum kalınlaşır.  
B) Ergenlerin kullandıkları nöron bağlantıları kuvvetlenir ve kullanmadıkları nöronlar budama yoluyla yok 

olur.  
C) Prefrontal korteks ilk önce gelişir ve bu gelişim ön ergenlikte tamamlanır.  
D) Amigdala ön lobdan önce gelişir ve öfke ve heyecan gibi duyguları kontrol eder.  
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43. James Marcia’nın kimlik gelişimi kuramında bireylerin bunalım ve bağlanma derecelerine göre kimlik 

statüleri belirlenir. Bağlanma kimliğe yapılan kişisel yatırımdır. Bunalım ise bireyin alternatifleri araştırdığı 
bir yeniden keşfetme sürecidir.  
 
Bu bilgiler doğrultusunda, Marcia’nın “bağlanmışlığı olan ancak bir bunalım yaşamamış bireylerin” 
yer aldığını ifade ettiği kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Dağınık Kimlik 
B) İpotekli Kimlik  
C) Moratoryum Kimlik 
D) Başarılı Kimlik  

 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi, Ainsworth’un yürütmüş olduğu Yabancı Ortam deneyine göre belirlediği 
“bakım verenle çok az ilişkiye girerler, bakım veren odadan ayrılınca da geri dönünce de tepki 
vermezler. Bir iletişim kurulduğunda ise kendini geri çekerler” tanımlamasındaki bağlanma türünü 
ifade etmektedir?  
 

 
 
 

A) Güvensiz kaçınma 
B) Güvensiz dirençli 
C) Güvensiz dağınık  
D) Güvenli bağlanma 
 

 
 

45. İlayda öğretmen Coğrafya dersinde “doğal afetler” konusunu işleyecektir. Dersi işlemeye başlamadan önce, 
öğrencilere “sel felaketi” ile ilgili bir video izletir. Daha sonra; bu derste öğrenecekleri bilgileri, ileride 
karşılaşabilecekleri benzer bir durumda nasıl kullanabileceklerini söyler.  
 
Yukarıdaki örnekte İlayda Öğretmen ders işlerken sırasıyla hangi basamakları uygulamıştır?  
 

 
 
 

A) Dikkat çekme- Güdüleme 
B) Açıklama-Geliştirme 
C) Gözden geçirme- Geçiş 
D) Keşfetme- Açıklama 
 

 
46. Dersle ilgilenmeyen ve arkadaşlarının dikkatini dağıtan bir öğrenci ile ders sonrasında özel bir 

görüşme yapan öğretmen Memduh Bey, bu duruma yönelik aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse 
kendisini “ben dili” kullanarak ifade etmiş olur?  
 

 
 
 

A) Bu şekilde davranmanın nedenleri neler? 
B) Bu davranışlarını doğru buluyor musun? 
C) Arkadaşlarının dersle ilgilenmesini engelliyorsun. 
D) Derste sürekli uyarıda bulunmaktan hoşlanmıyorum. 

 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci motivasyonunu sağlama konusunda geliştirilen ve yıllar içerisinde 
kullanılan motivasyon teorilerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Davranışçı yaklaşım 
B) Glasser’in gerçekçi terapi teorisi 
C) Adams’ın eşitlik teorisi 
D) Hezberg’in hijyen teorisi 
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48. Aşağıda listelenen varsayımlardan hangisi, sınıf yönetiminde disiplin modelleri arasında yer alan 

Canter ve Canter’ın Güvengen Davranış Modeli-Etkin Disiplin Modelinin varsayımlarından biri 
değildir? 
 

 
 
 

A) Öğrenciler kendilerini kontrol edemezler. Bunun için dış yardıma ihtiyaç duyarlar. 
B) Öğretmenler gözlenebilir davranışlarla ilgilenirler. 
C) Öğretmenler tarafından etkin dinlenen öğrenciler kendi problemlerini çözebilir.  
D) Davranışlar çevresel etkilerle şekillenir.  
 

 
49. Aşağıda listelenen temel zaman yönetimi yaklaşımlarından hangisinde kendini yalıtma, yalnız kalma 

ve yetki devretme teknikleri kullanılmaktadır? 
 

 
 
 

A) Zamana sahip çıkma yaklaşımı 
B) Beceri yaklaşımı 
C) Başarı yaklaşımı 
D) Zaman yönetiminde ABC yaklaşımı 
 

 
50. Sınıfta bireysel ya da değişik öğrenciler tarafından sergilenen istenmeyen davranışların 

yönetiminde aşağıda listelenen müdahale yöntemlerinden hangisini yapan öğretmen ılımlı kontrol 
tekniklerinden birini etkin olarak kullanmaktadır? 
 

 
 
 

A) Mizahi yolla uyarılarda bulunmak 
B) Etkinlik sürecinde dikkat dağıtıcıları kaldırmak 
C) Sınıf içerisinde akran-grup etkisini kullanmak 
D) Yapılan davranışın sonuçları ile ilgili hatırlatıcılarda bulunmak 

 
 

51. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 
uyarınca, aşağıdakilerden hangisi idare ve gözlem kurulunun görev ve yetkileri arasında değildir? 
 

 
 
 

A) Hükümlülerin suç türlerini belirleyerek, durumlarına uygun kurumlara ayrılmalarını sağlamak ve bunlara 
uygun olacak infaz ve iyileştirme rejimini saptamak 

B) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak 
C) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da öngörülen sürelerin geçmesiyle disiplin 

cezalarının kaldırılması kararını vermek 
D) Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını almak 

 
 

52. I. Sayman 
II. Tahsildar 
III. İşyurdu ambar memuru 
IV. Satınalma memuru 
V. Sorumlu infaz ve koruma başmemuru 
 
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 
uyarınca, yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri işyurdu servisinde görev yapmaz? 
 

 
 
 

A) Yalnızca III 
B) Yalnızca V 
C) IV ve V 
D) I, II ve III 
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53. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, aşağıdakilerden hangisi disiplin kurulunun görev ve yetkilerinden biridir? 
 

 
 
 

A) Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezalarını vermek 
B) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek 
C) Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve faks iletilerinden, mektup 

okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine 
karar vermek 

D) Hükümlüleri, tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek 
 
 
 

54. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 
uyarınca, ceza infaz kurumu kurullarının toplanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Müdürü bulunmayan kurumlarda kurulların oluşturulmasına imkân bulunmayan hâllerde kurullar, kurum 
amirinin başkanlığında, hükümet tabibi, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma 
memurundan oluşturulur. 

B) Kurullar, mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verir. 
C) Eğitim kurulu düzenli olarak haftada iki defa toplanır. 
D) Kurulların oluşturulmasında, aynı unvanda veya psiko-sosyal yardım servisinde farklı unvandan birden 

çok personel bulunması hâlinde kurul toplantısına katılacak görevli, personelin oyçokluğuyla seçilir. 
 

 
 

55. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, hükümlünün radyo, 
televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. 
B) Hükümlünün yakınlarının getirdiği radyo, televizyon ya da bilgisayar kuruma alınmaz. 
C) Merkezi yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların izlenmesini ve dinlenmesini 

engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine 
ve dinlenmesine izin verilir. 

D) Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı takdirde, yalnızca açık ceza infaz kurumlarındaki 
hükümlüler internetten yararlandırılabilir. 
 

 
 

56. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdakilerden hangisi 
çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek 
B) Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak 
C) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek 
D) Harcamalarına sınır koymak 
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57. I. Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler ve tutuklular hakkında verilen cezaların, hükümlülerin 

eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine 
getirildiği tesislerdir. 

II. Çocuk eğitimevlerinde 0-18 yaş arası çocuklar barındırılır. 
III. Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve onsekiz yaşını 

dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından yirmibir yaşını bitirinceye 
kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. 

IV. Çocuk eğitimevlerinde firara karşı engel bulundurulmaz. 
 
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, çocuk eğitimevlerine 
ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
 

58. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, hükümlülerin süreli veya 
süresiz yayınlardan yararlanma hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini 
ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. 

B) Müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez. 
C) Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz. 
D) Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde infaz hâkimliği 

yetkilidir. 
 

 
59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 

İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkındaki 46/1 sayılı Genelgesi’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü ve tutuklular, ayda en az bir kez, iyi düzenlenmiş bir kütüphaneye gidebilmelidir. 
B) Mümkün olan her durumda, hükümlülerin, ceza infaz kurumları dışında eğitime katılmasına izin 

verilmelidir. 
C) Hükümlü ve tutukluların, salıverilme sonrasında da eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak tedbirler 

alınmalıdır. 
D) Tutuklular için, uygulanan eğitim programlarından sonra elde edilen veriler, her altı ayda bir 

değerlendirilerek gözlem ve sınıflandırma formuna kaydedilir ve ileride hükümlü konumuna geçmeleri 
durumunda iyi hâlliliğin tespitinde dikkate alınır. 

 

 
60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 

İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkındaki 46/1 sayılı Genelgesi’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Sesleniş Gazetesi, iki ayda bir yayımlanır. 
B) Ceza infaz kurumlarında, her eğitim döneminde en az üç adet iş ve meslek eğitimi kursu açılır. 
C) Diplomalar ile kurslara ilişkin belge ve sertifikalar, düzenlenen törenler ile verilir. 
D) Açık İlköğretim Okuluna, yetişkin I. kademe eğitimi başarı kursunu tamamlayıp başarı belgesi alanlar 

başvurabilir. 
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61. I. Yetişkin II. kademe eğitimi başarı kursu, en az on kursiyer ile açılır. 

II. Açık Öğretim Lisesinde her türlü hizmet ücretsiz verilir. 
III. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, bireysel veya beş kişiyi 

aşmayacak gruplar hâlinde sosyal-kültürel ve sportif çalışmalardan yararlandırılır. 
 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 
İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkındaki 46/1 sayılı Genelgesi’ne göre, yukarıdakilerden 
hangileri yanlıştır? 
 

 
 
 

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

 

 
62. I. Ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının, her kurum için nitelik ve sayısal olarak 

belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik esasına göre not verilerek takibini ifade eden 
kavram, “eğitim haritası”dır. 

II. Ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların, kapalı ceza infaz 
kurumlarından, okullarının kabul etmesi durumunda, dış güvenlik görevlisi muhafazasında ara, yıl sonu, 
bütünleme ve mazeret sınavlarına katılmaları sağlanır. 

III. Ceza infaz kurumlarında yapılan araştırma, anket, tez hazırlama ve benzeri çalışmalar, Cumhuriyet 
başsavcılığının iznine tabidir.   

 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 
İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkındaki 46/1 sayılı Genelgesi’ne göre, yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
 

63. Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını okuyarak değerlendirmek, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile 
ulaşılması hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve pekiştirmek, ceza infaz kurumunda 
görevli personel için gerekli eğitim ve iyileştirme çalışmalarında, ihtiyaç duyulan kaynakları hazır halde 
bulundurmak maksadı ile müdürü bulunan ceza infaz kurumlarında birer kütüphane, diğer ceza infaz 
kurumlarında ise birer kitaplık kurulur. 
 
Bu kapsamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık 
Yönergesi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi kuruma kabul edilecek yayınlarda aranacak niteliklerden 
biri değildir? 
 

 
 
 

A) Hükümlü ve tutukluların manevî kalkınmalarını sağlayacak vasıfları taşıması 
B) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılaplarına uygun olması  
C) İyileştirme ve eğitim programları ile derslere kaynaklık edecek nitelikte olması  
D) Hükümlü ve tutuklulara doğa ve hayvan sevgisini güçlendirecek nitelikte bulunması 
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64. Ceza İnfaz Kurumları Kitaplık ve Kütüphane Yönergesi kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan 

kütüphaneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kütüphanede sigara içilmesi ve yüksek sesle konuşulması yasaktır. 
B) İyi hal gösteren hükümlü ve tutuklulara talep etmeleri halinde kütüphanede yemek yeme izni verilir. 
C) Hükümlü ve tutuklular ile personelin, yayınlara karşı ilgilerini artırmak amacıyla, özendirici konferans ve 

seminerler düzenlenir. 
D) Hükümlü ve tutukluların kütüphane çalışmaları sırasında, yeteri kadar infaz ve koruma memuru hazır 

bulundurulur. 
 

 
65. Ceza İnfaz Kurumları Kitaplık ve Kütüphane Yönergesi kapsamında, aşağıdakilerden hangisinde, 

ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphane veya kitaplık hakkında tutulan istatistiki bilgilerin 
esasları doğrudur? 
 

 
 
 

A) Okunan yayınların istatistikleri ceza infaz kurumu idaresince tutulur ve bu istatistiki bilgiler üçer aylık ve 
yıllık olarak düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. 

B) Okunan yayınların istatistikleri ceza infaz kurumu idaresince tutulur ve bu istatistiki bilgiler altı aylık ve 
yıllık olarak düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. 

C) Okunan yayınların istatistikleri ceza infaz kurumu idaresince tutulur ve bu istatistiki bilgiler aylık ve yıllık 
olarak düzenlenerek Kütüphane Müdürlüğüne gönderilir. 

D) Okunan yayınların istatistikleri ceza infaz kurumu idaresince tutulur ve bu istatistiki bilgiler üçer aylık ve 
yıllık olarak düzenlenerek Kütüphane Müdürlüğüne gönderilir. 
 

   

66. Ceza İnfaz Kurumları Kitaplık ve Kütüphane Yönergesi kapsamında, ceza infaz kurumlarındaki 
kütüphaneden veya kitaplıklardan, odada veya koğuşta okunmak üzere verilen yayınların süresi 
aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?  
 

 
 
 

A) Verilen yayınlar, en çok yedinci günün sonunda kütüphane veya kitaplığa iade edilir. Bu sürenin 
bitiminde, sürenin uzatılmasını isteyenlere; yayın adedine, yayına gösterilen ilgiye ve faydalanma 
maksadına göre kütüphane veya kitaplık sorumlusu tarafından ek süre verilebilir. 

B) Verilen yayınlar, en çok bir ayın sonunda kütüphane veya kitaplığa iade edilir. Bu sürenin bitiminde, 
sürenin uzatılmasını isteyenlere ek süre verilmez. 

C) Verilen yayınlar, en çok onbeşinci günün sonunda kütüphane veya kitaplığa iade edilir. Bu sürenin 
bitiminde, sürenin uzatılmasını isteyenlere; yayın adedine, yayına gösterilen ilgiye ve faydalanma 
maksadına göre kütüphane veya kitaplık sorumlusu tarafından ek süre verilebilir. 

D) Verilen yayınlar, en çok onuncu günün sonunda kütüphane veya kitaplığa iade edilir. Bu sürenin 
bitiminde, sürenin uzatılmasını isteyenlere ek süre verilmez. 

 
   

67. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı Çocuk Hükümlü ve 
Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri konulu Genelgesi’ne göre, çocuk eğitimevinde kalan ve 
akademik veya meslekî eğitimiyle ilgili bir sınava katılacak olan bir çocuğun herhangi bir nedenle 
başka kuruma yapılacak sevkinin, katılması gereken sınavın yapılacağı tarihten en az kaç gün önce 
tamamlanmış olması gerekmektedir? 
 

 
 
 

A) Yedi gün 
B) On beş gün 
C) Yedi iş günü 
D) On beş iş günü 

 
 
 
 
 
 



                              
     CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                    
      Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı  

A 

17 

ÖĞRETMEN 

 
68. Aşağıdakilerden hangisi, Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan 

temel ilkelere aykırıdır?  
 

 
 
 

A) Ödüllendirmede; kurumun fizikı̂ yapısı, personel sayısı, malı̂ ve sosyal imkânları ile mevcut doluluk 
durumu dikkate alınır. 

B) Aynı odada kalan veya ortak etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları hâlinde 
birlikte yararlanabilecekleri bir ödül verilebilir. 

C) Hükümlü ve tutuklular, kuruma kabul işlemleri sırasında Yönetmelikte yer alan düzenlemeler hakkında 
bilgilendirilir.  

D) Hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları hâlinde dahi aynı anda birden fazla ödül verilemez. 
 

 
 
 

69. Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, kadrolu eğitim 

uzmanı ve öğretmenlerin ders ve ek ders süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 
 
 

A) Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; aylık karşılığı olarak haftada (20) saat ders 
okutmak zorundadır, bunun dışında kendilerine kurumda yaptıkları akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil 
(18) saati zorunlu olmak üzere, haftada (22) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

B) Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; aylık karşılığı olarak haftada (16) saat ders 
okutmak zorundadır, bunun dışında kendilerine kurumda yaptıkları akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil 
(20) saati zorunlu olmak üzere, haftada (18) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

C) Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; aylık karşılığı olarak haftada (18) saat ders 
okutmak zorundadır, bunun dışında kendilerine kurumda yaptıkları akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil 
(22) saati zorunlu olmak üzere, haftada (24) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

D) Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; aylık karşılığı olarak haftada (22) saat ders 
okutmak zorundadır, bunun dışında kendilerine kurumda yaptıkları akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil 
(18) saati zorunlu olmak üzere, haftada (20) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

 
 
 
 

70. Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi resmî görevi bulunmayanlardan ek ders görevi alacak kişilerde aranacak niteliklerden biri 

değildir? 

 
 
 

A) En az beş yıl görev yapmış ve emsalleri arasından öne çıkmış personel olması 
B) Atatürk ilkelerine bağlı olması 
C) Tutum ve davranışlarıyla hükümlü ve tutukluları olumlu etkileyebilmesi 
D) Bölücü, irticai ve yıkıcı faaliyetlerle ilgisi olmaması 
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71. Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, ceza infaz 
kurumlarında okuma yazma, açık öğretim programları sınavlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından yapılan sınavlara hazırlık, iş ve meslek eğitimi, beden eğitimi ve spor, halk 
oyunları, müzik vb. kurslar ile iyileştirme faaliyetlerinde uygulanmak üzere verilen ek ders görev 
sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek eğitici ve öğreticilere fiilen derse girmek kaydıyla, kendi 
kurumlarından aldıkları ek ders saati dışında akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil olmak üzere haftada 
(24) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

B) Resmi görevi bulunmayanlardan görevlendirilecek eğitici ve öğreticilere fiilen derse girmek kaydıyla 
akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil olmak üzere haftada (40) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

C) İyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, resmi görevi bulunmayanlardan görevlendirilecek meslek 
elemanlarına fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere haftada (18) saate kadar ek ders görevi 
verilebilir. 

D) İş ve meslek, sınavlara hazırlık, beden eğitimi ve spor kursu gibi hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim 
ve iyileştirilmesinde etkili olabilecek kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı uyarınca görevlendirilen 
kurum personeline fiilen derse girmeleri kaydıyla akşam ve hafta sonu çalışmaları dâhil olmak üzere 
haftada (20) saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

 
   

72. Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı İş Birliği Protokolü’ne göre, aşağıdakilerden hangisi 
kurumda görevlendirilen müftülük personelinin görevleri arasında değildir? 
 

 
 
 

A) Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatlerinde kurumda hazır bulunup, mesainin en az üç saatini 
ders/vaaz/sohbet şeklinde planlamak 

B) Tutuklu, hükümlü ve yükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerine müracaat etmiş gönüllü olan 
mağdurlara Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi vermek 

C) Kurum kütüphanelerinde bulunan veya kurumlara yeni gelen dini içerikli yayınları inceleyerek ilgili 
kurullara görüş bildirmek 

D) Dini vecibelerin yerine getirilmesine rehberlik etmek 
 

   

73. Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklu Olarak Bulunan Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Tarafından Yapılan Sınavlara Başvuruları ve Sınava Alınmaları İle Sınav 
Görevlilerinin Görev ve İşlemleri Hakkındaki Protokole göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Sınava girecek adayların sınav binası olarak belirlenmiş ceza infaz kurumuna sevk işlemleri, sınavın 
başlangıç saatinden 60 (altmış) dakika önce adayların salonda olacağı şekilde yapılır. 

B) Denetimli serbestlik altında olup elektronik cihazlar ile denetim ve takibi gerçekleştirilen şüpheli, sanık ve 
hükümlüler üstlerindeki cihazlar ile sınav binalarına alınabilir. 

C) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ilgili sınava katılacak hükümlü ve tutuklu adayların T.C. kimlik 
numaraları, ad-soyadları ile sınava girecekleri ceza infaz kurumunun açık adının yer aldığı listeleri, ilgili 
sınavın uygulanma tarihinden en geç yedi (7) gün önce ÖSYM'ye iletir. 

D) Sınav evrakı taşıma kutuları sadece bina sınav sorumlusu odasında açılır. Sınav evrakı kutusu kesinlikle 
bina sınav sorumlusu odası dışında açılamaz. 
 

 
74. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında yapılan Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü’ne 

göre, aşağıdakilerden hangisi halk eğitim merkezlerinin yükümlülüklerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Yapılan eğitimlerin belge defterlerini ve modül değerlendirme formlarını bünyesinde muhafaza etmek 
B) Ceza İnfaz Kurumlarında açılacak lise ve/veya bağlı şube sınıflarında görev alacak öğretmen, eğitici ve 

idareci görevlendirilmesini sağlamak 
C) Kurslarda gözetim, izleme, rehberlik ve denetim faaliyetlerini yapmak 
D) Açılacak kurslar ile ilgili her türlü planlama, uygulama ve organizasyonu mevzuatına göre yapmak 
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75. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında yapılan Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü’ne 
göre, okulların açılması, kurs ve öğrenci/kursiyer işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 

 
 
 

A) Ceza infaz kurumlarında görevli personelden eğitim vermeye istekli olan varsa milli eğitim müdürlüklerinin 
onayına gerek kalmadan kurum içi eğitim verilebilir. 

B) Annelerinin yanında kalan 3-6 yaş çocuklar için ceza infaz kurumu müdürünün onayı ile anaokulu veya 
anasınıfı açılabilir. 

C) Ceza infaz kurumları tarafından açılması teklif edilen kurslar il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile 
açılır. 

D) Okullara bağlı şube/sınıf ve eğitim birimi için en uygun okul, ceza infaz kurumu eğitim sorumlusu 
tarafından belirlenerek vali/kaymakam onayı ile kurum bünyesinde açılır. 

 
 

76. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 
hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında 
infaz etme veya ceza infaz kurumundan doğrudan koşullu salıverilme tarihi itibarıyla altı aylık son 
değerlendirme döneminin tamamlanmadığı döneme ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Artık dönem 
B) Değerlendirme dönemi 
C) İyileştirme dönemi 
D) İyi hallilik dönemi 
 

 
77. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 

gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunan veya ceza infaz kurumlarında ilk gözleme tabi 
tutulmakta olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar dışında kalan hükümlüler, 
güvenlik bakımından tehlike yaratmasa dahi, aşağıdaki toplu faaliyetlerden hangisini yapamaz? 
 

 
 
 

A) Özel yemekhanesi olan ceza infaz kurumlarında toplu olarak yemek yiyebilir. 
B) Eleştiri hakkı sınırları içinde kalmak suretiyle barışçıl toplu yürüyüşlere katılabilir. 
C) Sosyal ve kültürel etkinliklerde toplu olarak bulunabilir. 
D) Spor yapmaları teşvik edilir.  
 

 
78. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’te 

aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin yaşları nedeniyle yapılan gruplandırma kapsamında 
sayılmamaktadır? 
 

 
 
 

A) 12-15 yaş grubunda olanlar 
B) 18-21 yaş grubunda olanlar 
C) 60 yaşını bitirmemiş olanlar 
D) 65 yaşını bitirmiş olanlar 
 

 
79. Aşağıdakilerden hangisi, gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine 

Dair Yönetmelik’te yer alan ve hükümlüler hakkında uygulanan psiko-sosyal yardım programları 
kapsamında değildir? 
 

 
 
 

A) Kütüphane ve kitaplık çalışmaları  
B) Madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik programlar 
C) Sosyal çevresi ile zayıflayan ya da kopan ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar 
D) Ortaya çıkan kriz ve intihar eğilimi durumlarına müdahale programları 
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80. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’te 

düzenlenen çalışmaya dair hüküm uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Belirlenen hükümlülerin kurum iç hizmetlerinde veya mevcut işkollarında çalıştırılabilmesi mümkündür.  
B) Yaş, sağlık durumu, bedensel yetenekleri itibarıyla çalışma şartlarına uyum sağlayamayacakları kurum 

tabibi tarafından tespit edilen hükümlüler çalıştırılmaz. 
C) Çalıştırmalar sırasında mesleği olmayanların meslek edinmeleri, mesleği olanların ise mevcut mesleğini 

geliştirmeleri ve mesleki bilgi ve becerilerini belgelendirmeleri sağlanır. 
D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar çalıştırılabilir. 

 
 
  
 

 
TEST BİTTİ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



                                                                                                                             

 



 

 

 

SINAVDA UYULACAK DİĞER KURALLAR 
 
 

1. Sınava, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat 
(kol saati ve her türlü saat), kablosuz 
iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans 
hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; 
anahtarlık, plastik ve metal içerikli eşyalar, 
her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve 
çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. 
araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü 
dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük 
hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar, cep 
bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik 
cihaz, hesap makinesi vb. her türlü 
bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü 
delici ve kesici alet ateşli silah vb teçhizat, 
her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, 
pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar, su hariç 
içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri, 
ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. 
sağlık malzemeleri ve araçları (engel 
durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) 
ile sınava gelinmemesi gerekmektedir. 
Aksi durumda sınav salon başkanı 
tarafından herhangi bir uyarıda 
bulunulmaksızın söz konusu adaylar Sınav 
İptal Tutanağına işlenecek ve bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 

2. Sınav salonunu herhangi bir nedenle 
(tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk 
eden aday, tekrar sınav salonuna 
alınmayacaktır. 
 

3. Soru kitapçığınızı alır almaz, kitapçık 

türünüzü optik cevap kâğıdınıza kodlayınız 

ve sayfaların eksik olup olmadığını, 

kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 

kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı 

hatalı ise değiştirilmesi için derhal Salon 

Başkanına başvurunuz.  

 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan 

kitapçık türü ile ilgili kutucuğun 

kodlanmaması durumunda sınavınızın 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Optik cevap kâğıdına her türlü kodlama 

yumuşak uçlu siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır. 

 

5. Cevaplamaya geçmeden önce size 

verilecek soru kitapçığı üzerindeki ilgili 

alanları doldurunuz ve imzalayınız. Soru 

kitapçığı üzerinde yer alan kuralları mutlaka 

okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki 

boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Bunun dışında müsvedde kullanılması 

yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın eksik sayfası çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları 

ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı 

çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 

 

6. 
 

Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, 

soru sormak ve tartışmaya girmek; başka 

adayların soru kitapçığına ve optik cevap 

kâğıdına bakmak, başka adaylarla 

konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp 

vermek kesinlikle yasaktır. Bunlardan 

herhangi birini yapan adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına işlenecek ve bu 

adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye 

girişen, kopya veren, kopya çekilmesine 

yardım edenlerin kimlik bilgileri, Sınav İptal 

Tutanağına yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Optik cevap 

kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir. Görevliler kopya çekmeye 

veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 

8. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru 

kitapçığınızı ve optik cevap kâğıdınızı salon 

görevlilerine eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız 

geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki 

yollara başvurulabilir.  

 

9. Adaylar,  görevlilerin her türlü uyarılarına 

uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde 

oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

 

 
 

BAŞARILAR DİLERİZ. 
                                    

  


