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AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta toplam 80 soru bulunmaktadır.
2. Bu kitapçık için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat)
3. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, 

yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
5. Cevaplamaya, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, 

cevap kağıdında o soru uçun ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap 

kağıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SİZ KAZANACAKSINIZ
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MEB EKYS-1
1. İlk Türk devletlerinde hakanın erkek ço-
cuklarına Tigin denirdi. Tiginler boylara yö-
netici olarak atanırlardı. Yalnızca bu bilgilere 
dayanarak;
I. Hükümdar adayı olarak görülmüşlerdir.
II. Taht mücadelesine katılmaları engel lenmek 
istenmiştir.
III. Devlet idaresinde tecrübe kazanmaları 
amaçlanmıştır.
Yargılarından hangileri savunulabilir?

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

2. I. Bu okullara mahalle mektebi ya da taş 
mektep denirdi.
II. Kur’an’ı yüzünden ve ezberden okuma, te-
mel matematik öğretilirdi.
III. Sonraki dönemlerde yazı eğitimi de veril-
miştir.
IV. Öğretmenlerin okuma yazma bilmesi ve te-
mel dini bilgilere sahip olması yeterliydi.
V. Okulun giderleri vakıfl ar veya halk tarafın-
dan karşılanırdı.
VI. Eğitim, ailelerin isteğine bağlıydı; zorunlu 
değildi.
Yukarıda özellikleri verilen eğitim kurumu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medrese
B) Sıbyan mektepleri
C) İdadi
D) Rüştiye mektepleri
E) Mülkiye Mektebi

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce-
ki Türk devletlerinde devlet sorunlarının ve iş-
lerinin görüşülerek karara bağlandığı meclistir?

A) Kam
B) Kengeş
C) Tudun
D) Buyruk
E) Şad

4. Medreseler; Türk ve İslam dünyasında il-
köğretimden yükseköğretime kadar olan eği-
tim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı eğitim öğ-
retim kurumlarının genel adıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlara ait bazı 
temel özelliklerden değildir?

A) Bugünkü üniversite kampüslerine benzeyen 
yerleşkelere sahipti.
B) Arapçanın İslam dünyasında bilim dili ola-
rak yaygınlaşması, medreseler vasıtasıyla ol-
muştu.
C) Kullanılan eğitim yöntemleri, İslam dünya-
sındaki tüm eğitim ve bilim kurumlarınca be-
nimsenmişti.
D) Medreselerin giderleri, öğrencilerin aileleri 
tarafından karşılanmaktaydı.
E) Medreselerden mezun olanlara verilen ica-
zetname isimli belge, bugünkü diplomanın ilk 
örneklerindendir.

5. Orta Asya Türk devletlerinde görülen aşa-
ğıdaki uygulamalardan hangisi geniş sınırlara 
sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay 
yönetilmesinde doğrudan etkili olmuştur?

A) Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarının 
oluşturulması
B) Ülkenin ikiye ayrılarak idare edilmesi
C) Kurultayın toplanması
D) Hükümdara devleti yönetme yetkisinin 
Tanrı tarafından verilmesi
E) Kadınların da askerlik sanatını öğrenmesi

SİZ KAZANACAKSINIZ
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6. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç alma-
sına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi 
yerleşme amaçlı göç almaktadır.
İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden han-
gisiyle açıklanabilir?

A) Tarım alanlarının geniş olması
B) Balıkçılığın gelişmiş olması
C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması
D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması
E) Eski bir yerleşim merkezi olması

7. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 
ortalama 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına ise 
64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük-
baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oran-
la daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın 
olmasına
B) Engebenin ve ortalama yükseltinin fazla ol-
masına
C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün 
ve tift iğe bağlı olmasına
D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli 
olmasına
E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha 
değerli olmasına

8. Yamaçların dik olduğu dağlık alanlarda 
akarsuların aşınma gücü arttığı için bu alanlar-
daki akarsu vadileri derindir.
Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde 
akarsu vadilerinin daha derin olması beklenir?

A) Güney Marmara
B) Konya
C) Doğu Karadeniz
D) Ege
E) Ergene

9. I. Aktif fay hatlarının olması
II. Depreme dayanıklı masif arazilerin varlığı
III. Doğu ve İç Anadolu’da volkan dağlarının 
varlığı
IV. Taş kömürü yataklarının varlığı
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden han-
gisi ya da hangileri Türkiye’nin genç arazili bir 
ülke olmasının kanıtıdır?

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

10. I. Nüfusun sayısı / erkek-kadın nüfusu
II. Kalkınma hızı
III. Meslek grupları
IV. Yaş durumu
V. Nüfusa bağlı yatırımların oranı
Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı 
sonuçlarından elde edilir. 
Bu sayımlarda; Yukarıdaki bilgilerden hangile-
rine ulaşılamaz?

A) I ve III
B) II ve V
C) II ve I
D) IV ve V
E) III ve II

11. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasa-
sında 1923 yılında yapılan değişikliklerden biri 
değildir?

A) ‘’Devletin dini İslam’dır.’’ maddesi anayasa-
dan çıkartılmıştır.
B) Devletin başkanı Cumhurbaşkanı olmuştur.
C) Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından seçi-
lecektir.
D) Devletin hükümet şekli Cumhuriyet olmuş-
tur.
E) Devletin dilinin Türkçe olduğu kabul edil-
miştir.
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12. Aşağıdaki hallerden hangisinde T.C. 
Anayasasına göre Cumhurbaşkanı başkanlı-
ğında toplanan bakanlar kurulu bir yetki ka-
nununa ihtiyaç duymaksızın kanun hükmünde 
kararname çıkarabilir?

A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde
B) Olağan hallerde
C) KHK yürütme fonksiyonu kapsamında ol-
duğundan her zaman yetki kanunu olmaksızın 
çıkarabilir.
D) Tatbikat halinde
E) Tabii afet ihtimali olan durumlarda

13. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası-
na göre Milli Güvenlik Kurulu’nun tabii üyele-
rinden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanı Yardımcıları
B) Adalet Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Jandarma Genel Komutanı
E) Deniz Kuvvetleri Komutanı

14. 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki seçe-
neklerde verilenlerden hangisi Hukuk Devleti 
İlkesinin gereklerinden biri olmaktadır?

A) Kuvvetler ayrılığı
B) Temel eğitimin herkes için zorunlu olması
C) İdarenin manevi sorumluluğu
D) Eğitim hakkı
E) Kişilerin insan onuruna yaraşır asgari bir 
ücret hakkının olması

15. 2021 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçi-
len ilimiz hangisidir?

A) Aksaray
B) Nevşehir
C) İstanbul
D) Erzurum
E) Eskişehir

16. Başlangıçta II. Yeni akımı içerisinde yer 
alan sanatçı, daha sonraki yıllarda tümüyle 
kendi şiirine yönelmiştir. II. Yeni’ye özgü dil ve 
biçim ögelerini kullanarak mistik, metafizik ve 
dinsel kavramların oluşturduğu soyut bir şiir 
dünyası kurmuş ve kuşağının en iyi şairleri ara-
sına girmeyi başarmıştır. Sanatçınınşiirindeki 
büyük dönüşüm “Hızırla Kırk Saat” kitabıyla 
başlar sonrasında ise bu dönüşüm “Taha’nın 
Kitabı” ve “Gül Muştusu” adlı eserlerle kendini 
tamamlar. 
Bilgileri verilen sanatçı kimdir?

A) Cemal Süreya
B) İlhan Berk
C) Sezai Karakoç
D)Edip Cansever
E) Turgut Uyar

17. I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Cumhuriyetçilik
Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki 
demir yolları ve liman işletmelerinin satın alın-
ması ve devlet tarafından işletilmesi yukarıda 
verilen ilkelerden hangileriyle ilgilidir?

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

18. Halifeliğin kaldırılması, 
I. Ulusçuluk
II. Devletçilik
III. Laiklik
İlkelerinden hangilerinin uygulanmasını ko-
laylaştırmıştır?

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

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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19. Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki 
özelliklerden hangisini öncelikli olarak yansıt-
maktadır?

A) İlerleme ve yeniliklere açık olma
B) Ulusçu politikalara ağırlık verme
C) Halk iradesini savunma
D) Hukuk birliğini sağlama
E) Eğitimde fırsat eşitliği tanıma

20. I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul 
edilmesi
      II. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması
III. Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
IV. Halifeliğe son verilmesi
Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Aynı gün ve tarihte gerçekleşmeleri
B) Eğitimi geliştirmek için yapılmaları
C) Toplumsal alanla ilgili olmaları
D) Demokratikleşmeyi amaçlamaları
E) Hukuksal alanla ilgili olmaları

21. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tara-
fından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Etnik-i Eterya Cemiyeti
E) Alyans İsrailit ve Makabi

22. İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek 
amacıyla kurulan bütün millî cemiyetler, aşa-
ğıdakilerden hangisinde “Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleş-
tirilmiştir?

A) Erzurum Kongresi’nde
B) Mebuslar Meclisi’nde
C) Sivas Kongresi’nde
D) Havza Bildirisi’nde
E) Amasya Genelgesi’nde

23. I. TBMM’nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Mecliste tek partinin olması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cum-
huriyetçilik anlayışını güçlendirdiği söylene-
mez?

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

24. Gümrü Antlaşması aşağıdaki hangi cep-
hede kazanılan başarıların sonucunda imza-
lanmıştır?

A) Çanakkale Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Doğu Cephesi
D) Kafk as Cephesi
E) Güney Cephesi

25. Değerlerin mutlak ve değişmez olduğu-
nu, değerlerin göreceli değil nesnel olduğunu 
savunan, değerlerin insanın varlık şemaların-
dan bağımsız var olduğunu ve biricik olduğu-
nu savunan görüş nedir?

A) Platon’a göre İdealizm
B) Aristo’ya göre Realizm
C) Socrates’e göre İdealizm
D) Bentham’a göre Faydacılık
E) Mill’e göre Faydacılık

26. Ahlaklı insanı tanımlayan ve mutlak ola-
rak iyi ve erdemli karakter özelliklerinin vur-
gulandığı Geleneksel Karakter Eğitimi hangi 
filozofun görüşlerinden yola çıkar?

A) Mill
B) Aristo
C) Socrates
D) Ariston
E) Platon

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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27. Günümüzde karakter eğitimini zorunlu 
olmasını sağlayan sosyo-ekonomik ve psikolo-
jik etkiler bulunmaktadır. Bu etkiler sayesinde 
artık karakter eğitimi eğitimin içerisinde yer 
alan ana alanlardan biridir. Aşağıdakilerden 
hangisi günümüzde karakter eğitimi yaklaşı-
mının ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?

A) Aile yapısındaki bozulmalar
B) Geçlerde görülen ahlaki problemler
C) Toplumsal değerlerin gençlere aktarılama-
ması
D) Günümüzde sosyal medyanın ahlaki tahri-
bata neden olması
E) Gençlerin ahlaki özerlik kazanarak sorgula-
yıcı bir kişilik oluşturmaları

28. Hume’ye göre Faydacılık nedir?

A) Ahlaki gelişimde duyuşsaldan çok bilişsel 
özellikleri ön plana alır.
B) Ahlaki gelişimde bilişselden çok duyuşsal 
özellikleri ön plana alır.
C) Ahlaki gelişimde daha çok psikomotor be-
cerilerin ve toplumsal kuraları ön plana alır.
D) Ahlaki gelişimin kalıtımsal özelliklerle oluş-
maya başladığını öne sürer.
E) Ahlaki gelişimin toplumsal inanışlardan 
meydana geldiğini savunur.

29. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun 
“Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşa-
lım” isimli çalışmasında belirlenen 12 evrensel 
değer arasında değildir?

A) Sorumluluk
B) Sadelik
C) Hoşgörü
D) Dürüstlük
E) Vatanseverlik

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Ba-
kanlığınca belirlenen değerlerden değildir?

A) Özgüven
B) Adil olma
C) Empati
D) Örnek olma
E) Liderlik

31. Çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğ-
retmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim 
yaklaşım, anlatım, gösteriler, alıştırma- tekrar 
yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemleri 
içermektedir. Tümdengelimci bir yapıya sa-
hiptir, bilginin verilmesinde etkilidir. Bu yak-
laşımda önce kural veya genellemeler sunulur, 
daha sonra verilen örneklerle bu kural ve ge-
nellemeler desteklenir.
Yukarıda bilgileri verilen Değerler Öğretimi 
Yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değer Analizi Yaklaşımı
B) Karakter Eğitimi
C) Bütüncül Yaklaşım
D) Değerleri Belirginleştirme Yaklaşımı
E) Değerlerin Doğrudan Öğretimi Yaklaşımı

32. Değerler eğitimi sürecinde “Öğrencilerin 
küçük gruplar halinde çalıştıran ve birbirleri-
nin öğrenmesine yardım ederek” öğrenmeyi 
gerçekleştiren bir öğretmen hangi süreç ile ha-
reket etmiştir?

A) Benlik(Öz) Saygısı Geliştirme
B) Akıl Yürütme ve Mantığı Teşvik Etme
C) Empati Geliştirme
D) Yardım etme
E) İşbirliği Geliştirme

 MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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33. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik 
meslek etiğinin etik kodlarından değildir?

A) Özerklik
B) Adalet
C) Sorumlu ilgi
D) Gerçek
E) Rehberlik

34. Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçla-
nan sonuçlar tarafından belirlenmektedir. Bu 
etik yaklaşımında yapılan eylemin fayda verip 
vermediğine odaklanılmaktadır. Sözü edilen 
bu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlanan Sonuç Etiği
B) Kural Etiği
C) Kişisel Etik
D) Sosyal Yaşam Etiği
E) Toplumsal Sözleşme Etiği

35. Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standart-
lar ve yasalar tarafından belirlenir. Eylemin 
toplumsal kurallara, yasalara uygun olup olma-
dığına bakılarak karar verilir. 
Açıklanan bu etik sistemi aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Kişisel Etik
B) Sosyal Yaşam Etiği
C) Kural Etiği
D) Toplumsal Sözleşme Etiği
E) Amaçlanan Sonuç Etiği

36. Bir kamu görevlisi yürürlükteki kanunla-
ra, etik davranış kodlarına ve tüm yasal düzen-
lemelere uygun davranışlar sergiliyorsa aşağıda-
ki ilkelerden hangisine göre hareket etmiş olur?

A) Hesap verilebilirlik
B) Nesnellik
C) Hukukilik
D) Saydamlık
E) Şeff afl ık

37. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrı-
lanların Yapamayacakları İşler Hakkında Ka-
nunla kişilerin görevlerinden ayrıldıktan sonra 
belli bir süreyle görev yaptıkları kuruma karşı 
belirtilen bazı görevleri ve işleri yapmaları ya-
saklanmıştır. 
Kanunda bu süre kaç yıl olarak belirlenmiştir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

38. Doğruyu yanlıştan ayırmayı amaçlayan 
pratik ahlak standartlarını belirlemeye ve ah-
laklı bir hayatın nasıl yaşanacağını bulmaya ça-
lışan etik yaklaşımıdır. Bu etik yaklaşımı “Ne 
yaparak ahlaklı bir insan olunur, nasıl yaşanır-
sa ahlaki yaşama ulaşılır, nasıl bir insan olu-
nursa ahlaklı ve doğru bir insan olunur?”gibi 
sorularla ilgilenir. 
Açıklanan bu etik yaklaşımı aşıdakilerden han-
gisidir?
A) Meta Etik (Analitik Yaklaşım)
B) Yaşam Etiği
C) Toplumsal Sözleşme Etiği
D) Normatif Etik
E) Uygulamalı Etik

39. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkele-
ri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yö-
netmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi, kamu 
görevlilerinin kamu hizmetlerini yürütürken 
uymaları gereken etik davranış ve ilkelerinden 
birisi değildir?

A) Bilgi Verme
B) Saygınlık
C) Güven
D) Menfaat sağlama
E) Saydamlık

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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40. Meslek Etiği: Öncelikle doğrudan in-
sanla ve çevresiyle ilgili mesleklerde uyulması 
gereken davranış kuralları olarak tanımlana-
bilir. Günümüzde meslek etiğine olan ilginin 
giderek artmasının nedeni kimi mesleklerde 
karşılaşılan etik sorunlarını artması ya da artan 
sorunların farkına varılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik meslek 
etiği ilkelerinden biri değildir?

A) Hizmette sorumluluk
B) Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
C) Tarafsızlık
D) Öğrenci ve veliler ile yakın diyalog kurma
E) Kaynakların etkili kullanımı

41. Yönetim süresi boyunca her şeyin doğ-
ru zamanda doğru yerde yapılması gerektiğini 
savunan ve buna göre davranan bir yönetici 
aşağıdaki ilkelerden hangisini uyguluyor de-
mektir?

A) Dürüstlük
B) Düzen
C) Yönetim
D) Hakkaniyet
E) İşbirliği

42. Liderlik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Liderliği iyi yapan yönetici prosedürü, mev-
zuatı ve kanunları en iyi bilen yöneticidir
B) Liderliği iyi yapan bir yönetici çalışanlarını 
motive eder
C) Liderliği iyi yapan bir yönetici personelini 
harekete geçirir ve onlarla birlikte hareket eder
D) liderliği iyi yapan bir yöneticinin insani iliş-
kileri, etik leri gelişmiştir
E) Liderliği iyi yapan bir yöneticinin örgütün-
de güven verici bir iklim vardır

43. Clark ve Palmer okul yöneticilerinin et-
kili liderler olabilmeleri için, olmak, bilmek 
ve yapmak sözcükleriyle tanımlanan birtakım 
özelliklere sahip olmaları gerekmektedir de-
mişlerdir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “bilmek” ile 
ilgili bir yönetici özelliği değildir?

A) Kendini bilmek
B)Liderlikte etkili olan rolleri bilmek
C) Mesleğini bilmek
D) İnsan doğasını bilmek
E) Uygulamayı bilmek

44. Okul çalışanlarının göreve başlamadan 
ayrılıncaya kadarki özlük işlerinin yapılması ile 
ilgili hizmetlerin bütününe “personel hizmet-
leri” denilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetler arasında 
yer almaz?

A) Atama, nakil ve görevlendirme işleri
B) Stajyerlik ve adaylık işleri
C) Personel özlük hakları ile ilgili işler
D) Yıllık öğretim planlamasının yapılması
E) Sağlık, güvenlik ve askerlik işleri

45. Örgütte insan ilişkilerinin önemini orta-
ya çıkararak 1950’den sonra örgütsel davranış 
biliminin doğmasına yol açan ve insan ilişki-
leri akımını başlatan araştırma aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ohio Araştırması
B) Fhedler Araştırması
C) Michigan Araştırması
D) Hawthorne Araştırması
E) Woodward Araştırması

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI

SİZ KAZANACAKSINIZ
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46. Sanatsal, bilimsel ve diğer faaliyetleri içe-
ren, yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi-
ni sağlayan fonksiyonları kapsayan ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Süreç
B) Eğitim yönetimi
C) Kariyer
D) Performans 
E) Okul Yönetimi

47. Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik ku-
ramlardan değildir?

A) X ve Y teorisi
B) Yönetim Süreci Yaklaşımı
C) Sistem 4 yaklaşımı
D) İnsan ilişkileri yaklaşımı
E) Grup Dinamikleri yaklaşımı

48. Planlama; Örgütün amaçlarının gerçek-
leştirilmesi için eldeki kıt kaynakların akılcı bir 
biçimde kullanılması ve geleceğe yönelik karar-
ların alınmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın ilkeleri 
arasında ver almaz?

A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Hedefe yönelik olmalıdır
C) Geliştirilebilir olmalıdır
D) Katılımlı olarak hazırlanmalıdır
E) Süreklilik göstermelidir

49. Bir okul yöneticisinin en çok hangi özelli-
ği öğretmenleri ve personeli güdüleme ve okul 
kültürünün gelişmesi açısından diğerlerinden 
daha etkindir?

A) Liderlik becerisi 
B) Sosyal niteliği
C) Organizasyon becerisi
D) Mesleki kariyeri
E) Akademik bilgisi

50. Bu tutumdaki yöneticiler, astların isten-
meyen davranışlarını yapmaktan alıkoymak 
için sık sık disiplin kuralları üzerinde dururlar. 
Yönetici çok zorda kalmadıkça disiplin cezası 
uygulamasına geçmez. Uygulanan ceza aynı 
zamanda diğer kişileri istenmeyen benzer du-
rumlara yönelik bir önleyici araç olarak da kul-
lanılmaktadır.
Yukarıda ifade edilen disiplin tutumuna ne ad 
verilir?

A) Kinli (intikamcı) tutum
B) Cezalandırıcı tutum
C) Caydırıcı tutum
D) İyileştirmeci (Sağaltmacı) tutum
E) “Bana ne?”ci tutum

51. Okul müdürü Burak Bey, öğretmenlerin 
moral ve motivasyonlarını önemsemekte onla-
rın çalışma koşullarını iyileştirerek takım çalış-
masına teşvik etmektedir. Aynı zamanda gayret 
ve gelişim göstererek kamu kaynaklarının doğ-
ru kullanılmasına vesile olan öğretmenlerini 
de ödüllendirmekte bunun için resmi ödül tek-
lifl erinde bulunmaktadır. 
Burak Bey insan kaynakları kullanımında han-
gi ilkeyi uygulamaktadır?

A) Planlama
B) Geliştirme
C) Özendirme
D) Değerlendirme
E) Yetiştirme

52. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine 
veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen 
dilekçelerde aşağıdakilerden hangisinin bulun-
ması zorunlu değildir?

A) Dilekçe sahibinin adı
B) Dilekçe sahibinin adresi
C) Dilekçe sahibinin imzası
D) Dilekçe sahibinin soyadı
E) Dilekçe sahibinin TC kimlik numarası

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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53. “Kuruma olan bağlılığı dolayısıyla da 
verimliliği artıracağından mutlaka önemsen-
melidir. Çünkü kurumsal yani örgütsel bağlılık 
çalışan motivasyonu açısından çok önemlidir.”
Yukarıda verilen özellik eğitimde insan kay-
nakları yönetiminin hangi amacıyla ilgilidir?

A) Verimlilik
B) Sağlıklı ve kontrol edilebilir bir rekabet or-
tamı yaratmak
C) İş yaşamı kalitesini artırmak
D) Hukuksal uyumu sağlamak
E) Uyumlu bir iş gücü ortaya çıkarmak

54. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel per-
sonel yönetiminin özelliklerindendir?

A) Çalışanlara maliyet gideri olarak bakmak-
tan öte onları geliştirebilir bir hammadde ola-
rak görür.
B) Yöneticilerin tamamının kurumsal yapıya 
dair iş ve işlemleri büyük oranda bildiği bir sis-
temdir.
C) Rutin ve kırtasiye mahiyetli işlere odaklıdır. 
Sıradan işler çok zaman alır.
D) Rekabet ortamını ve avantajını önceller.
E) İş gücü verimliliğiyle birlikte çalışan mem-
nuniyetini de önemsemektedir.

55. “Birey ve grupları anlama ve güdüleme 
yeterlikleri olarak da kabul edilebilir. Etkili ça-
lışma ve ortak çaba oluşturabilme, başkaları 
hakkındaki varsayım, inanç ve tutumları, bun-
ların kullanılış yöntem ve sınırlarını görebilme, 
bireysel farklılıkları gözetme insan ilişkilerine 
yönelik özellikler olarak görülmelidir”
Yukarıda verilen ifadeler hangi yeterlilik türü 
ile ilgilidir?

A) Teknik yeterlikler
B) İnsancıl yeterlikler
C) Doğal yeterlikler
D) Kavramsal yeterlikler
E) Sistemsel yeterlikler

56. Bir matematik öğretmeni 5. Sınıfl arda 
kazanım işlerken, tahtaya soruları o anda ak-
lından geçen sayılarla yazmaktadır. Kesirlerle 
işlemler konusunda aklındaki sayıları yazarak 
kesirler oluşturmuş ancak işlemlerin sonuçları 
çok büyük sayılar çıkmış, sonuçları sadeleşti-
remeyen öğrencilerin dikkati dağılmış ve öğ-
rencilerin kazanımdan uzaklaşmasına sebep 
olmuştur. 
Matematik öğretmeninin bu davranışı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öğrenci-öğretmen çatışmaları 
B) Otoriter sınıf yönetimi anlayışının zayıf 
yönleri 
C) İyi planlanmamış öğrenme-öğretme süreci-
nin verimsizliği 
D) Öğrenme-öğretme sürecinde materyal kul-
lanımının faydaları 
E) Planlama sürecine öğrencilerini katmama-
sının zararları

57.  I. Birden fazla çalışma istasyonu vardır,
II. Her istasyonda ikişer öğrenci vardır,
III.Laboratuvar çalışmaları için uygun bir otur-
ma şeklidir,
IV. Öğrenciler öğretmenin uygulama sunumu-
nu izledikten sonra işbirliği yaparak çalışmala-
rını tamamlarlar
Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan sınıf içi 
oturma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Proje veya özel çalışma grubu şekli
B) Grupların gruplanması oturma şekli
C) Ekip çalışması oturma düzeni
D) Çalışma istasyonu oturma düzeni
E) “U” oturma düzeni

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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58. Kriz dönemlerinde belirli sayıda kişilerin 
bir araya gelerek problemleri, bunların olası 
çözümlerini ve katılan bireylerin yaratıcı dü-
şüncelerini ortaya koymak için kullanılan tek-
nik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analiz
B) Sentezleme
C) Kollegyum
D) Fikir taraması
E) Beyin fırtınası

59. I-Kodlama     
II-Etkinlik
III-Örgütleme
IV-Eklemleme
Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli bel-
leğe aktarılmasındaki süreçte hangi sıralama 
takip edilir?

A) I-III-IV-II
B) I-III-II-IV
C) III-II-IV-I
D) IV-I-II-III
E) I-II-III-IV

60. Okullardaki şiddet olaylarının temelinde 
toplumsal ve kültürel etkililiğin zayıfl ığı yat-
maktadır. Bu değerlerin çocuklara yeterince 
aktarılamaması okuldaki şiddet olaylarının en 
önemli nedenlerinden biridir.  Güvenli okul 
ancak; Geleneksel amaçlara bağlılık,  diğer 
kimselerin haklarına bağlılık, toplumsal etkin-
liklere katılım,  toplumsal normlara inanma 
koşullarının sağlanmasıyla gerçekleşebilir.
Welsh, Greene ve Jenkins tarafından geliştiri-
len Okul Güvenliği Teorisine göre yukarıdaki 
açıklamalar hangi teori kapsamında değerlen-
dirilir?

A) Okul İklimi Teorisi
B) Kontrol Teorisi
C) Sosyal Çözülme Teorisi
D) Çok yönlü Teori
E) Mücadele teorisi

61. I. Okulun güvenli bir yer yapılabilmesi 
için ön şart toplumun ve ailenin güvenli yapıl-
masıdır.
II. Okul toplumun aynasıdır. Okulu içinde bu-
lunduğu toplumdan farklı düşünmek doğru 
değildir.
  III. Öğrenci ancak zamanının çok küçük bir 
kısmını okulda geçirmektedir. Aile ve arkadaş 
çevresinden edinmiş olduğu yaşantılar ve de-
neyimler öğrencinin okuldaki yaşantısına etki 
edecektir. Bu yüzden okulun çevresindeki olay-
lar, yüksek oranlarda okula yansıyacaktır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen okul güvenliği 
teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Okul İklimi Teorisi
B ) Toplumsal Çözülme Teorisi
C) Kontrol Teorisi
D) Zorbalık
E) Vandalizm

62. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisi-
nin bir kriz durumuna ilişkin rol ve görevleri 
arasında değildir?

A)Kriz durumunda yapılacak çalışmaları kont-
rol edip kriz ekibini göreve çağırmak
B) Kriz anında sürekli iletişim halinde olmak
C) Kriz durumuna maruz kalan öğrencilerin 
kaydını alıp izleme yapmak
D) Kriz farklı bölgelerde ise diğer bölgelerle de 
iletişim halinde olmak
E) Kriz ile ilgili aranılacak kişi ve kurumları 
aramak 

63. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 
kaç yıldır?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
E) 15

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI
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64. Aşağıdakilerden hangisi okulda meyda-
na gelebilecek bir kriz döneminde alınan ka-
rarların niteliklerden biri olamaz?

A) Sonuca yönelik olması
B) Okulun imkânlarına uygun olması
C) Harcamaların en üst düzeye çıkartılması
D) Bütün çalışanların görevlerinin belirli ol-
ması
E) Kararların zamanında uygulanması

65. Bilginin, duyusal kayıttan kısa süreli bel-
leğe aktarılmasındaki süreçte yeni gelen uyarı-
cıların özelliklerinin uzun süreli bellekteki bil-
gilerle karşılaştırılması işlemine ne ad verilir?

A) Kodlama
B) Dikkat
C) Eklemleme
D) Algı
E) Tanıma

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi aylıktan 
kesme cezasını gerektirir?

A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
B) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak
C) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gel-
memek
D) Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde al-
kollü içki içmek
E) Özürsüz olarak beş gün göreve gelmemek

67. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamulaştırma iş-
lemlerini yürütme görevi aşağıdaki hizmet bi-
rimlerinden hangisinin görevidir?

A) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Özel Kalem Müdürlüğü
D) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
E) Personel Genel Müdürlüğü

68. Karar verme, yönetim sürecinin merke-
zinde yer alan zihinsel bir süreçtir. Kurumsal 
kararların verilmesinde genel itibariyle, üst yö-
netim kurumun genel amaç ve ilke kararlarını 
(stratejik), orta kademedekiler taktik kararları, 
alt kademedeki yöneticiler ise teknik ve rutin 
kararlar (operasyonel) verirler.
Kurumsal kararların verilmesinde genel an-
lamda alt kademedeki yöneticiler hangi tür ka-
rarları verirler?

A) Genel amaç kararları
B) Teknik ve rutin kararlar
C) Taktik kararlar
D) Stratejik kararlar
E) İlke kararları

69. I. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve ye-
timleriyle
II. Malul ve gazileri           
III. Kadınları
IV. Yaşlıları
V. Yabancı ülke vatandaşları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre devlet, 
sosyal güvenlik bakımından yukarıdakilerden 
hangisi yada hangilerini korumak zorundadır?

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

70. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu-
nu’na göre aşağıdakilerden hangisi ilköğretim 
kurumları arasında yer almaz?

A) Okul öncesi eğitim kurumları
B) İlköğretim okulları
C) Tamamlayıcı sınıfl ar ve kurslar
D) Açık öğretim kurumları
E) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurula-
cak okullar ve sınıfl ar
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71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Aylıktan kesme cezası verilen devlet me-
murlarının brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında 
kesinti yapılır.
B) Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi 
için en az yedi gün süre verilir.
C) Uyarma cezası disiplin amirince verilir.
D) Devlet memuruna, devlet memurluğundan 
çıkarma cezası il disiplin kurulu tarafından ve-
rilir.
E) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin 
işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde 
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme 
yetkisi zamanaşımına uğrar.

72. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na 
göre “Her derece ve türdeki ders programları 
ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, 
bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, 
çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak 
geliştirilir.” ifadesi Türk milli eğitiminin temel 
ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

A) Laiklik
B) Planlılık
C) Her yerde eğitim
D) Genellik ve eşitlik
E) Bilimsellik

73. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kont-
rol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi 
düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri 
değildir?

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
B) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu

74. I. Merkezî sistemle yürütülen resmî ve 
özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavla-
rını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
II. Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bil-
gi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve 
işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hiz-
metlerini yürütmek
III. Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç 
belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların ince-
lenmesi işlemlerini yürütmek
IV. Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yu-
karıdakilerden hangisi ya da hangileri Ölçme, 
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün görevlerinden değildir?

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

75. 222 Sayılı Kanuna göre; ilköğretim ku-
rumlarının açılma, kapanma ve öğretme ara 
verme zamanları nasıl düzenlenmektedir?

A) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
B) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleriyle
C) Belediye Meclisi Kararlarıyla
D) Kanun Hükmünde Kararnameyle
E) Valilikler Kararıyla

76. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 
göre yetkili merci, soruşturma izni konusunda-
ki kararını en geç kaç gün içinde verir?

A) 7
B) 15
C) 20
D) 30
E) 45
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77. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 
göre eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetimi-
nin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denet-
lenmesi aşağıdakilerden hangilerinin hazırla-
dığı yönetmelikle düzenlenir?

A) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlı-
ğı - Milli Eğitim Bakanlığı
B) Hazine ve Maliye Bakanlığı - Milli Eğitim 
Bakanlığı
C) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlı-
ğı - Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Ticaret Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı
E) Ticaret Bakanlığı - Hazine ve Maliye Bakan-
lığı

78. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesin hesap kanun teklifinin ekinde yer almaz?

A) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açık-
laması
B) Devlet borçları ve Hazine garantilerine iliş-
kin cetveller
C) Sayıştay raporları
D) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cet-
veli
E) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri

79. I. Mal Müdürü
II. Yazı İşler Müdürü
III. Hukuk İşler Müdürü
IV. Bayındırlık Müdürü
V. Milli Eğitim Müdürü

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre, yukarıda-
kilerden hangisi veya hangileri il idare kurulu 
üyelerinden biri değildir?

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

80. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikala-
rın yetki ve faaliyetleri ile ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetle-
rin vukuunda, nakit mevcudunun yüzde beşini 
aşmamak kaydıyla, afete uğrayan bölgelerde 
eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yara-
rına çalışan derneklere aynî ve nakdî yardımda 
bulunmak
B) Genel olarak kamu personelinin hak ve 
ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş 
güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilme-
si konularında görüş bildirmek
C) Devlet personel mevzuatında kamu görevli-
lerinin temsilini öngören çeşitli kurullara tem-
silci göndermek
D) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılma-
sı ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faali-
yetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, semi-
ner ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek
E) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla 
ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulun-
mak ve işverenlerle bu konularda ortak çalış-
malar yapmak.

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI

SİZ KAZANACAKSINIZ
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MEB-EKYS

1.D
2.B
3.B
4.D
5.B
6.C
7.A
8.C
9.C
10.B
11.A
12.A
13.D
14.A
15.B
16.C
17.C
18.D
19.A
20.A

21.C
22.C
23.C
24.C
25.C
26.B
27.E
28.B
29.E
30.D
31.E
32.E
33.E
34.A
35.C
36.C
37.B
38.A
39.D
40.D

41.B
42.A
43.E
44.D
45.D
46.A
47.B
48.A
49.E
50.B
51.C
52.E
53.C
54.C
55.B
56.C
57.D
58.E
59.A
60.B

61.B
62.C
63.D
64.C
65.E
66.C
67.D
68.B
69.D
70.D
71.D
72.E
73.B
74.D
75.B
76.D
77.B
78.C
79.B
80.A 

CEVAP ANAHTARI - 1

MEB EKYS 1. DENEME SINAVI

SİZ KAZANACAKSINIZ




