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Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktı r.
Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktı r. 
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar 

dikkate alınmayacaktı r. 
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları 

hesaplanacaktı r. Her doğru cevap 1.25 ile çarpılarak toplam puan hesaplanır.
Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktı r. 
Sınav sonuçları 3 yıl geçerli olacaktı r. 

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğiti mi: %10.
ç) Eğiti m ve öğreti mde eti k: %10.
d) Eğiti m bilimleri: %30.
e) Mevzuat : %20.
T.C. Anayasası, 
222 sayılı İlköğreti m ve Eğiti m Kanunu, 
657 sayılı Kanun,
1739 sayılı Millî Eğiti m Temel Kanunu, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
5018 sayılı Kamu Malî Yöneti mi ve Kontrol Kanunu, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğiti m Bakanlığı başlıklı Onuncu 

Bölümünde yer alan hükümler. 

MEB EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ 
SEÇME SINAVI ( MEB EKYS)

GENEL BİLGİLER
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A. GENEL KÜLTÜR

TARİH

1. TARİH

Hatı rlatma:
Son yapılan düzenlemeye göre bu bölümden adaylara 5 soru sorulmaktadır. 

Çıkmış Soruların Konu Başlıkları:

1. Türk Devletlerinde Din Ve İnanç
2. Bozkır Hayatı nda Yaşam
3. Türk İslam Devletlerinde Sağlık Kurumları
4. Türk-İslam Devletlerinde Hükümdarlık Anlayışı
5. Türk İslam Devletleri’nde Minyatür
6. Karahanlılar Döneminde Ribat Kavramı
7. Osmanlı Devleti ’nde Kadı
8. Osmanlı Devleti ’nde Alfabe Reformu
9. Osmanlı Devleti ’nde Kalemiye Sınıfı  ve ReisülKütt ap
10. Osmanlı Devleti ’nde Divanı Hümayun’da Seyfi ye Sınıfı  ve Sadrazam
11. Osmanlı Devleti ’nde Bazı Kurumların Eğiti m-Öğreti m İşlevi
12. Bilim Adamı Ali Kuşçu
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TARİH

1.Orta Asya Türk kültüründe ‘il’ kelimesi ne 
anlama gelmektedir?
Ülke

2. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde 
devleti yönetme yetkisinin hükümdara 
Tanrı tarafından verildiğine inanılan 
anlayışa ne denir?
Kut

3. İlk Türk Devletlerinde sınırların zamanla 
genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan 
yönetim sorununu gidermek için nasıl bir 
idari sistem kullanılmıştır?
İkili sistem – Ülke yönetiminin iki idari 
kısma ayrılması

4. Türk Devletlerinde ülke ikiye ayrılarak 
yöneti lirdi. Doğu kısmı Hükümdar(Kağan) 
tarafı ndan yöneti lirken, ülkenin batı  kısmını 
yöneten hanedan üyesine ne ad verilir?
Yabgu

5. Türk devletlerinde Kağan’ın eşidir ve 
devlet işlerinde söz sahibidir. Gerektiği 
zamanlarda devlet reisliği ve naiplik 
(vekillik) de yapan bu kişilere ne ad verilir?
Hatun

6. İlk Türk devletlerinde ülke meselelerinin 
görüşülüp karara bağlandığı yere ne denir?
Kurultay (Kengeş) (Toy) 

7. Hanedan üyesi komutanlara verilen isim 
nedir?
Şad

8. İlk Türk devletlerinde kağanın erkek 
çocuklarına tecrübe kazansınlar diye bazı 
bölgelerin yönetimi verilirdi. Kağanın erkek 
çocuklarına ne denir?
Tigin (Elig)

9. İlk Türk devletlerinde Kağan; bilge, alp 
(kahraman), erdemli ve adaletlidir. Kağanın 
kullandığı unvanlar nelerdir?
Kağan, hakan, tanhu, şanyü, han, yabgu, 
idikut, ilteber, erkin, ilteriş.

10. İlk Türk devletlerinde bağımsızlık 
sembolleri nelerdir?
Otağ (hakan çadırı), örgin (taht), kılıç, 
nevbet (davul), kur (kemer), berge 
(kamçı), kama (bıçak), kotuz (sorguç), tuğ 
(sancak), ordu, yay, toy (ziyafet)

11. Türk ordu teşkilatı nı 10’luk sisteme 
göre ilk kuran Büyük Hun Hakanı kimdir?
Mete Han

12. Türkler, İslamiyet’ten önce tek bir 
Tanrının evreni yarattı  ğına ve gökte 
oturduğuna inanıyorlardı. Öldükten 
sonra dirileceklerine inandıklarından, 
ölülerini atı , eşyaları ve silahıyla birlikte 
gömüyorlardı. Bu dine ne ad verilir?
Gök Tanrı

13. Eski Türkler, mezarlara ölünün 
sağlığında öldürdüğü düşman sayısı küçük 
heykeller dikerlerdi. Bu heykellere ne ad 
verilir?
Balbal

14. İlk Türk Devletlerinden olup; öncelikle 
Maniheizmi, daha sonra da Budizm’i kabul 
eden devlet hangisidir?
Uygurlar

15. Türk Halkları içinde Yahudiliği kabul 
eden tek kavim hangisidir?
Hazarlar

16. Bir çeşit sihirbazlıktı  ve irsi (kalıtsal) 
olduğuna inanılırdı. Eski Türklerde sihir 
ilmini bilen bu kişilere ne ad verilir?  
Şaman (kam) 

Sınav Kazandıran Sorular Ve Cevapları:



SİZ KAZANACAKSINIZ!

52

Sınav Kazandıran Sorular Ve Cevapları:

1. Ahlâkî, ahlâkla ilgili, anlamlarına gelen, 
ahlakı oluşturan kavramları iyi-kötü doğru-
yanlış gibi ahlaki açıdan değerlendiren 
felsefe dalı hangisidir?
Eti k 

2. Bir toplum içinde kişilerin 
benimsedikleri, uymak zorunda 
bulundukları davranış biçimleri ve 
kurallarına ne denir?
Ahlak 

3. Ahlak ve eti ğin farkı nedir?
Eti k; belli bir coğrafya, renk, dil, din, ırk 
gibi değişkenlerin etkisi altı na girmez. 
Ahlak ise, toplumdan topluma 
değişebileceği gibi, aynı toplum içinde 
farklı grupların benimsediği ahlâk kuralları 
arasında da farklılıklar olabilmektedir. 

4. Eti k davranışın toplumsal temelini 
oluşturan etkenler nelerdir?
Kültür
Değerler
Normlar

5. İki veya daha fazla değerin çatı şma hali 
olarak adlandırılan kavrama ne denir?
Eti k ikilem 

6. Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin 
olarak oluşturup koruduğu; meslek 
üyelerine emreden, onları belli bir şekilde 
davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini 
sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri 
meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti  
düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı 
amaçlayan meslekî ilkeler bütününe ne 
denir?
Mesleki eti k 

7. Mesleki eti k ilkelerin temel işlevleri 
nelerdir?
Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak

Meslek içi rekabeti  düzenlemek
Hizmet ideallerini korumak

8. Öğretmenlik Meslekî Eti k İlkeler 
nelerdir?
Doğruluk
Yasallık
Yeterlik
Güvenirlik
Mesleğe Bağlılık

9. Öğretmenlik meslek eti ği ilkeleri 
nelerdir? 
Profesyonellik
Hizmett e sorumluluk
Adalet
Eşitlik
Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
Yolsuzluk yapmamak
Dürüstlük-doğruluk ve güven
Tarafsızlık
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
Saygı
Kaynakların Etkili Kullanımı

10. Öğretmenin görevini layıkıyla yapması, 
her öğrenciye eşit olarak davranması, 
öğretmenliğini ve kişiliğini sürekli olarak 
gelişti rmeye çalışması öğretmenlik meslek 
eti ğinde hangi kavramla açıklanır?
Profesyonellik

11. Öğretmenin görevini istenilen şekilde 
layıkıyla yerine geti rmesidir. Öğretmenler, 
kamu görevlileri olarak eylem ve 
kararlarının doğuracağı sonuçlar hakkında 
hesap vermek zorundadırlar. Bunun da 
ötesinde öğretmenler davranışlarından ve 
bunların topluma maliyeti nden kendileri ve 
toplum adına sorumluluk duymalıdırlar.
Özellikleri verilen ilkeler, öğretmenlik 
meslek eti ğinde hangi kavramla açıklanır?
Hizmett e sorumluluk

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK
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31. Her konuda takipçilerin fi krini almakta 
ve katı lımcılığı benimsemektedir.
Sahip oldukları yöneti m yetkisini grup 
üyeleriyle paylaşma eğilimi gösterirler.
Çalışanları yaptıkları işleri hakkında 
bilgilendirmekte, fikirlerini söylemeleri 
ve öneri getirmeleri için onları 
cesaretlendirmektedirler. 
Özellikleri verilen liderlik hangisidir?
Demokrati k-Katı lımcı Liderlik

32. Takipçilere hiç müdahale etmeden 
onlara tam bir serbestlik tanımaktadır.
Liderler, sahip oldukları yöneti m yetkisini 
pek kullanmazlar. Kendilerine verilen gücü 
kullanmaz ve sorumluluk almazlar.
Grup üyelerini kendi hallerine bırakırlar ve 
her çalışanın kendisine verilen kaynaklar 
dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve 
programlarını yapmalarına imkan verirler.
Özellikleri verilen liderlik hangisidir?
Tam Serbestlik Tanıyan-Liberal Liderlik

33. Liderin, ileti şimde bulunduğu diğer 
kişilerin güvenini, beğenisini, takdirini 
kazanma yeti si ile onlar üzerinde etkileyici 
bir güce sahip olması şeklinde tanımlanan 
liderlik hangisidir?
Karizmati k Liderlik

34. Öncelik çalışanların daha verimli 
ve etkin şekilde faaliyet göstermesini 
sağlamaktır.
Üyelerinin fiziksel ve güvenlik 
gereksinimleri üzerine odaklanır.
Üyeleri işleri başarma ve amaçlara ulaşma 
noktasında harekete geçirmeye çalışırlar.
Özellikleri verilen liderlik hangisidir?
Etkileşimci Liderlik

35. Değişen çevre koşullarına uygun bir 
şekilde örgütt e dönüşüm süreci başlatarak 
yapıyı harekete geçirme; güven ve cesaret 
uyandırarak izleyicilerin inanç, tutum ve 
değerlerini etkileme; örgütün misyon ve 
amaçlarına ulaşma sürecidir.

İçinde bulunulan çevreyi şekillendirme; 
hatta yeniden yaratma sürecidir.
Özellikleri verilen liderlik hangisidir?
Dönüşümsel Liderlik

36. Bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul 
edilir. Aile içinde babadan oğula ya da 
veliaht olan bireylere doğal olarak aktarılan 
yetki türüdür.
Bu tür yetkiye sahip bir üste, astlar mutlak 
suretle itaat eder.
Özellikleri verilen yetki hangisidir?
Geleneksel Yetki

37. Kişinin iş yaptı rma gücünü tanrı vergisi 
kişisel üstünlüğünden aldığı, bu yetkiye 
sahip olan kişilerin bu yetkiyi bulundukları 
mevkiye bağlı olmaksızın elde etti  kleri yetki 
türü hangisidir?
Karizmati k Yetki

38. Bireyin sahip olduğu yetki kişinin 
şahsıyla değil, yasal düzenlemelerle sahip 
olduğu yetki türü hangisidir?
Rasyonel Yetki

39. Bu yetki bir örgütt e emir verme ve iş 
yaptı rma gücünü temsil eder. 
Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yukarıdan 
aşağıya doğru bir yön takip eder.
Bu yetkiye göre her üst kendisinden sonra 
gelen astı na emir verme hakkına sahipti r.
Özellikleri verilen yetki türü hangisidir?
Komuta Yetki

40. Bireye danışmanlık yapma hakkı verir. 
Bu yetkiye sahip kişinin emir verip iş 
yaptı rma hakkı yoktur.
Bu yetkiye sahip kişi kendi uzmanlık 
alanıyla ilgili konularda karar verecek 
yöneti ciyi bilgilendirir, yöneti cinin alacağı 
kararları kolaylaştı rarak isabetli karar 
almasını sağlar.
Özellikleri verilen yetki türü hangisidir?
Kurmay Yetki

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ VE SÜREÇLERİ
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56. Yüksek Mahkemeler Hangileridir?
Anayasa Mahkemesi.
Yargıtay.
Danıştay.
Uyuşmazlık Mahkemesi.

57. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden 
oluşur?
15 üyeden kurulur

58. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için 
seçilirler?
12

59. Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl 
seçilir?
3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 üye 
Cumhurbaşkanı tarafı ndan seçilir.

60. Anayasa Mahkemesinin temel görev ve 
yetkileri nelerdir?
Kanunların, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve 
esas bakımlarından uygunluğunu denetler 
ve bireysel başvuruları karara bağlar

61. Anayasa Mahkemesi hangi üst düzey 
kişi ve kurumları Yüce Divan sıfatı yla 
yargılar?
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı 
yardımcıları, Bakanlar, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan 
ve üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet 
Başsavcıvekili, Hakimler ve Savcılar Kurulu 
ve Sayıştay Başkan ve üyeleri görevleriyle 
ilgili suçlardan dolayı. Genelkurmay 
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanları da görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı

62. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin şekil ve esas 

bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya 
iptal davası açabilme hakkı kimlere 
verilmişti r?
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi 
parti  grubu ve üye tamsayısının en az 
beşte biri tutarındaki üyelere aitti  r.

63. Anayasası’na göre Anayasa 
Mahkemesinde doğrudan doğruya 
iptal davası açma hakkı, iptali istenen 
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
veya İçtüzüğün Resmî Gazetede 
yayımlanmasından başlayarak kaç gün 
sonra düşer?
60 gün

64. Adliye mahkemelerince verilen ve 
kanunun başka bir adli yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son 
inceleme mercii hangisidir?
Yargıtay

65. İdari mahkemelerce verilen ve 
kanunun başka bir idari yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son 
inceleme mercii hangisidir?
Danıştay

66. Adli, idari ve askeri yargı 
mercileri arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüm yeri 
hangi mahkemedir?
Uyuşmazlık Mahkemesi

67. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı  esaslarına göre kurulan ve görev 
yapan Hâkimler ve Savcılar Kurulu kaç 
kişiden oluşur?
13 üye, iki daire hâlinde çalışır.

68. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 
başkanı kimdir?
Adalet Bakanı

T.C. ANAYASASI
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