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SORU KITAPÇIĞI ILE ILGILI AÇIKLAMA 
 

1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 

2. Her sorunun beş seçeneği vardır. Beş seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 

4. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 

5. Cevaplarınızı cevap kağıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. 

Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 
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Sanatçı yaşamadığını sanatına katamaz. Her yapıt 

yaşama bir dokunuş, bir tanıklıktır. Öykü için de böyledir 

bu. Ancak öyküde ilk adım, dilin iyi kullanılmasıdır. Dili iyi 

olmayan bir öykü, kötü yazılmış bir şiire benzer. Çünkü 

şiirde olduğu gibi öyküde de her sözcük yerli yerinde 

olmalıdır. Bir sözcüğün bile yanlış kullanımı öykünün 

güzelliğini bozabilir. Öykü, teknikte romana benzese de 

duruşu şiire yakındır.  

1.Bu parçaya göre öykünün en önemli özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yazarın yaşamıyla paralellik taşıması.  

B) Söz sanatlarına öncelik vermeli.  

C) Dili sağlam, anlatımı şiirsel olmalı.  

D) Gereksiz ayrıntılara yer vermemeli.  

E) Sanatçı duygularını esere yansıtmamalı 

 

(I) Şiir değiştirir insanı. (II) Bir okuyucu sevdiği bir şairi 

tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. (III) Çok 

sevdiğiniz, sizi etkileyip başınızı döndüren şiirlerle ilk 

karşılaşmalarınızı hatırlayın. (IV) ilk anın çarpıcılığı yerini 

vazgeçilmez bir tutkuya bırakır. (V) Böylelikle siz de iyi bir 

şiir okuru olurken, kişiliğinizdeki değişimi de fark edersiniz.  

2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisini 

çıkarılması anlamda değişmeye neden olmaz? 

A)  (I) 

B) (II)  

C) (III)  

D) (IV)  

E) (V) 

 

(I) O yıllarda bazı gençler bireyci edebiyatın peşindeydi ve 

orada var olmanın olanaklarını arıyorlardı. (II) Bireyin içinde 

bulunduğu durumu Batı edebiyatlarına öykündüklerini 

sezdiren bir tavırla anlatıyorlardı. (III) Kendileri ortada yoktu, 

kişilikleri çok sonra bizim insanımıza döndüklerinde, bizim 

insanımızın sorunlarını kurcaladıklarında gelişecekti. (IV) 

Bireyci edebiyatla toplumcu edebiyatın akışına katılan 

gençler, birbirlerine karşı düşmanca bir tutum içindeydiler. 

(V) Yersiz bir şekilde gizli gizli birbirlerini eleştiriyorlardı. (VI) 

Böyle olmakla birlikte aynı kahvelere, aynı meyhanelere 

gidiyorlardı; dosttular, arkadaştılar. 

3.Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci 
paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur? 
 
A) II.   B) III.  C)IV.  D)V.  E) VI 

 

Bir ayak izi oradan geçmiş bir hayvanı………;avının 

izlerini süren avcı-toplayıcının davranışı, insanlığın 

zekâ tarihinin belki de en eski davranışıdır. Avcı-

toplayıcılar, ……….. topraktaki izlerinden, kırılmış 

dallardan, dışkılarından, dökülmüş tüylerinden, etrafa 

sinen kokulardan tanıyordu. Zamanla en küçük izleri 

bile hissetmeyi, kaydetmeyi, yorumlamayı ve ……… 

öğrendiler. Hayatı sürdürme mücadelesi, bu çok 

karmaşık zihinsel işlemleri hızla yapmayı zorunlu 

kılıyordu.  

4,Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?  

A) işaret eder - avlarını - sınıflandırmayı  

B) ifade eder - hayvanları -gruplamayı  

C) gösterir-yiyeceklerini-kaydetmeyi  

D) anlatır-yiyeceklerini-aktarmayı 

E) anlatır-canlıların-anlamayı 

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') 

yanlış kullanılmıştır? 

A. 2016'dan beri bu şirkette işçi olarak çalışıyorum. 

B.  Ezgi  beş yaşında  olmasına  rağmen 100'e kadar 

sayabiliyor. 

C. Ordu'lu bir arkadaşına yardım etmiş. 

D. Sınavda öğretmenimiz 4'üncü konudan soru 

sormayacakmış. 

E. Saat 18.30'da bizim takımın maçı başlayacakmış.  

 

 
Anadolu’nun insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde 

birçok uygarlığın beşiği ve birçok kültürün kavşak noktası 

olduğunu yeni yetişen nesillere tam olarak 

aktaramıyoruz. 

6, Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde 

sırayla verilmiştir? 

A. Nesne – zarf tümleci – yüklem 

B. Dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem 

C. Nesne – zarf tümleci nesne – yüklem 

D. Nesne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem 

E. Dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem 

 

 

 

 

https://www.turkedebiyati.org/bati_edebiyati.html
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7.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicelik 

bildirmektedir?  

   A) Bu ağır sözler karşısında ne yapacağımı şaşırdım 

B) Onu görünce sevinçle yerimizden kalktık.  

C) Karanlık düşünceler beynimi kemiriyordu 

D) Dün aldığım dört ekmek halen duruyor.  

E) Sıcak ilişkiler, insana huzur verir. 

 

8.Dört basamaklı bir sayının binler basamağı 1 

artırılır, yüzler basamağı 2 artırılır ve onlar basamağı 

4, birler basamağı 5 azaltılırsa bu sayı için 

aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

 A) 1155 artar  

B) 1235 artar  

C) 1155 azalır  

D) 1255 azalır  

E) 1145 artar 

 

9. Toplamları 42 olan iki doğal sayının çarpımı en çok 

kaçtır?  

A) 41  

B) 418  

C) 440  

D) 441  

E) 442 

 

11. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere, ab + ba 

= 121 olduğuna göre, a + b kaçtır?  

A) 9  

B) 10  

C) 11 

 D) 13  

E) 15 

 

12. Boyutları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler 

prizması şeklindeki kutular yan yana ve üst üste 

konularak en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. 

Bu iş için en az kaç kutuya ihtiyaç vardır?  

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5  

 

13 Kenar uzunlukları 36 m ve 64 m olan dikdörtgen 

şeklindeki bir bahçenin etrafına ve köşelerine eşit 

aralıklarla fidan dikilecektir. Buna göre, en az kaç 

fidan dikilecektir?  

A) 25  

B) 40  

C) 50  

D) 60  

E) 70

10.Bir motor akıntı yönünde 18 km/sa 

hızla gidip akıntıya karşı aynı yolu 6 km/sa 

hızla geri dönüyor. Gidiş-dönüş 8 saat 

sürdüğüne göre, gidilen yol kaç km dir?  

A) 24  

B) 30  

C) 36  

D) 42  

E) 48 

14. Boyutları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan 

dikdörtgenler prizması şeklindeki kutular yan yana 

ve üst üste konularak en küçük hacimli bir küp 

yapılmak isteniyor. Bu iş için en az kaç kutuya 

ihtiyaç vardır?  

A) 4000  

B) 3600  

C) 3200  

D) 3000  

E) 2400 
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“Ay Kağan’ın (Teoman) yüzü gök, ağzı ateş, gözleri 

elâ, saçları ve kaşları kara, perilerden daha güzel bir 

erkek evladı oldu. Bu çocuk, annesinden ilk sütü 

emdikten sonra, çiğ et, çorba ve şarap istedi. Kırk gün 

sonra büyüdü ve yürüdü. birgün Gök Tanrı’ya 

yakarırken, gökyüzünden parlak bir ışık düştüğü ve bu 

ışığın içinde emsalsiz güzellikte bir kız görüldüğü,  Ona 

âşık olup, onunla evlenerek Gün, Ay ve Yıldız isimli üç 

oğlu olduğundan bahsedilmiştir. 

16 Yukarıda verilen paragrafta anlatılan Türk Destanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bozkurt-Göktürk 

B) Oğuz Kağan-Hun 

C) Göç-Uygur 

D) Şu-Saka 

E) Ergenekon Destanı 

 
 
Türkiye Selçuklu Dönemi’nde, esnaf ve zanaatkârların 

“Ahi teşkilatı” denilen meslek örgütlenmeleri vardı. Bu 

örgütlenme esnafın eğitiminden evlenmesine “gedik” adı 

verilen dükkan sahibi olmasından gereksinim duyduğu 

krediyi alabilmesine, devletle olan ilişkilerine değin pek 

çok sorunla ilgilenirdi. Şehirlerdeki Hıristiyan esnafında 

ayrı örgütlenmeleri bulunmaktaydı. 

17.Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

A) Devletle esnaflar arasındaki ilişkiyi düzenlediği  

B) Ahi teşkilatı içinde bir otokontrol olduğu  

C) Örgütlenmenin sosyolojik yanı olduğu  

D) Müslüm – gayrimüslim esnafın ayrı ayrı örgütlendiği  

E) Ahi örgütlenmesinin yalnız ticari etkinlikleri denetlediği 

 

 

 

 

18.Mersin Limanı’ndan hareket eden bir geminin en kısa 

yoldan Kanada'nın doğu kıyılarına ulaşabilmesi için 

aşağıdaki boğaz ya da kanallardan hangisini kullanması 

beklenir?  

A) Panama Kanalı  

B) Süveyş Kanalı  

C) Çanakkale Boğazı  

D) Cebelitarık Boğazı  

E) Bering Boğazı 

 

Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel iki sıra halinde 

uzanırlar.  

Küre, Canik, Giresun, Rize ve Kaçkar kıyı dağlarıdır.  

Bolu, Köroğlu, Ilgaz, Çimen, Kop Mescit, Yalnızçam ve 

Akdağlar ise iç sıradağlarıdır. 

19. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede dağların kıyıya 

paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?  

A) İç kesimlerle ulaşım zorlaşır 

B) Kıyıda girinti, çıkıntı, koy, körfez ve doğal liman azdır.  

C) Kıyıda nemli, iç kısımlarda karasal iklimler görülür.  

D) Kıyı ile iç kesim arasında yeraltı kaynakları farklılaşır. 

E) Kıyıda; çay, fındık ve mısır, iç kısımlarda ise keten, 

kenevir, bugday ve şekerpancarı yetiştirilir. 

 
20,Türkiye'de iklim bölgeleri ana özellikleriyle Akdeniz, 

Karadeniz ve Karasal (iç bölge) iklimler olarak üçe 

ayrılır. Buna göre farklı iklim bölgelerinin 

belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi 

yoktur?  

A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi  

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması  

C) Yükseltinin fazla olması  

D) Asya topraklarının Avrupa topraklarından daha geniş yer 

kaplaması  

E) Doğuya doğru yükseltinin artması   

15.Tarih Öncesi Dönemi araştıran bir bilim 

adamının aşağıdaki bilim dallarından hangisinin 

yardımına ihtiyaç duymaz? 

A) Paleografya        

B) Arkeoloji 

C) Etnografya  

D) Antropoloji  

E) Filoloji 
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21.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’nin nüfus 

özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi verilmemiştir? 

A)  İstanbul, Ankara, İzmit, Kocaeli gibi göç alan 

gelişmiş illerde erkek nüfus oranı daha fazladır 

B) Ülkemizde doğan erkek çocuk sayısı kadınlardan 

fazladır. 

C) Taşeli Platosu, nüfus yoğunluğunun az olduğu 

alanlardan biridir 

D) Kastamonu, Rize, Sinop, Artvin gibi göç veren 

illerde kadın nüfusu daha fazladır. 

E) Göç alan (şehirler) yerlerde kadın nüfus oranı daha 

fazladır. 

 

 

22.Nüfus sayım ve yapısal nüfus çalışmalarında 

aşağıdakilerden hangisi hedeflenmemektedir?  

A- Ülkenin nüfus miktarı            

B- Nüfusun tüketim alışkanlıkları 

C- Kent ve kır nüfusu                

D- Nüfusun eğitim durumu            

E- Yaş grupları                  

 
 

 
 23.2016’da ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası 

olarak yeniden değiştirilen ada aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) Kedi Adası 

 

B) Heybeli Ada 

 

C) Kanarya Adası 

 

D) Bozca Ada 

 

E) Yassı Ada 

24.Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde genel 
seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalması durumunda 
Cumhurbaşkanı seçimi makamın boşaldığı günden 
sonra gelen kaç gün içindeki son Pazar yapılır? 

A) 45 

 
B) 30 

 
C) 20 

 
D) 10 

 
E) 5 

 
 
 
25.Aşağıda verilenlerden hangisi 2017 Anayasa 

değişikliği ile birlikte TBMM'nin görev ve yetkileri arasına 

girmiştir? 

A) Seçimlerin yenilenmesine karar vermek 

B) Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek  

C) Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek 

D) Kamu Baş denetçisini seçmek 

E) Genel af ilan etmek 

  

26.1982 Anayasası'na göre cumhurbaşkanının hastalık ve 

yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak 

görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönünceye 

kadar, aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanına vekillik 

eder ? 

A) TBMM başkanı 

B) Yargıtay  başkanı 

C) Yargıtay cumhuriyet başsavcısı 

D) Genelkurmay başkanı 

E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
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   27.Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Tarafından    

   2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilmiştir. Kültür  

   Bakanlığı 2020 yılını ne yılı olarak belirlemiştir 

A) Patara antik kenti  
   

B) Mevlana 
   

C) Kuzu Adası 
   

D) Yunus Emre  
   

E) Zeugma 
   

   

28.Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye 

üzerinden Avrupa'ya iletecek olan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle 8 

Ocak 2019 tarihinde açılan doğalgaz boru hattının adı 

nedir? 

A) TANAP 

B) MAVİAKIM 

C) TÜKAKIM 

D) GÜNEYAKIM 

E) NABUCCO 

 
Kurtuluş Savaşı sürerken, M. Kemâl, “Artık İstanbul 

Anadolu’ya hâkim değil tâbi olmak mecburiyetindedir” 

görüşünü savunmuştur. 

29,Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir 

gerekçe olamaz? 

 A) İstanbul’un işgâl edilmesi 

 B) Millî Mücadele hareketinin güç kazanması 

 C) M. Kemâl’in Çanakkale Muharebelerindeki başarısı 

    D) Anadolu’da düzenli ordunun kurulması 

  E)Osmanlı Devleti’nin işgâllerde etkisiz kalması       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Lozan barış görüşmelerine, yalnız Boğazlar rejimini 

ilgilendiren konularda katılan devletlerden biri, 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Sovyet Rusya  

B) İtalya  

C) İngiltere  

D) Fransa  

E) Yunanistan 

 
31,Kurtuluş Savaşı'nın 1920-1921 yıllarına rastlayan en 

sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş 

giderlerini karşılamıyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle, 

bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?  

A) Asker sayısının azaltılması  

B) Planlı ekonomiye geçilmesi  

C) Kapitülasyonların kaldırılması  

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması  

E) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması 

 
32.TBMM Hükümeti, Osmanlı yönetiminin aşağıdaki 

uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır?  

A) İtilâf devletleriyle işbirliği yapmasına  

B) Damat Ferit Paşa'yı görevinden almasına  

C) Sevr Antlaşması'nı imzalamasına  

D) Anadolu'da, Kuva-i İnzibatiye'yi kullanmasına  

E) Lozan görüşmelerine katılmak istemesine 

 
33.Kuva-i Milliye, işgallere karşı mahalli cepheler 

kurulması sonucunda oluşturulmuştur. Aşağıdakilerin 

hangisiyle, bu cepheler arasında kumanda birliği 

sağlanmasına başlanmıştır?  

A) Erzurum Kongresi'yle  

B) Balıkesir Kongresi'yle  

C) Edirne Kongresi'yle  

D) Sivas Kongresi'yle  

E) Alaşehir Kongresi'yle



             EĞITIM KURUMLARI YÖNETICI SEÇME (EKYS) SINAVLARINA HAZIRLIK 

                                                                    DENEME TESTİ     2020/1       

7 

 

 

 

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı 

hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz 

kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. 

34.Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir?  

A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi  

B) Kuva-i Milliye'nin oluşması  

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi  

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması  

E) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin uygulanması 

 

35.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda 

kurulan devletlerden değildir? 

A)  Litvanya      

B) Estonya       

C) Sırbistan      

D)  Macaristan     

E)  S.S.C.B 

 

 

36.Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı için 

söylenemez? 

 A)   İlk kez İngiltere’de başlamıştır  

    B)   Hammadde ve pazar ihtiyacı artmıştır 

    C)   Avrupa’da yüzyıl Savaşları başlamıştır 

    D)   Devletler arası rekabet artmıştır 

 E)   Kültürlerin birbirleriyle yakınlaşmasına yol açmıştır       

 

 
37.Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimin hedeflerinden 

değildir? 

A) Bireyi insani mükemmelliğe ulaştırarak en mükemmel 
insan yapmak. 

B) Yaşamını ahlaki ve etik değerlere uygun olarak 

şekillendirmek. 

C) Çocuğun doğuştan getirdiği en iyi potansiyeli 
ortaya çıkarmak. 

D) Kişiliğinin, her  yönüyle gelişmesini sağlamak. 

E) Öğrencilerin milli ve evrensel değerleri tanımalarını, 
benimsemelerini, geliştirmelerini ve saygı 
duymalarını sağlamak. 

Lisede kantin olmaması üzerine okul idaresi okulun 

girişine ahşap bir dolap koydu. Öğrenciler kasaya parayı 

bırakarak arzu ettiği şeyi alıyorlardı. Okul Müdürü 

Abdullah Ateş, "Bizim okulumuz küçük bir okul, bundan 

dolayı kantinimiz yok. Öğrencilerimiz teneffüslerde 

dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak istiyorlar. Bunun  için 

sene başında öğretmen arkadaşlarımızla bir proje 

geliştirdik. Okulumuzun girişinde küçük bir kantinimiz 

var, bunun başında herhangi biri yok ve kameralar bu 

bölgeyi görmüyor. Öğrencilerimiz geliyor, kantinden 

istediklerini alıp kutuya parasını koyuyor. Bu projemiz 

kar gayesi gütmeyen bir projedir. Dışarıdaki fiyatlar 

neyse aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Bu projemizin asıl 

maksadı vicdanlı gençler yetiştirmektir., 

38,Okul Müdürünün, öğrencilere kazandırmak istediği 

değerlerle ilgili tutum ve davranış aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Adalet 

B) Eşitlik 

C) Saygı 

D) Güven 

E) Sorumluluk 

 

Değerlerin, toplumdan topluma ve zaman içinde 

değişmesi kaçınılmazdır. Toplumlar, çocukların 

değerler doğrultusunda bazı davranışların 

sergilenmesini önemser. Örneğin; Sevgi, saygı, 

dürüstlük, dostluk, paylaşma, dayanışma, temizlik ve 

benzerleri, hemen her toplumda önemsenen 

toplumsal değerlerdir. Değerler toplumlar için değerli 

olduğu için, bu değerlere uygun davranan insanlar da 

toplumların gözünde değerli kabul edilir.  

39.Yukarıdaki metinde hangi tür değerlerin 

özelliklerine  vurgu yapılmaktadır 

A) Evrensel Değerlere 

 
B) Milli ve Manevi Değerlere 

 
C) Bireysel Değerlere 

 
D) Yerel Değerlere 

 
E) Ahlaki Değerlere
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Çoçuk yuvası bakıcı öğretmen  - Bizleri bekleyen 

afetlerin ve yıkımının bir parçası olmayalım, olmamak 

için tek başımıza değil; bir arada olalım. Dayanışmanın 

“hayat” katacağını bilelim! Ülkemiz 17 ağustosta 

yaşadığı depremi tek başına kaldırması mümkün değildi 

dedi ve öğrencilere deprem görüntülerini izletti. 

Kastamonu Çocuk Yuvasında kalan 53 kimsesiz çocuk, 

Öğretmenin anlatımından ve  deprem görüntülerinden 

etkilenip aralarında topladıkları 150 TL'yi Pakistan 

depremzedelerine ulaştırılmak üzere yuva müdürüne 

teslim ettiler. 

40.Bu örnek olayı kullanan bir eğitimci, aşağıdaki 

değerler eğitimi yaklaşımlarından hangisine vurgu 

yapmıştır? 

A) Telkin  

B) Ahlaki Muhakeme 

C) Değer Açıklama 

D) Değer Analizi 

E) Gözlem Yoluyla Öğrenme 

 
 

41.Dünyada tüm meslekler için üyelerinin davranışlarını 

belirleyen etik ilkeler oluşturularak, meslek üyelerinin 

bilgisizlikten ya da kişisel eğilimlerinden kaynaklanan 

etik dışı davranışlara yönelmeleri engellenmeye, 

meslek içi rekabeti düzenlemeye, yetersiz üyeleri 

ayırmaya ve hizmet ideallerini korumaya çalışan etik 

ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Uygulamalı Etik 

B) Eğitim Etiği 

C) Kişisel Etik 

D) Mesleki Etik 

E) Etik Kod 

 

I. Görevle ilgili bilgi beceri ve tutumları eksiksiz 

kazanmış olmak 

II. Hizmeti zamanında ve kusursuz sunmak 

III. Öğrencilere fiziksel ve psikolojik anlamda 

öğrenebilecekleri bir sınıf ortamı oluşturmak 

IV. Takdir yetkisini makul ölçüler içinde kullanmak  

42.Yukarıda sayılan mesleki etik standartlar 

hangi mesleki etik ilkesi içinde değerlendirilir? 

A) Profesyonellik  

B) Hizmette Sorumluluk 

C) Adalet  

D) Eşitlik  

E) Kaynakların Etkin Kullanımı 
 

 
“Eylemi iyi kılan şey sonuçta getirdiği fayda ile 

mutluluğu sağlamasıdır. Sadece eylemde bulunanın 

değil tüm insanlığı mutluluğu sağlanır. Sorunlara pratik 

yaklaşım günlük sorunların çözümünde yardımcı olur..” 

43.Şeklinde ifade edilebilen etik türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kişisel etik 

B) Kural etiği 

C) Toplumsal sözleşme etiği 

D) Amaçlanan sonuç etiği 

E) Sosyal Yaşam etiği 
 

 
44.Aşağıdakilerden hangisi etik kavramının 
tanımlarından birisi değildir? 

A) Etik iyi ve doğru davranışlar için normlar ve 
standartlar koyar 

B) Etik insanlara ne yapması ; ne yapmaması gerektiğini 
söyler. 

C) Etik yerel bir kavramdır 

D) Etik bir ahlak felsefesidir 

E) Ahlakın temelini inceleyen felsefenin bir dalıdır. 
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45.Örgüt içinde her düzeyde söylenti dedikodu vb. 

yollarla aktarılan iletişim türüne ne ad verilir ? 

A) Biçimsel İletişim 

 
B) Biçimsel olmayan İletişim 

 
C) Doğrudan İletişim 

 
D) Sözel İletişim 

 
E) Durumsal İletişim 

 
 

Alman asıllı bilim adamı Max WEBER tarafından 

geliştirilen bürokrasi kuramı, işleyişin belirli bir düzen, 

disiplin, örgütsel yapılanma ve hiyerarşik kurallara 

uygun biçimde yapılması gerektiğini savunur. Çalışanlar 

bu sistemde layık oldukları yere atanır. 

46.Aşağıdakilerden hangisi Bürokrasi Yaklaşımının 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Hiyerarşik yapı 

B) Profesyonel Yöneticilik 

C) Personelin Sınavla Seçimi 

D) Ömür Boyu Memuriyet 

E) Siyasal Taraflılık 

 

 
47.Frederick W. Taylor tarafından geliştirilen Bilimsel 

yönetim kuramı insan unsuru dışındaki faktörler 

dışında durmuştur. Bilimsel işletmelerdeki yönetim 

tarzı   bir sembolle açıklanmaya çalışıldığında 

kullanılan sembol aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Organizma 

B) Bürokrasi 

C) Makine insan 

D) Organizasyon 

E) Güdü 

Yönetime ilk kez bilimsel olarak yaklaşan ve yönetim 
süreçlerini ele alan yönetim bilimci Henri Fayol (1841-
1925) dur. 
48) Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol'un öne sürmüş 
olduğu yönetimin beş foksiyonu doğru şekilde 
verilmiştir? 
A) Araştırma - Planlama - Örgütleme - Uygulama - 
Değerlendirme 
B) Planlama - Örgütleme - Yürütme - Koordinasyon - 
Denetim 
C) Araştırma - Planlama - Görevlendirme - Denetim - 
Analiz 
D) Planlama - Araştırma - Görevlendirme - Kontrol - 
Koordinasyon 
E) Araştırma - Planlama - Yürütme - Koordinasyon - 
Denetim 

 
 
Okul Müdürü Mehmet Bey veli toplantısında okulların 

toplumun eğitim ihtiyacını karşılamak için ortaya 

çıktığını, bu kapsamda amacımız toplumsal kültürün 

aktarımının yanında fertlerin bilgi ve becerilerini 

geliştirerek hayat hazırlamaktır, bunun için varız ve 

bunun için çalışıyoruz, İlköğretim kurumu olduğumuz için 

hedef kitlemiz 6-14 yaşı arasındaki öğrencilerdir 

demiştir. 

49.Mehmet Bey velilere aşağıda belirtilen yönetim 
kavramlarından hangisini açıklamıştır? 

A) Politika 

B) Misyon 

C) Vizyon 

D) Prosedür 

E) Felsefe 

 

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin 

bazı koşullarda, bazı yetkilerini kendi iradesiyle alt 

kademedeki yöneticiye veya yöneticilere devretmesidir.  

50.  Bir yönetici astına yetki devrettiği halde 

aşağıdakilerden hangisini devredemez? 

A) Sahip olduğu işin sorumluluğunu  

B) İş yükünü 

C) Fiziksel kaynakları 

D) İnsan kaynakları 

E) Mali Kaynakları
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51.Okul yöneticisi Cüneyt Bey, insan yönetiminde 

klasik kuramın öğretilerini benimsemiştir. Cüneyt 

Bey’in aşağıdaki görüşlerin hangisine sahip olması 

beklenemez?  

A) Okul örgütünün verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla 

ekonomik ödül olmalıdır. 

B) Örgütte, otorite ve karar verme yetkisi sadece 

müdürde olmalıdır. 

C) Örgütte iş planları ve iş akım çizelgeleri 

oluşturulmalıdır. 

 D) Okulun derslik, atölye ve bahçe oyun alanlarını 

iyileştirir ve geliştirir. 

E) Yönetim örgüt yerine insana unsuruna önem 

vermelidir. 

 
52.Bir okul yöneticisinin, eğitim sistemi kuramı 

bilgileriyle, okulu bütünleyen tüm parçaları karşılıklı 

etkileşim içerisinde değerlendirebilmesi daha çok 

okulu bir bütün olarak görebilmek ve duyabilmek 

(Tek ses tek yürek olabilmek)  hangi yeterlilik alanı 

ile açıklanabilir? 

A) Teknik 

 
B) Kavramsal 

 
C) Insancıl 

 
D) Beşeri 

 
E) Sosyal 

 
 

Ezgi Hanım, görev yeni başlamış bir okul müdürüdür. O 

süreçte ek dersleri düzenleyen destek biriminden 

sorumlu  müdür yardımcısı Çetin Bey izne ayrılmıştır. 

Ezgi Hanım ek ders düzenleme ile ilgili gerekli bilgi ve  

yeterliliklere sahip değildir. Tecrübeli meslektaşlarına 

başvurarak ek derslerin hazırlanması ile ilgili onlardan 

destek almayı düşünmektedir. 

53.Ezgi Hanım’ın bu tutumu okul yöneticilerinin 

sahip olması gereken hangi yeterlilik alanı ile 

ilgilidir.? 

A) İnsancıl 

B) Beceri 

C) Teknik 

D) Kavramsal 

E) Yasal 

 
54.Aşağıdakilerden hangisi yöneticide bulunması 
gereken teknik yeterliliklerden birisi değildir? 

A) Okul maliyesinin Kuram ve ilkelerinde uzman olması 

 
B) Okul Binasının planlanması ve bakımı 

 
C) Sigorta Maaş ücret Ödemesi 

 
D) Okulun amaç ve felsefesine sahip olmak  

 
E) Bütçeleme, Muhasebe ,Satın alma 

 
 

Harun Bey öğretmeleriyle yaptığı toplantıda onlara 

Öğrenci velilerini anlamanız ve dinlemeniz lazım 

Eğitime en başta veliye kazanarak başlayabiliriz. Bunun 

için çok büyük şeyler yapmaya gerek yok, bir tebessüm 

ve güzel bir sözün açamayacağı kapının bulunmadığı 

belirtti. Harun bey yaptığı konuşmada velileri anlamada 

ve güdülemede yeterli olmalarının önemini 

vurgulamıştır.  

55.Harun Bey’in veliyi okula kazanmak ile ilgili bu 

tutumu  okul yöneticilerinin sahip olması gereken 

hangi yeterlilik alanı ile ilgilidir? 

A) İnsancıl 

B) Beceri 

C) Teknik 

D) Kavramsal 

E) Yasal 
 

Okul Müdürü Feridun Bey, Öğretmenler Kurulu 

toplantısında öğretmenlere kendisinin yönetim alanında 

yüksek lisans yaptığını, kendilerinin okul yönetimi ve 

eğitim bilimleri konusunda danışılacak bir kaynak 

olduğunu ve bu konudaki taleplerde işbirliğine açık 

olduğunu ve her zaman bilgi ve tecrübesiyle 

öğretmenlerinin hizmetinde olacağını belirtti. 

56.Feridun Bey’in bu ifadeleri, bir liderin sahip olduğu 

hangi güç alanı ile açıklanabilir? 

A) Ödül gücü 

B) Zorlayıcı güç 

C) Yasal güç 

D) Uzmanlık gücü 

 
E) Karizmatik güç
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57.Çalışanların işini kaybetme korkusu olmaması 

İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY)hangi ilkesi ile 

ilgilidir?  

A) Kariyer 

B) Liyakat 

C) Güvence 

D) Kalite 

E) Planlama 
 
 
 

 
58.Aşağıdakilerden hangisi eğitimde insan kaynakları 

yönetimini amaçlarından birisi değildir? 

A) Verimlilik 

 B) Sosyal ve ekonomik adaleti sağlamak 

C) Rekabet avantajı kazanmak  

D) Hukuksal uyum sağlamak 

E) Uyumlu bir işgücü piyasası ortaya çıkarmak 
 

 
59.Örgütün belirlenen amaçlarına ulaşması için 

yeterli sayı ve nitelikte insan kaynağının sağlanması, 

örgüte uyumunun sağlanması, eğitilmesi, kullanılması 

ve geliştirilmesi için gerekli kararların alınması ve 

uygulanması süreci olarak tanımlanan ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu personel yönetimi 

B) İnsan ilişkileri Yaklaşımı 

C) İnsan kaynakları yönetimi 

D) İş analizi ve Envanteri 

E) Kariyer Planlaması 
 
 

60.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

yönetiminde personele yönelik yapılan işlerden birisi 

değildir? 

A) Planlama 

B) Ödeme 

C) Örgütleme 

D) Yönlendirme 

E) Denetleme 

 

61.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları 

yönetiminin ortak özelliklerinden birisi değildir?  

A) İnsan Kaynakları üst yönetim tarafından yürütülür. 

B) İnsan Kaynaklarının yürütülmesinde sorumluluk 

yöneticilerdedir 

C)  İnsan kaynakları kültür ve değerler önem verir 

D) İnsan kaynakları yönetiminde ekip çalışması ve 
bireysel roller önemlidir. 

E) İnsan kaynakları yönetimi örgütün amaçlarını her şeyin 
sütünde tutar 

 
 

 

İshikawa Diagramı olarak da bilinir. 

Neden sonuç şeması da diyebiliriz. 

Basit neden sonuç yoktur. 

Problemin çözümü asıl amaç değildir. 

Ayrıntılı neden sonuç ilişkisi çıkarılmalıdır. 

62.Yukarıda özellikleri sıralanan öğretim tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Balık kılçığı 

B) Proje tabanlı öğrenme 

C) Buluş yolu 

D) Yapılandırmacılık 

E) Problem çözme 
 

Turist olarak gittiği bir şehrin turistik yerlerini bir hafta 

boyunca toplu taşıma araçlarını kullanarak dolaşan bir kişi, 

yıllar sonra bir soruşturma yürütmek üzere gittiği bu 

şehirde kaldığı otelden soruşturmanın yürütüleceği daireye 

ve gidilmesi gereken diğer yerlere giden yolları, kendisiyle 

birlikte gelen diğer müfettişe göre daha kolay bulabildiğini 

fark eder.  

63.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  

A) Basamaklı Öğrenme 

B) Öğrenmenin aktarılması  

C) Gizil öğrenme  

D) İşbirlikçi Öğrenme  

E) Klasik Koşullanma        
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64.Aşağıdakilerden hangisi, grupla öğretim 

tekniklerinden  birisi değildir? 

A) Beyin Fırtınası 

B) Mikro Öğretim 
 

C) Workshop 
 

D) Eğitsel Oyunlar 
 

E) Programlı Öğretim 

 
 
 

 
Bilgi düzeyinde hedef ve davranışların kazanılmasında 

etkilidir. 

Öğretmen konuları genelden özele anlatır. 

Anlatım, gösteri, konferans yöntem ve teknikleri 

kullanılır. 

Öğrencinin soru sormasına fırsat verilir. 

65.Yukarıdaki özellikler hangi öğrenme yaklaşımı ile 

ilişkilidir? 

A) Buluş yoluyla öğrenme 

 
B) Model alma yoluyla öğrenme 

 
C) Sunuş yoluyla öğrenme 

 
D) Tam öğrenme 

 
E) İş birliğine dayalı öğrenme 

 

66.Öğrenme kuramlarına göre aşağıdakilerden

 hangisi yanlıştır?  

A) Davranışçı kuramlar; öğrenmeyi uyarıcı ile davranış 

arasında bağ kurma olarak tanımlarlar.  

B) Klasik koşullanmada, koşullu uyarıcının koşulsuz

 uyarıcıdan hemen önce verilerek iki uyarıcının 

birleştirilmesi gerekir.  

C) Sosyal öğrenme kuramına göre birey, modelden

 öğrendiğini hemen davranışa dönüştürür.  

D) Bilgiyi işleme kuramına göre, duyusal kayıtta  bilgi 

kısa bir süre kalır. 

 E) İnsancıl kurama göre, bireyin benlik kavramı 

öğrenme yaşantılarına yön verir. 

 
 

Coğrafya öğretmeni Nihat Bey, gelecekte karşılaştığında 

öğrenmesini kolaylaştıracağını düşünerek 5 yaşındaki kızına 

bazı coğrafya formüllerini farklı yöntemler kullanarak 

ezberletmeye çalışır. Ancak bütün çabalarına rağmen 

çocuğuna coğrafya formüllerini ezberletmeyi başaramaz. 

67.Çocuğun coğrafya formüllerini ezberlemeyi 

başaramamasının temel nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Çocuğun coğrafyaya ilgisinin az olması  

B) Uygun öğretim yöntemlerinin kullanmaması  

C) Çocuğun güdülenme düzeyinin düşük olması  

D) Yeterli Uyarıcı -Tepki bağının olmaması 

E) Çocuğun yeterli gelişim ve olgunlaşma düzeyine 

ulaşmamış olması 

 

 
68.Okul Müdür Erdal bey okul güvenliği alanında okul 

yöneticisinin rol ve görevleri ile ilgili araştırma 

yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda 

Erdal Beyin okul güvenliği ile ilgili rol ve 

görevlerinden birisi olamaz?   

A) Okul Güvenliği planlama ekibi oluşturmak 

B) Okulun yıllık Güvenlik değerlendirmesini yapmak 

C) Şiddeti önleme stratejilerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak 

D) Yalnızca faili ve mağduru etkileyen durumları göz 
önünde bulundurmak 

E) Bir sosyal destek ekibi oluşturmak 
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 I-Okul toplumsal kontrolü sağlamaya yönelik en önemli 

araçtır. 

II-Öğrencinin başarısızlığı okula karşı yabancılaşmasına neden 

olur.  

III-Okullarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak 

etkinliklere önem verilmelidir.  

69) Yukarıda verilen ilkeler aşağıdaki kuramın görüşlerini 

yansıtmaktadır?  

A) Okul iklimi kuramı  

B) Toplumsal çözülme kuramı  

C) Sosyal çözülme kuramı 

D) Kontrol kuramı  

E) Eleştirel kuram 

 

 

70.  Bir Bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal 

işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve 

çözüm gerektiren, hafife alınamayan, sıra dışı, 

beklenemeyen bir durum ve ani değişiklik olarak 

tanımlanan durum hangisidir?  

 
A) Kriz Hali 

B) Olağanüstü Hal 

C) Seferberlik Hali 

D) Savaş hali 

E) Stres Hali 
 
 

 
71.Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim sürecinde ilk 

aşamada yer alır? 

A) Öğrenme ve değerlendirme 

 
B) Krize hazırlık ve korunma 

 
C) Kriz sinyalinin alınması 

 
D) Normal duruma dönüş 

 
E) Krizin denetim altına alınması 

 

 
72.Mehmet Bey Hatay’ın Arsuz İlçesinde okul Müdürüdür. 

Bulunduğu okul bölgesinde büyük bir sel felaketi 

yaşanmış ve bunun sonucunda derslikler de dahil olmak 

üzere tüm okulu sel basmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Okul Müdür Mehmet Bey’in 

böyle bir kriz durumunda  yapması  gereken 

durumlardan biri değildir? 

A) Kendi bölgesindeki diğer kriz kurumlarıyla iletişime 

geçer. 

B) Kriz anında yararlanılacak kişi ve kurumlarla işbirliği 

sağlar. 

C) Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını alarak basın 

açıklaması yapar. 

D) Güvenlik birimleriyle işbirliği yapar. 

E) Olayı  basitleştirilerek üst makamları bilgilendirir 

 
 
 

73.Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve 
yetkilerinden biri değildir? 

A) Para basılmasına karar vermek 

B) Cumhurbaşkanına belli konularda kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi vermek 

C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun 

bulmak 

D) Savaş ilanına karar vermek 

E) TBMM’nin başkanını seçmek. 

 
 
 

74.Ayşe mecburi eğitim çağının sonuna geldiği halde 

ilköğretimi tamamlayamamıştır.222 sayılı kanuna 

göre ilköğretimi tamamlayabilmesi için Ayşe’ye en 

çok kaç öğretim yılı daha süre verilir ? 

A) 1 Öğretim yılı 

B) 2 Öğretim yılı 

C) 3 Öğretim yılı 

D) 4 Öğretim yılı 

E) 5 Öğretim yılı
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75.Göreve ilk defa atanana Ali Bey belge ile ispatı 

mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve 

başlayamamıştır. Görev başlamama hali ne kadarlık 

bir süreyi aşarsa Ali Bey’in ataması, atamaya yetkili 

amirler tarafından iptal olur 

A) 120 gün 

B) 1 Ay 

C) 90 gün 

D) 4 Ay 

E) 2 Ay 

 

 

76.Okul Müdürü Muammer  Bey, kendisinin hemşerisi 

olduğunu ve hatta akrabası bile olabileceğini bu 

sebepten dolayı kızı Aslı’ya iyi bir sınıf başta olmak 

üzere   çeşitli faydaların sağlanması gerektiğini 

belirten öğrenci velisi Rıza Bey’e “Eğitim kurumları dil, 

ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin 

herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 

veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” cevabını vermiştir. Okul 

Müdürü, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, 

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinden 

bahsetmektedir? 

A) Eğitim Hakkı 

B) Genellik ve Eşitlik 

C) Fırsat ve İmkân Eşitliği 

D) Yöneltme 

E) Demokrasi Eğitimi 

 
77.Serap Hanım, bir ilkokulda öğretmen olan Mehmet 

Bey hakkında ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikâyette 

bulunmuştur. Soruşturma sırasında izin verilen olay 

ve konudan tamamen farklı bir bir fiil ortaya 

çıkmıştır. Dosyanın izin durumu ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?  

A) Yeniden İzin alınması zorunludur 

B) Yeniden izin alınmasını gerektirmez. 

C) 10 gün içinde itiraz edilir. 

D) 765 sayılı ceza kanunu uygulanır 

E) Suç unsuru ortadan kalkar 

 

 

78.1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine göre, “Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak 

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları 

hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak, Millî 

Eğitim Bakanlığında hangi hizmet biriminin görevidir? 

A) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

C) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

D) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

E) Personel Genel Müdürlüğü
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79.Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  

ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından birisi değildir?  

A) Kamu Kaynaklarını etkili ve ekonomik kullanmak 

 
B) Hesap verebilirlik 

 
C) Hesap yargılaması yapabilirlik 

 
D) Mali Saydamlık 

 
E) Mali kontrolün sağlanması 

 
 

 
80.5442 sayılı kanuna göre Yeniden köy kurulması 

adının değiştirilmesi, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal 

Bakanlıklarının mütalaası alındıktan sonra kimin onayı 

ile kurulur? 

A) Kanunla 

 
B) Cumhurbaşkanlığı onayı ile 

 
C) İl Daimi Encümeni kararıyla 

 
D) İçişleri Bakanlığının tasvibiyle 

 
E) Bayındırlık Bakanlığı kararıyla 

CEVAP FORMU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

          

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

          

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

E yönetim Olarak Başarılar Dileriz .  
  

Deneme 2020-1 Cevap Anahtarı uygulamamızda yayınlanacaktır.  
Anlayışınız Teşekkür ederiz . 

 
Uygulamayı indirmek için tıklayın 

 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_eyonetim31.EYONETI&gl=TR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_eyonetim31.EYONETI&gl=TR


 

 



 

 

 


