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1-Devlet memurluğunun sona erme sebeplerinden değildir? 

a)Çekilme              b)Emeklilik                 c)Ölüm              d)Askerlik           e)Atılma 

 

 

2) 657 sayılı kanuna göre kaç tür istihdam yapılmamaktadır? 

a) Memurlar           b)Sözleşmeli  Personel       c) İçiler              d)Ücretli            e)Hepsi 

 

 

3) Kaç yaşını dolduran memur olabilir? 

a)14                  b)15                 c)18              d)20              e)21  

 

 

 

4) Lisans Mezunları hangi dereceden memurlara başlar? 

a)9                   b)10                 c)11              d)12               e)13         

 

 

 

5)  Eşin ve çocukların ticaretini bildirmemenin cezası hangisidir? 

a)Uyarma          b) Kınama         c) Maaştan Kesme    d) Kademe İlerlemesi     e) Memurluktan Çıkarma 

 

 



6- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her yıl Eylül ayının kaçıncı haftası İlköğretim 

Haftasıdır? 

a)1                           b)2                       c)3                      d) 4                e) Hiçbiri 

 

 

 

7-Anayasamızda yer alan “Türkiye Devleti , ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 

Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirlen, beyaz ay yıldızlı al bayraktı r. Milli marşı İstiklal 

Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır” maddesi hangi maddede yer alır? 

a)1                       b) 2                       c)3                        4)4                 e)5 

 

 

 

8-Programlı Öğrenmenin üç temel ögesi vardır. Bunlar Program, Araç ve Öğrenci diye açıklayan 

öğrenmeyi Küçük Adımlar ilkesi, Etkin Katılım İlkesi, Anında Düzeltme İlkesi, Bireysel Hız İlkesi, 

Başarı İlkesi (İpucu Verme) yolu ile yapar diye açıklayan bilim İnsanı hangisidir? 

a)Blom                b) Skinner                c)Dewey                 d)Brunner                  e)Piaget 

 

 

9-Temsilcisi Bloom’dur. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Yeterli 

zaman ve öğretim hizmeti sunulduğunda her öğrenci öğrenir. Çocuğun zekası, yeteneğiyle 

ilgilenmez. Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmez. Başarı standartı %70-75’tir. Diyen öğrenme 

ve öğretme kuramı  hangisidir? 

a)Tam Öğrenme        b)Programlı Öğretme      c)Bireyselleştirilmiş Eğitim    d)Okulda Öğretim   e)Hiçbiri 

 

 

 

10- Kendini bir kişinin ya da nesnenin yerine koyarak onu canlandırmasıdır. Yazılı bir metin vardır 

önceden bellidir. Diyen birisi hangi öğretim tekniğini uygulamaktadır? 

a)Rol Oynama                    b) Drama             c) Akvaryum          d) Kartopu            e) Beyin Fırtınası 

 

 



11-Öğretim üyesi Fatih Bey; öğrencilerine, bir köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda başından geçen 

aşağıdaki anısını şöyle anlatır: “Yıllar önce bir pazartesi günü öğrencilerime hafta sonu ne 

yaptıklarını sorduğumda öğrencilerimin çoğu "Çimdik, yattık." dediler. Ben "çimmek" sözcüğünün 

ne anlama geldiğini bilmediğimden onlara bakakaldım.” Ardından “Eğer siz de derslerinizde 

öğrencilerinizin bilmediği kavramları ve terimleri kullanırsanız, onlar da benim gibi hiçbir şey 

anlayamaz.” diye öğrencilerini uyarır. Buna göre Fatih Bey’in uyarısı aşağıdaki öğretim ilkelerinden 

hangisine örnektir?  

a)Bilimsellik    b) Somuttan soyuta     c)Yakından uzağa     d) Açıklık      e) Bilinenden bilinmeyene 

 

 

 

12-Öğretme-öğrenme sürecinde “öğretmenin öğrencilerini kazanımlarla ilgili bilgilendirmesi, 

kazanım ve içerik ilişkisini kurması, neyi nasıl kazanacaklarını onlara açıklaması” aşağıdaki öğretim 

basamaklarından hangisinde gerçekleştirilir? 

a)Geçiş            b)Gözden geçirme          c)Güdüleme           d)Dikkat çekme          e)Geliştirme 

 

 

 

13-Mesleğini ve öğrencilerini çok seven Adalet Öğretmen alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip 

etmekte, her türlü kurs ve seminer imkânını değerlendirerek kendini sürekli yenilemektedir. 

Öğrendiği yeni bilgileri meslektaşlarıyla paylaşmakta ve öğretme-öğrenme süreçlerinde 

öğrencilerine de yansıtmaktadır.  Buna göre Adalet Öğretmen aşağıdaki liderlik türlerinden 

hangisine sahiptir? 

a)Etik                  b)Kültürel                  c)Süper                  d)Demokratik              e)Dönüşümcü 

 

 

 

14-Okullarda yürütülen rehberlik hizmetleriyle ilgili; 

I. Tüm öğrencilere yöneliktir.    II. Amacı öğrencilere yol göstermektir.     III. Kullanılan tüm yöntem 

ve teknikler sadece araçtır.   IV. Tamamı okul psikolojik danışmanı tarafından gerçekleştirilir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

a)Yalnız I            b)I ve I I               c) I ve  III           d)II ve  IV          e)II, III ve IV 

 



15-Kerem, Türkçe dersinde okuduğu bilgilendirici bir metinde geçen kavramları ve bu kavramlar 

arasındaki ilişkileri bulmayı, bulduklarını da tablo veya zihin haritası çizerek öğrenmeyi tercih 

etmektedir. Çoklu zekâ kuramına göre, Kerem’in öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

a)Sözel – Doğacı b) Görsel- Sözel  c) Doğacı- Öze dönük  d)Mantıksal -Görsel   e) Öze dönük Mantıksal 

 

 

 

 

16-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bireylere evlilik öncesinde evliliğe uyum eğitimi vermeyi 

planlamaktadır. Planlanan bu eğitim Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini daha çok 

desteklemektedir? 

a)Süreklilik        b)Bilimsellik        c)Karma eğitim       d)Yöneltme      e)Fırsat ve imkân eşitliği 

 

 

 

 

17-Reklam sektöründe; modelin, gözlemci tercihleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak 

otomobil, gıda ve temizlik maddeleri gibi ürünlerin tanıtımında beğenilen ve sevilen kişilerin yer 

almasıaşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

a)Statü özellikleri    b)Algıda seçicilik   c)Güdülenme   d)Davranışa   dönüştürme   e)Sembolleştirme 

 

 

 

 

18-Bir öğretmenin; dönem başında dersin genel çerçevesini bir bütün olarak sunması, daha sonra 

ayrıntılara inmesi ve üniteyi kendi içinde ve diğer ünitelerle bir bütünlük taşıyacak şekilde 

anlatması, öğrenme kuramlarından hangisinde vurgulanmaktadır? 

a)İnsancıl            b)Davranışçı            c) Beyin temelli           d) Gestalt          e)Sosyokültürel 

 

 

 



19-“Ailem beni hiç anlamıyor, kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir öğrenciye öğretmeni 

aşağıdakilerden hangisini söylerse empatik bir tepki vermiş olur? 

a) “Sence ailen seni neden anlamıyor olabilir?”  

b)“Sen yanlış düşünüyor olabilir misin?” 

c) “Çocukluğundan bahsedebilir misin?” 

d) “Bunu onlara söylemelisin.”  

e)“Ailenin sana daha yakın davranmasını istiyorsun.” 

 

 

 

 

20-Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde, öğrencilerin başarısını izleme yanında eleştirel düşünme 

becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki madde türlerinden hangisinin 

kullanılması daha uygundur? 

a)Eşleştirme         b) Açık uçlu       c)Kısa cevaplı        d)Çoktan seçmeli        e)Boşluk doldurma 

 

 

 

 

21-Osmanlı Devleti yönetiminde, Divan-ı  Hümayun  yerine  nezaretlerin (bakanlıkların) kurulması 

Sadrazamlık makamının başvekalet  (başbakanlık) olarak değiştirilmesi Hangi padişah döneminde 

gerçekleşmiştir? 

a) II. Abdulhamit         b) I. Mahmut      c) Abdulmecit            d) III. Ahmet          e) II. Mahmut 

 

 

 

 

22- Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur? 

a) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti       b) İslam Teali Cemiyeti       c) Milli Kongre Cemiyeti    d) Redd-i İlhak 

Cemiyeti            e) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

 



23- Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan 

direniş kuruluşu Aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Wilson Prensipleri Derneği               B) Kuva-i Milliye         C) Teşkilat-ı Esasiye      D) İngiliz Muhipler 

Derneği          E) Kuva-i İnzibatiye 

 

 

 

24- Aşağıdakilerden hangisiyle Atatürk İlkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel 

nitelikleriyle "cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı" olarak tanımlanmıştır? 

a) 1921 Anayasası'nda yapılan 1923 değişikliğiyle      b) 1924Anayasası'ndayapılan 1937değişikliğiyle 

c) 1924 Anayasası'nda yapılan 1928 değişikliğiyle      d) 1924 Anayasası'nda yapılan 1934 değişikliğiyle  

e) 1961 Anayasası'nda yapılan 1971 değişikliğiyle 

 

 

 

25- Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Türkiye'nin bölgedeki 

durumu güçlendirilmiştir? 

a) Boğazlar komisyonunun kaldırılması   

b) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması 

c) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi    

d) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması 

e) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ağırlık bakımından sınırlandırılması 

 

26- Türkiye'nin 1930'lu yıllarda; 

- Balkan Antantı 

- Sadabat Paktı 

- Milletler Cemiyeti 

gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük yapması aşağıdaki Atatürk 

ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir? 

a) Ulusal egemenlik                              b) Yurtta ve dünyada barış         

c) Çağdaşlık ve batılılaşma                   d) Ulusal bağımsızlık                            e) Bilimsellik ve akılcılık 



 

27- İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da Bolşevik ihtilalin çıkmasını 

hızlandırmıştır? 

a)Kafkasya Cephesi        b) Kanal  Cephesi     c)Makedonya Cephesi     d) Çanakkale Cephesi      e) Hepsi 

 

 

 

28- Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'nde kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır? 

a) Sekban-ı Cedit         b) Eşkinci Ocağı            c) Sürat Topçuları      d) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 

e) Asakir-i Mansure-i Muhammediye 

 

 

 

29-Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı telif ödülünü hangi kuruma bağışlamıştır? 

a)Darül Mesai        b) Darül Bedayi              c) Darül Eytam     d) Çocuk Esirgeme       e) Genel Kurmay    

 

 

 

 

30- Orman Yangınları ile başlayan tüm ülkeyi saran milyonlarca hayvanın yanmasına yol açan doğal 

felaket hangi ülkede yaşanmıştır? 

a)Avusturya                    b) Yeni Zelanda                     c)ABD                     d) Çin                   e) Avusturalya 

 

 

 

 

31- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında yer almaz? 

a)D8                         b)G7                     c)BM                    d)NATO              e) KEİÖ 

 



32- İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti 

olarak nereyi veya nereleri ilan etti? 

a) Kahire ve Buhara               b) Kudüs               c) İstanbul            d) Mekke          e) Semerkant 

 

 

 

 

33- Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre askerlik süresi kaç ay 

olmuştur? 

a)3 Ay                          b)6 Ay                          c)12 Ay                         d)18 Ay                 e) Hiçbiri 

  

 

 

 

34- "Şehir” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? 

a)Karadeniz gezisinde birbirinden güzel pek çok şehir gördük 

b)Tüm şehir, dün gece yaşanan korkunç depremi konuşuyor. 

c)Bu şehirde yıllardan beri Bulgar göçmenleri yaşıyor 

d)Yıllar önce gezdiğim şehirleri, yıllar sonra az değişmiş buldum. 

e)İstanbul, her köşesi ayrı yaşanması gereken bir şehirdir. 

 

 

 

35-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

a)Bu haber üzerinden yüzyıl geçmesine rağmen olay sıcaklığını koruyordu. 

b)Malatya’nın o şeker gibi kayısısını, İzmir’in o lokum gibi üzümünü özledim. 

c)Ziya Gökalp, Türkçülük akımının Osmanlı Dönemi’ndeki en önemli ismidir 

d)19 Mayıs'ta İstanbul’da yapılan kutlamalara bazı öğrenciler katılmıştı 

e)Doğruları söylerken çevremdekiler! Kırmak da istemiyorum, demişti ona 



 

36- Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir? 

a) Emniyet Müdürü        b) Milli Eğitim Müdürü        c) Bayındırlık Müdürü 

d) Defterdar                     e) Hukuk İşleri Müdürü 

 

 

 

 

37-Aşağıdakilerden hangisi 20.YY’da Etik çerçevesinde ele alınmaya başlanan sorunlardan birisi 

değildir? 

a)Kürtaj               b) Kadın Sorunları               c) Ödev             d) Özel Hayatın Gizliliği          e) Barış    

 

 

 

 

38- İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlara karşı aşağıdaki mahkemelerden 

hangisine karşı itiraz edilebilir? 

a) Danıştay                                            b) Yargıtay                           c) Anayasa Mahkemesi     

 d) Uyuşmazlık mahkemesi                e) Bölge İdare mahkemesi 

 

 

 

 

39- Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? 

a) Üniversite rektörü il protokolünde belediye başkanından sonra yer alır. 

b) Devlet protokolünde eski Cumhurbaşkanları ana muhalefet partisi başkanından hemen önce gelir. 

c) Protokolde birey, kurumunu temsil eder. 

d) Konuşma ve törenlerde, konuşma sırası asttan üste doğru yapılır. 

e) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. 



40- “Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız ……günü tören yapılır.” ifadesinin doğru 

olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a) 29 Ekim               b) 29 Mayıs               c) 23 Nisan               d) 30 Ağustos            e) 15 Temmuz 

 

 

41- “Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisi” 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yukarıda hangisinden 

bahsedilmektedir? 

a) İşyeri Sendika Temsilcisi                b) Sendika İşyeri Temsilcisi 

c) Sendika Ü yesi                                d) Sendika Yöneticisi                   e) Sendika Temsilcisi 

 

 

42- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi sendika ve konfederasyonların kurmak zorunda oldukları organlar arasında yoktur? 

a) Genel Kurul         b) Seçim Kurulu       c) Disiplin Kurulu     d) Yönetim Kurulu  e) Denetleme Kurulu 

 

 

43- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre İşin süresinden önce yapılması veya teslim 

edilmesi kaydıyla Sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi değişebilir? 

a) İşin Süresi                      b) İşin Teslim Yeri             c) İşin Yapılma Yeri 

d) Sözleşme Bedeli           e) Sözleşme Yeri 

 

 

44- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerindendir? 

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

b) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

c) Türkiye İş Kurumu 

d) Erzurum İl Özel İdaresi 

e)Erzurum Büyükşehir Belediyesi 

 



45- “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 bütünü.” 

Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? 

a) Norm                 b) Ahlak                c) Mesleki Etik             d) Etik            e) Değerler 

 

 

 

 

46-Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur? 

a) 5                     b) 7                   c) 9                   d) 11                e) 13 

 

 

 

 

47-Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki 

tanımlardan hangisinde verilmiştir? 

 a)Yönetim                b) Denetim                c) Yöneltme              d) Planlama           e) Liderlik 

 

 

 

 

48-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması 

hâlinde kaç gün izin verilir? 

a) 30                      b) 5                   c) 7                     d)10                       e) 3 

 

 

 

 

 



49- Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor.  İngiltere’de bulunan 

Stonehenge’den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eskidir. Bölgede inşa edilen 20 

tapınaktan 6 tanesi gün yüzüne çıkarılmıştır.  

2018’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe hangi şehrimizde 

bulunmaktadır? 

a)Artvin              b) Mardin            c) Zonguldak                d) Antalya                     e)Şanlıurfa 

 

 

 

50- Türkiye'nin yerli otomobili tasarımı ve özellikleriyle dünyanın önde gelen marka ve 

modelleriyle rekabet edebilecek seviyede bir aracı yakın bir tarihte tanıtmıştır.  

Türkiye’nin 2.yerli arabası olarak tarihe geçecek aracın ismi ne olarak belirlenmiştir? 

a)Devrim               b) TOGG            c)  Verso             d) Egea            e) Trucks 

 

 

 

 

 

Sü re 50 dk Başarılar dileriz  

 

 

SINAVLARIMIZ DEVAM EDECEK… 

SINAVI OKUL WhatsApp  GRUPLARINDA PAYLAŞARAK SINAVA GİREN ARKADAŞLARIN DA SORULARI 

ÇÖZMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ. 

CEVAPLAR ALTTA YAYINLANMIŞTIR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEVAPLAR 

1-D- Askerlik 

2-D- Ü cretli 

3-B -15 

4-A-9 

5-B -Kınama 

6-C-3 

7-C-3 

8-B- Skinner 

9-B- Tam Öğrenme 

10-A- Rol Oynama 

11-D Açıklık 

12-B- Gözden Geçirme 

13-E- Dönüşümcü 

14-C- I ve III 

15-D-Mantıksal – Görsel 

16-A-Süreklilik 

17-A-Statü özellikleri 

18-D-Gestalt 

19-E“Ailenin sana daha yakın davranmasını istiyorsun.” 

20-B-Açık uçlu 

21-E- II. Mahmut 

22-A- Vatan ve Hürriyet Cemiyeti       

23-B- Kuva-i Milliye 

24-B- 1924Anayasası'ndayapılan 1937değişikliğiyle 

25-D- Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması 



26-B-Yurtta ve dünyada barış   

27-D-Çanakkale Cephesi 

28-E- Asakir-i Mansure-i Muhammediye 

29-A Darül Mesai 

30-E Avusturalya 

31-B-G7 

32-A- Kahire ve Buhara 

33-B-6 Ay 

34-C- Bu şehirde yıllardan beri Bulgar göçmenleri yaşıyor 

35- A- “yüzyıl” asır anlamına gelmediği için ayrı yazılmalı 

36-A- Emniyet Müdürü 

37-C- Ö dev 

38- E- Bölge İdare mahkemesi 

39-B 

40-A- 29 Ekim 

41-A- İşyeri Sendika Temsilcisi                 

42-B-Seçim Kurulu 

43-A- İşin Süresi                       

44-A- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

45-C-Mesleki Etik 

46-D-11 

47-A- Yönetim   

48-D-10 

49- E-Şanlıurfa  

50-B- TOGG 

 

 

 

 



 

 

EKYS- SINAV HAKKINDA BİLGİLER  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, 

okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına 

Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)" olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici 

Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) Duyurusu yayınlandı.  

Buna göre başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav sonuç tarihi belli oldu. 2020 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihi ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM, 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı giriş belgeleri sınavdan önce 

yayınlanacak.  

15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme 

Sınavına (2020-MEB-EKYS) başvuracak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi 

tamamlanmalıdır. 

 Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday 

şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. 

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) 15 Mart 2020 

tarihinde yapılacak. Başvurular 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 13 

Şubat 2020 olarak belirlendi. Sınav Sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. 

  Sınava girecek adaylar 28 Şubat-12 Mart 2019 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 

180,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den 

başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı 

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı 

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet 

bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet 

bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet 

bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM 

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık 

(Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir. 

 Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan 

şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere 

yönlendirebileceklerdir. 

 Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından 

TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.  ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) kılavuzuna göre, 

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek sınava başvuranların, Milli 

Eğitim Bakanlığında öğretmen olması gerekiyor. 

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün yatıracaktır. Geç başvuru 

gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında 

e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. 



 Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılmayacaktır. Adaylar sınav 

ücretini, sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra yatıracaktır.  

Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların 

başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru 

kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de 

düzenlenmeyecektir. Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Millî 

Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 


