
                 

                                                                                                           

                                        

                                                                                                                                             
                              

                                                                                                 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

MURAKIPLIK GİRİŞ SINAVI 

A 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C.KİMLİK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................  SIRA: ………………………….. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 90 dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gerek-

siz işaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız du-

rumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 
7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
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TEFSİR 

 

1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A) Dirayet tefsiri : Tefsîru İbn Kesîr / Ebu’l-

Fidâ İsmail İbn Kesir 

B) Rivayet tefsiri : Letâifu'l-işârât / Muham-

med el-Kuşeyrî 

C) Felsefi tefsir : ed-Dürrü'l-mensûr fi't-

tefsîr bi'l-me'sûr / Celâleddin es-Suyutî 

D) Fıkhi tefsir : el-Câmi'u li ahkâmi'l-

Kur’ân / el-Kurtubî 

 

2. Kur’an-ı Kerim’in, İslam âlimlerinin geneli 

tarafından kabul edilen tanımında aşağıda-

ki hususlardan hangisi yer almaz? 

 

A) Yazılı olarak vahyedilmiştir. 

B) Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. 

C) Okunmasıyla ibadet edilir. 

D) Tevatür yoluyla nakledilmiştir. 

 

3. Ayetlerin ve surelerin iniş sebebi (esbab-ı 

nüzul) ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-

gisi yanlıştır? 

 

A) Ayetlerin hepsi için ayrı ayrı nüzul sebeple-

ri vardır. 

B) Nüzul sebepleri, Kur’an’ın daha iyi anla-

şılmasını sağlar. 

C) Ayetlerin bazıları için nüzul sebebi vardır. 

D) Bazı sureler için nüzul sebebi vardır. 

 

4. İslam âlimlerinin geneline göre bir bütün 

olarak nazil olan ilk sure hangisidir? 

 

A) Alak suresi  

B) Müddessir suresi 

C) Tekvir suresi  

D) Fatiha suresi 

 

5. Kur’an’da en fazla bahsedilen peygamber 

ve kavim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Hz. İbrahim ve kavmi 

B) Hz. Salih ve Semûd kavmi 

C) Hz. Hûd ve Ad kavmi 

D) Hz. Musa ve İsrailoğulları 

6. “Emsalü’l-Kur’an” ilminde aşağıdaki konu-

lardan hangisi ele alınır? 

 

A) Kur’an’daki yeminler ve söyleniş sebepleri 

B) Kur’an’ın i’rabı 

C) Kur’an’daki darb-ı meseller ve örnekleme-

ler 

D) Kur’an’da bulunan muhkem - müteşabih 

ayetler 

 

7. Aşağıdaki müfessirlere ait eserlerden hangi-

si bir dirayet tefsiridir? 

 

A) Fahrettin Razi / Mefâtîhu’l-ğayb 

B) Taberî / Câmiu’l-beyân an te’vîl-i âyi’l-

Kur’an 

C) İbn Kesir / Tefsîru’l-Kur’ani’l-azîm 

D) Suyûtî / ed-Dürrü’l-mensûr 

 

HADİS 

 

8. Riyazu’s-Salihin adlı eserin tam adı aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Riyâzü’s-salihîn an şerhi erbain  

B) Ahâdis min Riyazi’s-salihîn 

C) Minhacu Riyazi’s-salihîn 

D) Riyazü’s-salihîn min kelâmi Seyyîd'il-

Mürselîn 

 

9. “Sana ……….. veren şeyi bırak, ………. ver-

meyene bak.” 

Yukarıda tercümesi verilen hadiste boş bı-

rakılan kısımlara aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) keder - keder 

B) şüphe - şüphe  

C) zarar - ziyan 

D) telaş - tasa 

 

10. “Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye!” 

hadisi, aşağıdaki konulardan hangisini ihti-

va etmez? 

 

A) Yemin konusunu 

B) Besmele çekmeyi 

C) Yemek adabını 

D) Sağ elle yemeyi 
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11. “………………, güzel ahlaktır.  …………… 

ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilme-

sini istemediğin şeydir.” 

Yukarıda tercümesi verilen hadiste boş bı-

rakılan kısımlara aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Sırat-ı müstakim / İstinbat 

B) Üsve-i hasene / İnkar 

C) İyilik / Günah  

D) Urvetü’l-vüskâ / İstiğâse 

 

 

12. “Ey insanlar! …………….. yaygınlaştırın, 

……………, akrabalık ilişkilerini gözetin, in-

sanlar uyurken namaz kılın ki selametle cenne-

te giresiniz.” 

Yukarıda tercümesi verilen hadiste boş bı-

rakılan kısımlara aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Kardeşliği / hayırda yarışın  

B) Îsârı / yardımlaşın  

C) Doğruluğu / Allah’ın ipine sarılın  

D) Selamı / yemek yedirin 

 

13. Hz. Peygamber’in Allah katından bir tebliğ 

veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşı-

maksızın insan olması itibariyle yaptığı 

normal ve beşeri davranışlarını aşağıdaki-

lerden hangisi karşılar? 

 

A) Zevaid sünnet 

B) Hüda sünneti  

C) Müekked sünnet  

D) Gayr-i müekked sünnet 

 

 

14.  “Mümin …………. sayesinde, gündüzlerini 

oruçla gecelerini namazla geçiren kişinin dere-

cesine ulaşır.” 

Yukarıda tercümesi verilen hadiste boş bı-

rakılan kısma aşağıdakilerden hangisi geti-

rilmelidir? 

 

A) güzel ahlakı 

B) karz-ı haseni 

C) hüsn-ü zannı 

D) tesbihatı 

FIKIH 

 

15. "Harama, kötü ve zararlı bir sonuca vasıta 

olan davranışların yasaklanması, kötülüğe 

giden yolların kapatılması" şeklinde tanım-

lanan fıkıh usulü terimi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Şer'u men kablena 

B) Sedd-i zerâi‘ 

C) Mesâlih-i mürsele 

D) Umûmu’l-belvâ 

 

16. Ölen bir müslümanı, bedenini örtecek şekil-

de kefenlemenin dini hükmü aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Farz 

B) Mübah 

C) Sünnet 

D) Müstehap 

 

17. Zekatla ilgili aşağıda verilen ifadelerden 

hangisi doğrudur?  

 

A) Hisse senetlerine hiçbir surette zekat düş-

mez. 

B) Sanatkârların el aletleri zekata tabidir. 

C) Kişinin, oturduğu ev için zekat vermesi ge-

rekir. 

D) Yolda kalmış muhtaç kimseye zekat verilir. 

 

18. Kadının bir bedel karşılığında evlilik bağın-

dan kurtulması anlamına gelen fıkıh terimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Mulâane 

B) Muhâlea 

C) Tefrîk 

D) Îlâ 

 

19. İhram giyen bir kimseye aşağıdakilerden 

hangisini yapması yasak değildir? 

 

A) Topukları kapalı ayakkabı giymek 

B) Güzel koku sürünmek 

C) Kan aldırmak 

D) Yüzü bir örtüyle kapamak 
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20. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili bir te-

rim değildir? 

 

A) İhram 

B) Âfâki 

C) Telbiye 

D) Udhiyye 

 

21. Cemaatle namaz kılma ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

 

A) İftitah tekbirinde imam ellerini kaldırmazsa 

imama uyan kişi de kaldırmaz. 

B) İmam namazda fazladan bir secde daha 

yapsa cemaat ona uymaz. 

C) İmam son oturuşu yaptıktan sonra selâm 

verecek yerde sehven kalksa cemaat ona 

uymaz. 

D) Muktedî namaza dururken hem namaz kıl-

maya hem de imama uymaya niyet etmeli-

dir. 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetleri 

arasında yer almaz? 

 

A) Ezanın, hatibin huzurunda okunması 

B) Minbere çıkınca hatibin cemaate dönük ola-

rak oturması 

C) Hutbenin namazdan önce okunması 

D) Hutbeyi iki bölüm halinde yapması 

 

23. Hanefi mezhebine göre yolcunun namazıyla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-

tır? 

 

A) Bir kimse, yolcu olduğu müddet içinde kıl-

madığı dört rekâtlı namazları yolculuk ta-

mamlanıp evine döndükten sonra dört rekât 

olarak kaza eder. 

B) Bir yolcu, namaz kılarken mukim olmaya 

niyet ederse, kılmakta olduğu namaz şayet 

dört rekât ise o namazı dört rekât olarak kı-

lar. 

C) Yolcu olan bir kimse yolcu olmayan bir 

imama uyarsa namazı onunla beraber dört 

rekât olarak kılar. 

D) Bir kişinin on beş gün dolmadan ayrılmak 

durumunda olduğu yere “vatan-ı süknâ” 

denir. 

24. Namazla ilgili bir terim olan “muktedî”nin 

anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Namazda kendisine uyulan kimse 

B) Namazda imama uyan kimse 

C) Namazı bozulan kimse 

D) Namazı yalnız kılan kimse 

 

25. Kefenle ilgili olarak “kamîs” kavramı aşa-

ğıdakilerden hangisini ifade eder? 

 

A) Kadınların göğsü üzerine bağlanan bezdir. 

B) Baştan ayağa kadar olan bezdir. 

C) Erkekler için başa sarılan bezdir. 

D) Boyundan ayaklara kadar olan bezdir. 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi “mikât” yerlerin-

den biri değildir? 

 

A) Zülhuleyfe 

B) Cuhfe 

C) Tebük 

D) Yelemlem 

 

 

 

KELAM 

 

27. Hz. Peygamber ve ashabının sünnetini terk 

edip onların izlediği yoldan ayrılarak İslam 

ümmetinin çoğunluğunu oluşturan Ehl-i 

Sünnet’e muhalefet eden mezhep ve grupla-

ra genel olarak aşağıdaki isimlerden hangisi 

verilir?  

 

A) Ehl-i salîb 

B) Ehl-i kitap  

C) Ehl-i zimmet  

D) Ehl-i bidat 

 

28. “el-Fıkhu’l-ekber” ve “Kitabu’t-tevhid” adlı 

eserlerin müellifleri aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

 

A) Ebu Bekr er-Razi / Ömer Rıza Doğrul 

B) Ebu’l-Hasen en-Nedvi / Ömer Nasuhi Bil-

men 

C) Kadı Abdu’l-Cebbar / İbn Hümam 

D) Ebu Hanife / İmam Maturidi 
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29. Yüce Allah için aşağıdakilerden hangisi kul-

lanılamaz? 

 

A) Kıyam binefsihi 

B) Mümaselet ve Müşabehet 

C) Muhalefetün li’l-havadis 

D) Ezeli/kadim  

 

 

30. Ehl-i Sünnet alimlerine göre “maktul” ko-

nusunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Maktul, bütün insanlar gibi eceliyle ölmüş-

tür. 

B) Maktul eceliyle ölmemiştir. 

C) Maktul, ecel-i müeccel ile ölmüştür. 

D) Maktulün ölümünde katilin bir sorumluluğu 

yoktur. 

 

 

 

31.  

 İman, dünyada hür iradeye dayalı bir 

tercih olmalıdır. 

 Mümin, iman esaslarından birini inkar 

anlamına gelen tutum ve davranışlardan 

kaçınmalıdır. 

 Mümin, Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz 

ne de emin olmalıdır. 

Yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangi-

sini anlatmak için kullanılır? 

 

A) İmanın geçerli olmasının şartları  

B) İslam’ın şartları  

C) Cemaat ve vahdeti  

D) Teavün ve isarı 

 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ı tesbih ve 

anmakla görevli olup O’na çok yakın ve 

O’nun katında şerefli mevkileri bulunan 

meleklere verilen adlardan biridir? 

 

A) Muhadramûn 

B) Mukarrebûn 

C) Evvabûn 

D) Bekkâûn 

33. “Peygamberlik ……………… Çalışma, iba-

det ve taatle …………” cümlesinde boş bı-

rakılan kısımlara aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

 

A) kesbidir. / elde edilebilir. 

B) bir zanaattır. / elde edilir. 

C) Allah vergisidir. / elde edilemez. 

D) kazanılabilir. / kavuşulabilir. 

 

İSLAM TARİHİ 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in 

peygamberlikten önceki hayatının ve kişili-

ğinin temel özelliklerinden biri değildir?  

 

A) Yetim ve fakir olarak büyümesi, çobanlık 

yapması ve ticaretle meşgul olması  

B) Güvenilir, kötü alışkanlıklara bulaşmamış 

ve herkes tarafından sevilen biri olması  

C) Putlara tapmayan, müşrik adetlerine mey-

letmeyen bir kimse olması  

D) Kitab-ı Mukaddes’i okumuş olması 

 

35. “Muâhât” kavramı aşağıdakilerden hangi-

sini ifade etmektedir? 

 

A) Ahitleşmek 

B) Sulh Antlaşması 

C) Muhacirle Ensarın kardeşleştirilmesi 

D) Medine Vesikası  

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in 

geçim kaynaklarından biridir? 

 

A) Fedek arazisinin gelirleri 

B) Beytülmalin üçte birlik bölümü  

C) Suffe ehlinin geçimlikleri  

D) Müellefe-i kuluba verilecek malların bir 

kısmı 

 

37. Başkanlığımız yayınlarından “Hz. Mu-

hammed ve Evrensel Mesajı” adlı eserin 

müellifi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İbrahim Canan  

B) Ali Himmet Berkî 

C) İbrahim Sarıçam 

D) Osman Keskioğlu 
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38. Hendek Savaşı’nın diğer adı aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Beni Mustalık 

B) Huneyn 

C) Ahzab 

D) Hudeybiye 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, Uhud Savaşı’nda 

gazilere su ve yiyecek taşıyan ve yaralıları 

tedavi eden kadın sahabiler arasında yer 

alır? 

 

A) Hz. Cüveyriyye 

B) Hz. Safiyye 

C) Hz. Hatice 

D) Hz. Fatıma 

 

 

40. Birinci Akabe biatından sonra Hz. Peygam-

ber tarafından Medine’ye İslam’ı öğretmek 

üzere kim gönderilmiştir? 

A) Muaz b. Cebel 

B) Sa’d b. Muaz 

C) Ebu Huzeyfe’nin azatlısı Salim 

D) Mus’ab b. Umeyr 

 

 

 

 

 

T.C. ANAYASASI 

 

41. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 

“Egemenlik” ile ilgili olarak aşağıda ve-

rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 

B) Türk milleti, egemenliğini Bakanlar Kurulu 

vasıtasıyla kullanır. 

C) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette 

hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla-

maz.  

D) Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anaya-

sadan almayan bir Devlet yetkisi kullana-

maz. 

42. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, 

TBMM üyeleri ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Seçildikleri bölgeyi temsil ederler. 

B) Kendilerini seçenleri temsil ederler. 

C) Seçildikleri ili temsil ederler. 

D) Bütün milleti temsil ederler. 

 

43. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, 

yasama yılının başlangıcı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) TBMM, her yıl ekim ayının ilk günü kendi-

liğinden toplanır. 

B) TBMM, her yıl eylül ayının ilk haftası top-

lanır. 

C) TBMM, her yıl ekim ayının ilk haftası 

TBMM Başkanının daveti üzerine toplanır. 

D) TBMM, her yıl eylül ayının ilk günü Cum-

hurbaşkanının daveti üzerine toplanır. 

 

BAŞKANLIK MEVZUATI 

 

44. Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili olarak aşağı-

da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlığı 

temsil eder. 

B) Görev süresi beş yıldır ve bir kişi en fazla 

bir kez Başkan olarak atanabilir. 

C) Din hizmetlerinin etkin ve verimli sunul-

ması için gerekli tedbirleri alır. 

D) Din hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslarara-

sı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.  

 

45. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı Yönetmeliği’ne göre, genel teftiş 

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-

lıştır? 

 

A) İl ve ilçe müftülüklerinin genel teftişi üç 

yılda bir yapılır. 

B) Hac organizasyonlarının genel teftişi her yıl 

yapılır. 

C) Eğitim merkezi müdürlüklerinin genel tefti-

şi beş yılda bir yapılır. 

D) Umre hizmetlerinin genel teftişi her dönem 

yapılır.  
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46. Başkanlığa ait aşağıdaki Genel Müdürlük-

lerin hangisine atanmada en az lisans düze-

yinde dinî yükseköğrenim mezunu olma şar-

tı aranmaz? 

 

A) Dini Yayınlar Genel Müdürü 

B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 

C) Din Hizmetleri Genel Müdürü 

D) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 
 

47.  “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her 

derecesinde görev alan personel, Memurin Ka-

nununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faa-

liyetten başka, dini görevi içinde veya bu göre-

vin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi 

partilerden herhangi birini veya onların tutum 

ve davranışını övemez ve yeremez.” 

Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanlar 

hakkında aşağıdakilerden hangisi uygula-

nır? 

 

A) Görevi ve görev yeri değiştirilir. 

B) Kınama cezası verilir. 

C) Maaştan kesme cezası verilir. 

D) İlgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. 

 

48. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki-

lerden hangisi müfettişlerin çalışmalarının 

sonuçlarını tespit edecekleri rapor çeşitle-

rinden değildir? 

 

A) İnceleme raporu 

B) Ön inceleme raporu 

C) Soruşturma raporu 

D) Kovuşturma raporu  

 

49. Aşağıdakilerden hangisi, Başkanlıkla ve hac 

ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı 

sözleşme hükümlerine uymayan, götürdüğü 

hacı veya umreciye sözleşmede taahhüt etti-

ği hizmeti vermeyen veya eksik veren acen-

teye uygulanabilecek müeyyidelerden değil-

dir? 

 

A) Uyarma  

B) Kontenjan kısıtlaması 

C) Para cezası 

D) Süresiz veya 1-3 yıl arası organizasyondan 

men  

50. Aşağıdaki kadrolardan hangisi Rehberlik ve 

Teftiş Başkanlığı kadrolarından biri değil-

dir? 

 

A) Müfettiş Yardımcısı 

B) Müfettiş 

C) Uzman Müfettiş 

D) Başmüfettiş 

 

51. Başkanlığa ait aşağıdaki unvanlardan han-

gisinin ataması müşterek kararla yapılmaz? 

 

A) Hukuk Müşaviri 

B) Başkan Yardımcısı 

C) Rehberlik ve Teftiş Başkanı 

D) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Baş-

kanı 

 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

 

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

“Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin 

kurulunun ……… günden az olmamak üze-

re verdiği süre içinde veya belirtilen bir ta-

rihte savunmasını yapmayan memur, sa-

vunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hük-

münde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 

A) 5  

B) 7  

C) 15  

D) 30  

 

53. Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetle-

rinde izlenecek usul, aşağıdakilerden hangi-

sinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisi-

ne yapılır. 

B) Sözlü olarak ilgili kurumun en üst amirine 

yapılır. 

C) Sözlü veya yazılı olarak doğrudan ilgili ku-

rumun en üst idari amirine yapılır. 

D) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden 

başlayarak silsile yolu ile, şikâyet edilen 

amirler atlanarak yapılır. 
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54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-

re, aşağıdakilerden hangisi Devlet memur-

larının ödev ve sorumluluklarından değil-

dir? 

 

A) Sadakat  

B) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık 

C) Davranış ve işbirliği 

D) Emeklilik 
 

55. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-

re, Devlet memurlarının aşağıdaki eylem-

lerden hangisini yapmaları yasak değildir? 

 

A) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler-

de bulunma 

B) Gizli bilgileri açıklama 

C) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye 

isteme 

D) Sendika kurma 

 

56. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-

re, Başkanlığımıza ait aşağıdaki kadroların 

hangisine özel yarışma sınavına tabi tutul-

mak suretiyle atama yapılmaz? 

 

A) İl Müftü Yardımcısı 

B) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı 

C) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardım-

cısı 

D) Müfettiş Yardımcısı 

 

57. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait aşağıdaki 

kadrolardan hangisi istisnai memurluklar 

içerisinde yer alır? 

 

A) Başkanlık Müfettişi 

B) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 

C) Hukuk Müşaviri 

D) Daire Başkanı 

 

58. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-

re Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait aşağıdaki 

kadrolardan hangisine açıktan vekil atana-

maz? 

 

A) Murakıp 

B) Müezzin-Kayyım 

C) Kur’an Kursu Öğreticisi 

D) İmam-Hatip 

59. Devlet memurunun kamu hizmeti görevle-

rine girmesi, ilerlemesi, yükselmesi ve göre-

vinin sona erdirilmesi 657 sayılı Kanun’un 

hangi ilkesine dayanmaktadır? 

 

A) Kariyer 

B) Liyakat 

C) Sınıflandırma 

D) Sadakat 

 

 

 

 

 

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ 

KANUNU 

 

60. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi idari dava türlerin-

den değildir? 

 

A) İdari işlemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla 

açılan iptal davaları 

B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel 

hakları ihlal olunanlar tarafından açılan tam 

yargı davaları  

C) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar 

hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürü-

tülmesi için yapılan her türlü idari sözleş-

melerden dolayı taraflar arasında çıkan 

uyuşmazlıklara ilişkin davalar 

D) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka 

aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma 

hürriyetinin ihlal edilmesi üzerine açılan 

ceza davaları 

 

61. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi sürelerle ilgili genel 

esaslardan değildir? 

 

A) Süreler; tebliğ, yayın veya ilan tarihini izle-

yen günden itibaren işlemeye başlar. 

B) Tatil günleri sürelere dâhildir. 

C) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa sü-

re, tatil gününü izleyen çalışma gününün bi-

timine kadar uzar. 

D) Çalışmaya ara verilen adli tatille birlikte sü-

relere de ara verilir. 
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62. İdari yargı kararlarının idareye tebliğ 

olunmasına rağmen süresi içinde kamu gö-

revlilerince kasten yerine getirilmemesi ha-

linde 2577 sayılı Kanun’a göre yapılabilecek 

işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kararın yerine getirilmesi için ilgililer tara-

fından idareye noterden yazılı ihtar gönderi-

lir. 

B) İlgililer tarafından idare aleyhine dava açı-

labileceği gibi, kararı yerine getirmeyen 

kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası 

açılabilir. 

C) Kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi 

hakkında gecikmeksizin idari soruşturma 

başlatılır. 

D) Kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi 

anayasal bir suç işlediği için görevi ile ilişi-

ği kesilir.  

 

63. İdare mahkemelerinin nihai kararları, baş-

ka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi 

hangi mahkemede temyiz edilebilir? 

 

A) Yargıtay 

B) Danıştay 

C) Sayıştay 

D) Anayasa Mahkemesi 

 

 

64. 2577 sayılı Kanun’a göre, idari işlemin iptali 

talebiyle dava açılabilmesi için idari işlemin 

hangi yönüyle hukuka aykırı olduğu ileri 

sürülemez? 

 

A) Yetki 

B) Şekil 

C) Konu 

D) Ücret 

 

 

65. 2577 sayılı Kanun’a göre idare mahkemesi-

nin nihai kararına karşı kaç gün içinde 

temyiz müracaatında bulunabilir? 

 

A) 90  

B) 60  

C) 30  

D) 15  

4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU 

GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 

HAKKINDA KANUN 

 

66. (A) il müftülüğünde şube müdürü olarak görev 

yapan (Y) hakkında Cumhuriyet Başsavcılı-

ğınca soruşturma izni verilmesini talep edil-

mektedir. 

Buna göre 4483 sayılı Kanun gereği (Y) 

hakkında yapılacak ön incelemede görev-

lendirileceklerle ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisi yanlıştır? 

 

A) İl Müftüsü ön incelemede görevlendirile-

bilir. 

B) İşin özelliği gereği İdare Mahkemesi 

hâkimi ön incelemede görevlendirilebilir. 

C) Ön inceleme Vali tarafından yapılabilir. 

D) İl Müftü Yardımcısı ön incelemede görev-

lendirilebilir. 

 

67. (A) kurumunun merkez teşkilatında Genel 

Müdür olarak görev yapan (Z) hakkında 4483 

sayılı Kanun’a göre ön inceleme yapılmış ve 

neticede soruşturma izninin verilmemesine ka-

rar verilmiştir. 

Bu karara itiraz etmek isteyen müşteki iti-

razını aşağıdakilerden hangisine yapabilir?  

 

A) Diyanet İşleri Başkanlığı Makamına 

B) İlgili Bakanlığa 

C) Bölge İdare Mahkemesine 

D) Danıştay 2. Daireye 

 

68. 4483 sayılı Kanun’a göre ön inceleme neti-

cesinde soruşturma izni verilmesi veya ve-

rilmemesi durumuna göre itiraz hakkının 

kimler tarafından kullanılabileceği husu-

sunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) Soruşturma izni verilmemesi durumunda 

Cumhuriyet Savcısı 

B) Soruşturma izni verilmesi durumunda hak-

kında ön inceleme yapılan memur 

C) Soruşturma izni verilmesi durumunda ön 

inceleme yapan muhakkik 

D) Soruşturma izni verilmemesi durumunda 

müşteki 
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69. 4483 sayılı Kanun’a göre, memurların gö-

revleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 

yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili 

merci, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memurlar 

hakkında Bakanlar Kurulu 

B) Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuru-

luşların merkez teşkilâtında görevli olup or-

tak kararla atanan memurlar hakkında o ku-

ruluşun en üst amiri 

C) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve 

kuruluşlarda görev yapan memurlar hak-

kında bölge müdürü 

D) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar 

hakkında vali 

 

 

70. (A) ilinde görev yapan İl Müftüsü ile aynı ilin 

(B) ilçesinde görev yapan İlçe Müftüsü hak-

kında aynı olayla ilgili şikâyet üzerine 4483 

sayılı Kanun gereği Cumhuriyet Başsavcılığın-

ca soruşturma izni verilmesi talep edilmekte-

dir. 

Bu durumda her iki görevli hakkında soruş-

turma izni konusunda karar verebilecek 

merci ya da merciler aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Her ikisi hakkında Diyanet İşleri Başkanı  

B) İl müftüsü hakkında (A) ili Valisi – İlçe 

müftüsü hakkında (B) ilçesi Kaymakamı 

C) Her ikisi hakkında da (A) ili Valisi 

D) İl müftüsü hakkında ilgili Bakan – İlçe müf-

tüsü hakkında (B) ilçesi Kaymakamı 

 

 

71. Soruşturma izni vermeye yetkili merciin, 

4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç 

işlendiğini bizzat ya da ihbar veya şikâyet 

üzerine öğrendiğinde yapması gereken aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) İdare mahkemesine dava açar. 

B) Ön inceleme başlatır. 

C) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda 

bulunur. 

D) Disiplin kuruluna havale eder. 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun amaçları arasında sayı-

lamaz? 

 

A) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak 

B) Hukuk devletini, kamu düzen ve güvenliği-

ni korumak 

C) Kamu sağlığını, çevreyi, toplum barışını 

korumak 

D) İş sözleşmesine dayanarak işveren işçi hak-

larını korumak 

 

73. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Ceza ka-

nunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.” 

hükmü aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 

 

A) Kanunun bağlayıcılığını 

B) Adaletin gözetileceğini 

C) Kanunların mutlaka bilinmesi gerektiğini 

D) Yargılamadan ceza verilemeyeceğini 

 

74. 5237 sayılı Kanun’a göre ceza kanunlarının 

uygulanmasında tanımı yapılan “çocuk” 

deyimi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Henüz yedi yaşını doldurmamış kişi 

B) Henüz on iki yaşını doldurmamış kişi 

C) Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi 

D) Henüz yirmi yaşını doldurmamış kişi 

 

75. Türk Ceza Kanunu’na göre adli para cezası 

ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Adli para cezası için belirlenen gün sayısı 

beş günden az ve kanunda aksi hüküm bu-

lunmayan hallerde yedi yüz otuz günden 

fazla olamaz. 

B) Hâkimin takdiriyle bu cezanın belirli taksit-

ler halinde ödenmesine karar verilebilir. 

C) Hükümlü tarafından ödenecek adli para ce-

zası davada zarar görenlerin hesabına zarar 

oranlarına göre yatırılır. 

D) Hâkimin takdirine göre bir gün karşılığı 

adlî para cezasının miktarı en az yirmi ve 

en fazla yüz Türk Lirası olabilir. 
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76. Türk Ceza Kanunu’na göre, görevinin sağ-

ladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 

kendisine veya başkasına yarar sağlanması-

na veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir 

kimseyi icbar eden kamu görevlisi aşağıdaki 

suçlardan hangisini işlemiştir? 

 

A) Görevi kötüye kullanma 

B) İrtikap 

C) Zimmet 

D) Korkutma ve tehdit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 

 

 

77. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağı-

daki tanımlardan hangisi yanlıştır? 

 

A) Şüpheli: Yargılama neticesinde hakkında 

hüküm verilerek cezaya çarptırılan kişidir. 

B) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itiba-

ren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüp-

hesi altında bulunan kişidir. 

C) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muha-

kemesinde savunmasını yapan avukattır.  

D) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya ma-

len sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde 

temsil eden avukattır. 

 

 

78. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 

göre aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çe-

kinemez?  

 

A) Şüpheli veya sanığın nişanlısı 

B) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanı-

ğın eşi 

C) Şüpheli veya sanığın iş ortağı 

D) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık ba-

ğı bulunanlar 

79. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tanık-

lıktan çekinme konusunda aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

A) Kanunen tanıklıktan çekinebilecek kimsele-

re, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebi-

lecekleri bildirilir. 

B) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl za-

yıflığı tanıklıktan çekinme hususunda ka-

nunen meşru bir mazeret değildir. 

C) Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kimse-

ler, dinlenirken de tanıklıktan çekinebilirler.  

D) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından ve-

ya kayın hısımlığından üstsoyu veya altso-

yu isterse tanıklıktan çekinme hakkını kul-

lanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tanık-

lıktan önce yapılacak yemin aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namu-

sum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” 

B) “Bildiklerimi söyleyeceğime inancım ve ki-

tabım üzerine yemin ederim.” 

C) “Allah adına yemin ederim ki, doğru söyle-

yeceğim.” 

D) “Bildiğimi dosdoğru söylediğime çocukla-

rım üzerine yemin ederim.” 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 

adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya 

yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sı-

nav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınav-

ları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 

değil; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 

dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların 

salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiç-

bir aday sınava alınmaz. 

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi ek-

sik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun 

kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE-

VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav 

salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 

9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydet-

meye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında 

bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etme-

leri gerekir.  

10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda 

yasal işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 
 

  


