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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

DİKKAT:  1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon 
sorumlularına başvurunuz.

2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. 

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem 
kullanmayınız.

2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık 
türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. 
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

           ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Puanlamada yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı 

gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız. 
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için 

kullanabilirsiniz.

A B C D

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması 
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve 
kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. 
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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En üst hukuk normu olan Anayasa’dan sonra-1.   
ki hiyerarşik sıralama aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

Kanun - Yönetmelik - Tüzük - GenelgeA) 
Kanun - Genelge - Tüzük - YönetmelikB) 
Kanun - Tüzük - Yönetmelik - GenelgeC) 
Kanun - Tüzük - Genelge - YönetmelikD) 

T.C. Anayasası’na göre yasal yaş sınırını      2.   
doldurdukları takdirde aşağıdakilerden hangi-
si oy kullanabilir?

Askerî öğrencilerA) 
Silah altında bulunan erlerB) 
Silah altında bulunan erbaşlarC) 
Taksirli suçlardan hüküm giyenlerD) 

  I- Dokunulmazlık3.   
 II- Devredilmezlik
III- Vazgeçilmezlik

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden 
hangileri temel hak ve hürriyetlerin niteliklerin-
dendir? 

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

T.C. Anayasası’na göre, idarenin hukuka 4.   
uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması 
amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

Anayasa MahkemesiA) 
Devlet Denetleme KuruluB) 
Millî Güvenlik KuruluC) 
Uyuşmazlık MahkemesiD) 

T.C. Anayasası’na göre “bakan” atamaları ile 5.   
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Başbakan tarafından seçilir, Cumhurbaşkanın-A) 
ca atanır.
TBMM tarafından seçilir, Cumhurbaşkanınca B) 
atanır.
Başbakan tarafından seçilir, TBMM tarafından C) 
atanır.
TBMM tarafından seçilir, Başbakanca atanır. D) 

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi-6.   
si Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve 
yetkilerindendir?

Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmekA) 
 TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar ver-B) 
mek
Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayım-C) 
lamak
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcileri-D) 
ni göndermek

T.C. Anayasası’nda Türkiye Büyük Millet 7.   
Meclisinin bilgi edinme ve denetleme yetkisini 
kullanma yollarından biri olan “genel görüşme” 
nasıl tanımlanmıştır?

Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan A) 
incelemedir. 
Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak B) 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakan-
lardan bilgi istemektir. 
Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli C) 
bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesidir.
Bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi D) 
milletvekilinin imzasıyla Bakanlar Kurulunun 
düşürülmesi için verilen önergedir.

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-8.   
gisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri 
arasında yer almaz?

Özel af ilanına karar vermekA) 
Bakanlar Kurulunu denetlemekB) 
Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmakC) 
TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul D) 
etmek

Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes 9.   
Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden 
değildir?

A) Fransa  B) İngiltere
C) İtalya  D) Rusya

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde aşağı-10.   
dakilerden hangisiyle savaşılmıştır?

A) Ermenilerle B) İtalyanlarla
C) Fransızlarla D) İngilizlerle
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1 Kasım 1922’de aşağıdakilerden hangisi ger-11.   
çekleşmiştir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesiA) 
İlk anayasanın yürürlüğe girmesiB) 
Saltanatın kaldırılmasıC) 
Halifeliğin kaldırılmasıD) 

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden 12.   
önce gerçekleştirilmiştir?

Kabotaj KanunuA) 
Cumhuriyetin ilânıB) 
Halifeliğin kaldırılmasıC) 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasıD) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü siyasal partisi 13.   
(fırka), aşağıdakilerden hangisidir?

Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıA) 
Serbest Cumhuriyet FırkasıB) 
Cumhuriyet Halk FırkasıC) 
Demokrat PartiD) 

Atatürk ilkelerinin, yeni Türk devletinin temel 14.   
ilkeleri olarak Anayasa’ya girmesi hangi yılda 
gerçekleşmiştir?

A) 1921 B) 1923 C) 1924 D) 1937

Cumhurbaşkanının katılamadığı durumlarda 15.   
Millî Güvenlik Kurulu, kimin başkanlığında 
toplanır?

BaşbakanA) 
İçişleri BakanıB) 
Millî Savunma BakanıC) 
Genelkurmay BaşkanıD) 

Bakanlar Kurulu, Güçler Birliği İlkesi’ne göre 16.   
devletin hangi organı içerisinde yer alır?

A) Yasama  B) Yargı
C) Yürütme D) Güvenlik

Üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve 17.   
yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak 
bağlantı ve isim değişikliği yapmaya aşağı-
dakilerden hangisi yetkilidir?

Bakanlar KuruluA) 
Üniversiteler Arası KurulB) 
Yükseköğretim KuruluC) 
Üniversite Yönetim KuruluD) 

Aşağıdakilerden hangisi, mahalli idareleri oluş-18.   
turan kamu tüzel kişiliklerinden biri değildir?

A) İl özel idaresi B) Mahalle
C) Belediye D) Köy

3046 sayılı Kanun’a göre Bakanlıkların taşra 19.   
teşkilatı il kuruluşlarında aşağıdaki birimler-
den hangisi bulunmaz?

A) Genel Müdürlük B) Şube Müdürlüğü
C) Şeflik  D) Memurluk

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 20.   
“Memurlar görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal 
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı 
yapmadan yerine getirmekle yükümlüdür.” 
İfadesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamı 
içinde yer alır?

YasaklarA) 
Temel İlkelerB) 
Genel HaklarC) 
Ödevler ve SorumluluklarD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre  21.   
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai 
durumlar hariç) kaçıncı dereceden göreve 
başlarlar?

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 22.   
doğum yapan memurlara yasal doğum izninin 
bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç 
aya kadar aylıksız izin verilir?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 23.   
Devlet memurluğundan çıkarma cezası, aşağı-
dakilerden hangisi tarafından verilir?

Yüksek Disiplin KuruluA) 
İl Disiplin KuruluB) 
Disiplin AmiriC) 
ValiD) 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 24.   
Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde 
basına, haber ajanslarına veya radyo ve tele-
vizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri 
durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi 
verilir?

Kademe ilerlemesinin durdurulmasıA) 
Aylıktan kesmeB) 
UyarmaC) 
KınamaD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 25.   
aşağıdakilerden hangisi, görevden uzaklaştır-
ma yetkisine sahip olanlardan biri değildir?

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleriA) 
Daire başkanıB) 
KaymakamC) 
ValiD) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 26.   
fazla çalışmanın izinle karşılandığı durumlarda 
verilecek iznin en çok kaç günlük kısmı yıllık 
izinle birleştirilerek yıl  içinde kullandırılabilir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ge-27.   
rekli hâllerde mali yılın ikinci yarısı için, Genel 
Bütçe Kanunu ile tespit edilen kat sayıları aşa-
ğıdakilerden hangisi değiştirmeye yetkilidir?

A) Bakanlar Kurulu B) Maliye Bakanı
C) TBMM  D) Başbakan

“Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tes-28.   
cil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır.”

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
kurala aykırı bir kullanım vardır?

Olaylar üzerine İçişleri Bakanlığından bir açık-A) 
lama yapıldı.
AB’ye üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığının B) 
politikası olumlu bulundu.
Genel Kurmay Başkanlığının açıklamaları tele-C) 
vizyondan yayınlandı.
Bugün yapılması beklenen Yükseköğretim D) 
Kurulu toplantısı ertelenmiş.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-29.   
cükten sonra virgül (,) kullanılırsa bu sözcü-
ğün türü değişir?

BunuA)  açıklayan birçok yazı yazdım.
OnuB)  niye çağırmadım diye üzüldü.
BunlarıC)  görevli memur hazırlayacak.
OD)  masayı bize ayırmış.

Resmî yazışmalarda tarihin yazılışı, aşağıdaki-30.   
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 11-09-2009 B) 11/09/2009
C) 11.09.2009 D) 11 Eylül 2009

Aşağıdakilerden hangisi “halkla ilişkileri” ta-31.   
nımlamaktadır?

Bir amaca hizmet ya da karşı bir amaca zarar A) 
vermek için fikirlerin, olayların, iddiaların amaç-
lı olarak yayılmasıdır.
Bir malın veya hizmetin satışını arttırmak B) 
amacıyla basında yer, yayın kuruluşlarında ise 
zaman satın almadır.
Belli bir davranışı benimsetmek ya da belli C) 
yönde hareket oluşturmak için halkı inandırma 
sanatıdır.
Kısa sürede sonuç almaya yönelik eylem D) 
biçimidir.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel 32.   
ilkelerinden değildir?

A) Tek yönlü iletişim B) İnandırıcılık
C) Karşılıklı yarar D) Doğruluk

Aşağıdaki isimlerden hangisi Tabiun nesli 33.   
Kurrâ’larından değildir?

Hasan-ı BasriA) 
Abdullah b. KesirB) 
İbn Şihab ez-ZühriC) 
Mukatil b. SüleymanD) 

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın öğretildiği 34.   
ve Kur’an eğitiminde belli bir üne kavuşmuş 
olan merkezlerden değildir? 

A) Buhara  B) Basra
C) Şam  D) Kûfe
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Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, 35.   
insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va-
sıfları kendisine izafe etmesi aşağıdakilerden 
hangisi ile izah edilebilir?

Kur’an benzetmelere yer verir.A) 
Kur’ân bilimsel ve felsefi bir dil kullanmaz.B) 
Kur’an insanbiçimci (antropomorfist) bir dil C) 
kullanır. 
Kur’ân ifadeleri insanın zihin, his ve ruh dünya-D) 
sına birlikte hitap eder.

Aşağıda verilen eser-müellif karşılaştırmaların-36.   
dan  hangisi yanlıştır?

Ebû Hayân, el-Bahru’l-MuhîtA) 
Ebû İshâk es-Sa’lebî, Me’âlimu’t-TenzilB) 
es-Se’âlibî, el-Cevâhiru’l-Hisân fi Tefsiri’l-Kur’ânC) 
İbn Atiyye el-Endelüsî, el-Muharreru’l-Veciz fî D) 
Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz

Kur’ân’ın bazı ayetleri arasında ihtilaf veya 37.   
tezat gibi görünen hususlar hangi Kur’ân ilim 
dalında ele alınmaktadır?

Müşkilü’l-Kur’ânA) 
Esraru’l-Kur’ânB) 
Havâssu’l-Kur’ânC) 
Müphemâtü’l-Kur’ânD) 

Aşağıda verilen eser-müellif karşılaştırmaların-38.   
dan hangisi yanlıştır?

Buhârî, ed- DuafaA) 
Aclûnî, Keşfu’l- HafâB) 
Suyuti, el- Leâliu’l- MasnuaC) 
Şevkanî, ed- Düreru’l- MüntesıraD) 

Aşağıdakilerden hangisi Tirmizî’nin el- Camiu’s- 39.   
Sahih adlı eseri üzerine yapılmış şerh çalışma-
larından biridir?

MinhâcA) 
Avnu’l- Ma’bûdB) 
Tuhfetu’l- AhvezîC) 
Misbâhu’z- ZücâceD) 

İmam Malik’in el-Muvatta’ adlı eserinin en meş-40.   
hur ravisi kimdir?

Muhammed b. el-Hasen eş-ŞeybaniA) 
Abdurrahman b. el-KasımB) 
Yahya b. YahyaC) 
İbn CarudD) 

Kütüb-i tis’a içerisinde hadis ilmi ve usulü ko-41.   
nusunda tek mukaddimesi olan ve hadislerin 
bablarına göre tasnifi müellifi tarafından değil, 
Nevevi tarafından yapılan eser hangisidir?

Sahih-i BuhariA) 
Sahih-i MüslimB) 
Sünen-i TirmiziC) 
Müsned-i Ahmed b. HanbelD) 

“Şer’an varlığı kabul edilen bir hükmün, sebe-42.   
binin ortadan kalktığı ispat edilmediği sürece 
sabit sayılması esastır” tanımı ıstıshab’ın 
hangi çeşididir?

VasıfA) 
Berâet-i ZimmeB) 
İbâha-i AsliyyeC) 
İbaha-i ğayr-ı asliyyeD) 

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin “Vakıat” 43.   
kitapları arasında yer almaz?

İbrahim Halebi, Mülteka’l- EbhurA) 
Burhanuddîn Ali Merginânî, HidâyeB) 
Ebu’l-Hüseyin Ahmet Kudûri, MuhtasarC) 
İsmail b.Yahya Müzeni, Muhtasar-ı KebirD) 

Ayet ve hadisler için aşağıda söylenenlerden 44.   
hangisi doğru olamaz?

Bazı hadislerin subutu kat’i olsa da delaleti A) 
zannidir. 
Bazı ayetlerin subutu zanni olsa da delaleti B) 
kat’i’dir.
Bazı hadislerin delaleti zanni olsa da subutu C) 
kat’i’dir.
Bütün ayetlerin subutu kat’i olsa da bazılarının D) 
delaleti kat’i değildir.

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre bain 45.   
talak sayılır?

Kinevi sözlerle yapılan boşanmalarA) 
Tarafların anlaşarak boşanmaları (muhâlea)B) 
Kocanın üçüncü boşama hakkını kullanarak C) 
yaptığı boşama
Nikâh yapılıp zifaf yapılmadan meydana gelen D) 
boşanmalar

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Akdin haksız 46.   
kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması” 
anlamına gelmektedir?

A) Gabn-ı fahiş B) Galat
C) Garar  D) Zarar
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Küçükken velileri tarafından evlendirilen 47.   
kimseler bulûğa erdiklerinde dilerlerse hâkime 
başvurup velilerinin yaptığı evliliği feshettire-
bilirler. Aşağıdaki velilerden hangisinin yaptığı 
evlilik akdi için böyle bir muhayyerlik yoktur?

A) Dayı  B) Kardeş
C) Amca  D) Dede

Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizle-48.   
rin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya 
alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?

A) Vekâlet  B) Velayet
C) Vesayet  D) Kefalet

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın doksan 49.   
dokuz ismini tek tek sayan hadis ravilerinden 
birisidir?

A) Tirmizi  B) Müslim 
C) Buhari  D) Ebû Dâvud

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mâtürîdiyye lite-50.   
ratürü içinde yer almaz?

Hakîm es-Semerkandî, Sevâdü’l- A’zamA) 
Sadrûlislâm el-Pezdevî, Usûlü’d- DînB) 
Hızır Bey, Kasîdetü’n- NûniyyeC) 
Teftâzânî, Şerhu’l- AkâidD) 

Farabi’den sonra 51.   daha çok ahlak meseleleriyle 
uğraşan İslam filozofu kimdir?

A) F. Razi  B) Gazzali
C) İbn Miskeveyh D) İbn Bâcce

İslam filozoflarının eserlerinde “ahlâk, 52.   
tedbîrü’l-menâzil ve siyâsetü’l-müdün” olmak 
üzere üç gruba ayrılarak incelenen temel kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazari Ahlak B) Hikmet
C) Ahlak  D) Nazarî Felsefe

Hz. Peygamber’in dış görünüşünü, güzel vasıf 53.   
ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler 
ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile 
örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere ne 
ad verilir? 

A) Hilye  B) Siyer
C) Şemâil  D) Naat

Derlenişi tahminen milattan sonra ikinci yüz-54.   
yılda olan en eski toplu Budist dini metinlerine 
ne ad verilir?

AranyakalarA) 
MahayanaB) 
Vipassana C) 
Dharma-Chakra-PravattanaD) 

İmparator Konstantin tarafından toplanan ve 55.   
İncillerin sayısının dörde indirilerek İsa’nın 
Tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul 
edildiği konsül hangisidir?

431 yılında yapılan Efes Konsülü A) 
325 yılında yapılan İznik KonsülüB) 
381 yılında yapılan İstanbul Konsülü C) 
451 yılında yapılan Kadıköy KonsülüD) 

Hristiyan kelimesi için aşağıdaki ifadelerden 56.   
hangisi söylenemez?

Yağlanmış, meshedilmiş anlamına gelen “cristh” A) 
sözcüğünden türemiştir.
İlk defa MS 20-30 yıllarında Antakya’da kulla-B) 
nılmıştır.
Mesih’e inananlar anlamına gelen bir kelimedir. C) 
Hz. İsa’nın doğum yerine nispetle verilmiş bir D) 
isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî ekolüne bağlı 57.   
alimlerden biri değildir?

A) Şevkânî  B) Şehristânî
C) Âmidî  D) İbn Fûrek

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek 58.   
Kurulunun görevlerinden değildir?

Dini soruların cevaplarını hazırlamakA) 
Dini yayınları hazırlamak ve basımını sağla-B) 
mak
Yurt içindeki ve yurt dışındaki dini yayınları C) 
izlemek
Dini konularda ilmi incelemeler ve araştırmalar D) 
yapmak

“Suhulet ve fesahatle îrâd-ı nutk etmek 59.   
hassesi”dir diye tarif edilen kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hutbe  B) Hatip
C) Hitabet  D) Vaaz
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Aşağıdakilerden hangisi konuları itibariyle 60.   
hitabet çeşitlerinden değildir?

A) Askerî hitabet B) Hukukî-Adlî hitabet
C) Siyasî hitabet D) Nazarî hitabet

Vaaz konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 61.   
hangisi yanlıştır?

Vaiz, akademik konuları ele almalıdır.A) 
Vaazda ele alınan konunun günlük hayatla B) 
ilgisi kurulmalıdır.
Vaaz, cemaatin günlük problemlerine pratik C) 
çareler sunmalıdır.
Vaazın konusu milletin ve dinleyicilerin ihtiyaç-D) 
larını karşılamaya yönelik olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bir hutbe planı içeri-62.   
sinde yer almaz?

Hitap bölümüA) 
Hüküm çıkarmakB) 
Konuyu takdim C) 
Âyet ve hadislerle konunun işlenmesiD) 

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde anlama ve 63.   
çatışmada duygusal zekâ açısından önemli bir 
yeri olan “empati” kavramının doğru tanımıdır?

Kendi duygularının farkında olmakA) 
Amaçlar için duyguları yönlendirmekB) 
Olaylara karşı tepkiyi kontrol etmekC) 
Başkalarının duygusunun farkında olmakD) 

Sözlü iletişimde temel faktör aşağıdakilerden 64.   
hangisidir?

A) Empati  B) Beden dili
C) Dinleme  D) Ses tonu

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişimin 65.   
özelliklerinden değildir?

Bireysel ayrılıklar yoktur.A) 
İlişkilerde gönüllülük esastır.B) 
Tüm insanlar saygıdeğerdir. C) 
Her birey karar verebilme gücü ve hakkına D) 
sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi mesajda bulunması 66.   
gereken özelliklerden biri değildir?

Maksadını aşmamalıdır.A) 
Hedef göstermemelidir.B) 
Zaman aşımı olmamalıdır.C) 
Kapalı ve müphem olmamalıdır.D) 

Şalter tarafından geliştirilen, “insanların duy-67.   
gu ve düşüncelerini açıkça ifade edemedikleri 
ve birbirlerine sahte davrandıkları tezinden 
hareketle ilgililerde medeni cesaret geliştirme” 
amacı güdülen rehberlik ve dini danışmanlık 
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaçınma B) Model gösterme
C) Taşırma  D) Atılganlık eğitimi

“Danışanın ifade ettiği duygu ve düşünceleri 68.   
daha anlaşılır hâle getirmek için verilen tepki” 
aşağıdakilerden hangisi ile anlatılır?

A) Açıklama B) Biçimlendirme
C) Taşırma  D) Model gösterme

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bireyde 69.   
gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlardan değildir?

Kendini tanımasıA) 
Gizilgüçlerini geliştirmesiB) 
Kendi şartlarına uyum sağlamasıC) 
Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğren-D) 
mesi

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dini da-70.   
nışmada kullanılan yöntem ve tekniklerdendir?

A) Model gösterme B) Yorumlama 
C) Biçimlendirme D) Taşırma

PUKÖ çevriminin açılımı aşağıdakilerden han-71.   
gisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem alA) 
Planla - Uyarla - Karar ver - Önlem alB) 
Programla - Uygula - Kontrol et - Önem verC) 
Programlı ol - Uyumlu ol -Karar ver - Önlem alD) 

Aşağıdakilerden hangisi planlama eyleminin 72.   
süreçlerinden değildir?

A) Hazırlama B) Çözümleme
C) İzleme  D) Uygulama



VAİZ A

8

Aday memurlarla ilgili olarak aşağıda verilen-73.   
lerden hangisi doğrudur?

Adaylık süresi 6 aydan az 1 yıldan fazla ola-A) 
maz.
İstisnai devlet memurluklarında adaylık süresi B) 
en fazla 1 yıldır.
Aday bir memurun başka bir kuruma nakli için C) 
en az 6 ay geçmelidir.
Adaylık döneminde 657 sayılı DMK’nun 56 ve D) 
57. maddelerine göre ilişkileri kesilenler 3 yıl 
süre ile devlet memurluğuna alınamazlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atanmalarda 74.   
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler 
nedeniyle göreve başlamama süresi en fazla 
ne kadardır?

A) 15 gün  B) 1 ay
C) 2 ay  D) 3 ay

Başkanlık hizmet içi eğitim faaliyetlerini plan-75.   
lama, yönetme ve uygulama birimleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

İl/İlçe MüftülükleriA) 
Din Eğitimi Dairesi BaşkanlığıB) 
Eğitim Merkezi MüdürlükleriC) 
Din Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıD) 

Sözleşmeli personelle ilgili aşağıdaki bilgiler-76.   
den hangisi yanlıştır?

Doğum öncesi ve doğum sonrası izin hakları A) 
vardır.
Haftada bir gün hafta sonu izni kullanabilirler. B) 
Aylıksız izin hakları vardır.C) 
Mazeret izinleri vardır.D) 

Aşağıdakilerden hangisi iç denetim türleri 77.   
içinde yer almaz?

İdari denetimA) 
Sistem denetimiB) 
Uygunluk denetimiC) 
Performans denetimiD) 

Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşa-78.   
ğıdakilerden hangisi şart değildir?

Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında A) 
ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif 
çıkmaması
Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların B) 
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması
İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine C) 
ihtiyaç göstermeyen ve seri üretime konu olan 
nitelikte olması
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ya-D) 
pım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması 
nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli 
olan netlikte belirlenememesi

Yardım toplamak için yetkili makamlarca izin 79.   
verildiğinde yardım toplama süresi  ne kadardır?

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl  D) 2 yıl

Aşağıdaki hangi hâller için taşınır işlem fişi 80.   
düzenlenir?

Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar içinA) 
Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışları B) 
için
Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan C) 
su, doğalgaz, kum için
Demirbaşların servislerince yapılan bakım ve D) 
onarımlarında kullanılan yedek parçalar  için
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