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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

Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, 33.   
insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va-
sıfları kendisine izafe etmesi aşağıdakilerden 
hangisi ile izah edilebilir?

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

Meşru bir sebep veya delilden ötürü âyeti 34.   
zahirî manasından alıp, kendisinden önce ve 
sonraki âyete mutabık, kitâb ve sünnete uy-
gun manalardan birine hamletmeye ne denir?

A) Tefsir  B) Meal
C) Tercüme D) Te’vil 
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Kur’an’ın herhangi bir hüküm 35.   getirmediği 
konuda sünnetin bir hüküm ortaya koyması 
Sünnet-Kur’an ilişkisinde hangi terimle karşı-
lanmaktadır?

A) Tebyin B) Tekit C) Takyit D) Teşri’

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin günümüze 36.   
intikal aşamalarından biri değildir?

A) Vicade  B) Tasnif
C) Kitabet  D) Tedvîn

Aşağıdakilerden hangisi halk dilinde hadis 37.   
diye meşhur olan sözlere yönelik yazılmış 
eserlerden biri değildir?

Zerkeşi - et- TezkiraA) 
Şa’rani - el- Bedru’l- MünirB) 
el-Makdisi -  Ma’rifetü’t- TezkiraC) 
Es-Sehâvî - el- Mekâsıdu’l- HaseneD) 

Aşağıdakilerden hangisi Buhari’nin sahihi için 38.   
söylenemez?

Cami’ türü eserlerdendir.A) 
Telif edilen ilk hadis kitabıdır.B) 
Ale’l-ebvab tasnif sistemindedir.C) 
Hadis kitaplarının birinci tabakasına dâhildir.D) 

Temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eden ve 39.   
kişinin dinen, hukuken muteber olacak tarzda 
davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli 
oluşu anlamına gelen kavram hangisidir? 

A) Ehliyet  B) Vücub ehliyeti
C) Eda ehliyeti D) Mükellefiyet

“Vitir namazı, fıtır sadakası, namazda 40.   
Fatiha’nın okunması” gibi meselelerin hükmü-
nün Hanefilere göre vacip olmasının sebebi 
nedir?

Delilin zanni olması A) 
İlgili ayet olmaması B) 
İlgili hadis olmamasıC) 
Delilin kat’i olmasıD) 

Bir kıyas işleminde “hükmü nas tarafından 41.   be-
lirlenmemiş fıkhi olay” kıyasın rükünlerinden 
hangisidir?

A) Asıl  B) Aslın hükmü
C) İllet  D) Fer’

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

A) Vasıf   B) İbâha-i Asliyye 
C) Berâet-i Zimme  D) İbaha-i ğayr-ı asliyye

Aşağıdakilerden hangisi “mehr-i 43.   
müsemma”nın tarifidir?

Peşin olarak verilen mehirdir.A) 
Vadeli olarak verilen mehirdir.B) 
Nikâh sırasında belirlenen mehirdir.C) 
Nikâh akdinden sonra belirlenen mehirdir.D) 

Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizle-44.   
rin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya 
alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?

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

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “vade karşılı-45.   
ğında alacağın miktarının arttırılması” anlamı-
na gelmektedir?

A) Ribe’l-fadl B) Bey‘u’l-müzâbene
C) Ribe’n-nesîe D) Selem

İddetle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru 46.   
değildir?

Bazı durumlarda erkek de iddet bekler.A) 
Adet gören kadınlar üç adet süresi / kur bekler.B) 
Hamile kadın doğum yaptığında iddeti sona C) 
erer.
Adet görmeyen ya da adetten kesilmiş kadınla-D) 
rın iddeti yoktur.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi amelin iman-47.   
dan bir cüz olduğu görüşünü benimsemektedir?

A) Mutezile  B) Mâtürîdiyye
C) Hanefiyye D) Eş’ariyye

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnetin hayır 48.   
ve şer hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

Hayrı ve şerri irade edip yaratan Allah’tır.A) 
İnsan kendi hür iradesiyle herhangi bir fiili B) 
seçer ve gerçekleştirir.
Allah’ın şerri yaratmasında birtakım gizli ve C) 
açık hikmetler vardır.
Allah’ın şerri irade edip yaratması kötü ve D) 
çirkin değildir.
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Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın doksan 49.   
dokuz ismini tek tek sayan hadis ravilerinden 
birisidir?

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

İslam dünyasında Meşşâiliğe bir tepki mahi-50.   
yetinde ortaya çıkan, kendisine has yapısı ve 
özellikleriyle tasavvuf, kelâm, hukuk, mantık, 
ahlâk ve felsefeyi etkileyen düşünce ekolünün 
sahibi kimdir?

İbn ArabîA) 
Fahreddin er-RaziB) 
Şahabeddin SühreverdîC) 
Ebû Hamid el-Gazzâlî D) 

Doğu dünyasındaki ‘Dehriyyun’ akımını Batı 51.   
dünyasında hangi düşünce ekolü temsil eder?

A) Materyalizm B) Natüralizm
C) Ateizm  D) Pozitivizm

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında 52.   
Hz.Peygamber’le ilgili olarak yapılan siyer 
çalışmalarından değildir?

Şemseddin Günaltay, İslam TarihiA) 
Mustafa Asım Köksal, İslam TarihiB) 
Salih Suruç, Peygamberimiz’in HayatıC) 
Muhammed Hamidullah, İslam PeygamberiD) 

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın Hristiyanlar 53.   
için kullandığı isimdir?

A) Hristiyan B) Nasranî
C) İsevi  D) Nastûrî

Aşağıdakilerden hangisi Yahûdîlerin kutsal 54.   
kitabı olan Tanah’a ait bölümlerden değildir?

A) Tora  B) Neviim
C) Talmut   D) Ketuvim

İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler için 55.   
genel olarak hangi terim kullanılır?

A) Milel  B) Nihal
C) Fırka  D) Mezahib

İlk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf hayat 56.   
tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade etmeye 
başlayan mutasavvıf kimdir?

A) Mevlânâ  B) Yunus Emre 
C) Ahmed Yesevî D) Eşrefoğlu Rûmî

Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitiminin 57.   
amaçlarından biri olamaz?

Dini ve millî değerleri aşılamaA) 
İbadetleri usulüne göre öğretmeB) 
Halkı din konusunda bilgilendirmeC) 
Kişileri meslek ve iş sahibi yapmaD) 

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

“Değişik görüşler taşıyan küçük bir konuş-59.   
macı kümesinin (3–5 kişi) belli bir konuda ve 
dinleyiciler önünde tartışmasıdır” cümlesinde 
aşağıdaki hangi kavram açıklanmaktadır?

A) Konferans B) Panel
C) Sempozyum D) Açıkoturum

Aşağıdakilerden hangisi bir hutbe planı içeri-60.   
sinde yer almaz?

Hitap bölümü A) 
Konuyu takdim B) 
Hüküm çıkarmakC) 
Âyet ve hadislerle konunun işlenmesiD) 

Önceden hazırlanmış yazılı metnin okunma-61.   
sına büyük ölçüde imkân veren hitabet türü 
hangisidir?

A) Konferans B) Vaaz 
C) Panel  D) Açıkoturum

İletişimde temel faktör aşağıdakilerden hangi-62.   
sidir?

A) Empati  B) Beden dili 
C) Dinleme  D) Ses tonu
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Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişimin 63.   
özelliklerinden değildir?

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

İletişimin başlamasında en önemli unsur aşa-64.   
ğıdakilerden hangisidir?

Kişiye iletişim becerileri kazandırmaktır.A) 
Kişinin karşısındakini anlayarak dinlemesidir.B) 
Kişilerin birbirlerini tanımaları ve karşılıklı anla-C) 
yış geliştirmeleridir.
Karşıdaki insanın görüş ve duyuşunu kendi D) 
bakış açımızdan değerlendirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi konuşma türleri için-65.   
de yer almaz?

A) Tanışma  B) Selamlaşma
C) Soru sorma D) Beden dili 

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde reh-66.   
berliğin bireylerde gerçekleştirmeye çalıştığı 
en temel amaçtır?

Kişiye cesaret vermesiA) 
Kişinin kendini tanımasıB) 
Kişinin desteklenmesiC) 
Kişiye bilgi vermeD) 

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dini 67.   
danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerden 
değildir?

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

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

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

Şalter tarafından geliştirilen, “insanların duy-69.   
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) Taşırma  B) Model gösterme
C) Kaçınma D) Atılganlık eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede 70.   
geleneksel yöntemin avantajlarından değildir?

Pratik olmasıA) 
Ucuz olmasıB) 
Denenmiş olmasıC) 
Altyapısının hazır olmasıD) 

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde kar-71.   
şılaşılan sorunları çözmede söz konusu olan 
safhalar arasında yer almaz?

Sorunu fark etmeA) 
Problemi yok saymaB) 
Alternatif çözümler üretmeC) 
Değerlendirme ve düzeltme D) 

Toplumları “otoriter” ve “özgür” olarak iki 72.   
ayrı kategoride inceleyen, otoriter toplumların 
sürekli yeni baskı yönetimleri oluşturacağını; 
açık ve özgür toplumların ise, baskıcı eğilim-
leri belli ölçüde engellediği için en iyi toplum 
düzeni olduğunu ileri süren bilim ve siyaset 
felsefecisi kimdir?

A) Marx   B) Engels
C) Durkheim D) Karl R. Popper

Metafizik hakikatler insan zihni tarafından 73.   
bilinemezler. Dinin ve felsefenin izah etmeye 
çalıştığı konular bilimsel yöntemlerle doğru-
lanmadıkça bilinemezlikleri devam eder. Bu 
durumda konuşmak yerine susmak tercih 
edilir.

Yukarıda verilen bilgiler hangi akıma aittir?

A) Gnostizm B) Agnostizm
C) Asabiye  D) Yeni Dini Hareket

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin başlıca 74.   
özelliklerinden değildir?

A) Yaratıcılık özelliği B) İletişim özelliği
C) Planlama özelliği D) Amaç özelliği



DİN HİZMETLERİ UZMANI A

8

Aşağıdakilerden hangisi niteliğine göre plan 75.   
türlerindendir?

A) Bölgesel B) Ulusal
C) Fiziksel  D) Örgütsel

Kuruluşun gelecekte nerede olmak istediğini 76.   
belirleyen bildiriye ne denir? 

A) Misyon  B) Strateji
C) Hedef  D) Vizyon

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri şubesi 77.   
müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerden değildir?

İhtida işlemlerini yürütmekA) 
Cuma ve bayram hutbeleri hazırlatmakB) 
Kurban hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yap-C) 
mak
Dinî gün ve gecelerde TRT ve diğer televizyon-D) 
larda düzenlenecek mevlid programları ile ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek

Bir göreve ilk defa veya yeniden atanmalarda 78.   
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

Aşağıdaki hangi hâller için taşınır işlem fişi 79.   
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

Aşağıdakilerden hangisi iç denetim türleri 80.   
içinde yer almaz?

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