
                 

                                                                                                           

                                        

                                                                                                                                             
                              

                                                                                                 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 

 

ŞEF 

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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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

 

1.  

I. İnsan haklarına saygılı olması 

II. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması 

III. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

devleti olması 

Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri aşağı-

daki seçeneklerin hangisinde birlikte veril-

miştir? 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

2. Anayasa’da yer alan hüküm dikkate alındı-

ğında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ola-

rak aşağıda verilenlerden hangisi söylene-

mez? 

 

A) Genel idare içinde yer alan bir kurumdur. 

B) Özerk bir kurumdur.  

C) Bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında-

dır. 

D) Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 

edinir. 

 

 

 

 

 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla 

seçilen dört yüz elli milletvekilinden oluşur. 

B) Rüşvet, hırsızlık suçlarından hüküm giymiş 

olanlar, affa uğramış olsalar bile milletveki-

li seçilemezler. 

C) Yirmi beş yaşını dolduran her Türk millet-

vekili seçilebilir. 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri 

dört yılda bir yapılır. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

 

4.  

I. Memurlar  

II. Sözleşmeli Personel  

III. Geçici Personel  

IV. İşçiler 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gö-

re, kamu hizmetleri yukarıdakilerden hangi-

leri eliyle yürütülür? 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) I, II ve III 

D) I, II, III ve IV 

 

5. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatle-

ri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve 

hizmetin özelliklerine göre illerde kim tara-

fından tespit olunur? 

 

A) Belediye Başkanı 

B) İl Genel Meclisi 

C) Vali 

D) İl İdare Kurulu 

 

6. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki durum-

lardan hangisinin sonucunda Devlet me-

murluğu sona ermez? 

 

A) Hakkında soruşturma açılması 

B) Memurluğa alınma şartlarından herhangi 

birini taşımadığının sonradan anlaşılması  

C) Memurluğu sırasında, memurluğa alınma 

şartlarından herhangi birini kaybetmesi 

D) Memurluktan çekilmesi 

 

 

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

“Aday olarak atanmış Devlet memurunun 

adaylık süresi …………….. olamaz.” hük-

münde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

 

A) bir yıldan az iki yıldan çok 

B) altı aydan az bir yıldan çok 

C) bir yıldan az üç yıldan çok 

D) iki yıldan az üç yıldan çok 
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8. Aşağıdaki fiillerin hangisine Devlet memur-

luğundan çıkarma cezası verilir? 

 

A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 

B) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiri-

minde bulunmamak  

C) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiple-

rine fiili tecavüzde bulunmak 

D) Devlete ait resmi araç gereç ve benzeri eş-

yayı özel işlerinde kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU 

GÖR. YAR. HK. KANUN 

 

9. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında 

Din Hizmetleri Uzmanı olarak görev yapan ve 

cuma günleri askeri bir bölgede bulunan cami-

de Cuma namazı kıldırmak için giden (Y) hak-

kında, Cuma vaazında yaptığı konuşmayla ilgi-

li şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 

soruşturma izni verilmesi talep edilmektedir.  

Buna göre 4483 sayılı Kanun gereği (Y) 

hakkında yapılacak ön inceleme ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değil-

dir? 

 

A) Başkanlık müşaviri ön incelemede görev-

lendirilebilir. 

B) Başkanlıkta görevli daire başkanı ön ince-

lemede görevlendirilebilir. 

C) İşin özelliği gereği askeri personel ön ince-

lemede görevlendirilebilir. 

D) Başkanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı ön 

incelemede görevlendirilebilir. 

10. Aşağıdakilerden hangisi, memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve 

şikâyetlerin işleme konulabilmesi için 4483 

sayılı Kanun’da belirlenen şartlardan biri 

değildir? 

 

A) İhbar veya şikâyet dilekçesinde, dilekçe sa-

hibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş 

veya ikametgâh adresi bulunmalıdır.   

B) İhbar ve şikâyetler, soyut ve genel nitelikte 

olmamalıdır. 

C) İddialar, ciddî bulgu ve belgelere dayanma-

lıdır. 

D) İhbar ve şikâyetler, elektronik ortamda ya-

pılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

 

11.  

I. Kişinin meslekî ve ekonomik değerleri-

ne zarar verecek bilgi ve belgeler 

II. Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl 

edecek bilgi veya belgeler 

III. Kişinin özel ve aile hayatına, şeref ve 

haysiyetine haksız müdahale oluşturacak 

bilgi veya belgeler 

IV. Millî güvenliğe açıkça zarar verecek bil-

gi ve belgeler 

 

Yukarıdakilerden hangileri 4982 sayılı Ka-

nuna göre bilgi edinme kapsamı dışında tu-

tulan bilgi ve belgelerdendir? 

 

A) I ve II  

B) I ve III 

C) I, II ve III  

D) I, II, III ve IV  
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12. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin 

açıklanması veya zamanından önce açıklanma-

sı halinde birtakım çekinceler sayılarak bu bil-

gi ve belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çe-

kincelerden değildir? 

 

A) Özel hayata açıkça haksız müdahale sonu-

cunu doğuracak bir durumun oluşması 

B) Kurumsal iş yükünün artacak olması 

C) Soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşe-

cek olması 

D) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açı-

ğa çıkmasına neden olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ 

KULLANILMASINA DAİR KANUN 

    

13. Bir kamu kurumuna yanlışlıkla gönderilen 

dilekçe hakkında 3071 sayılı Kanun gereği 

nasıl bir işlem yapılır? 

 

A) Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe 

sahibine bilgi verilir. 

B) Resmi yazı ile sahibine iade edilir. 

C) Yanlışlıkla gönderildiği için herhangi bir iş-

lem yapılamayacağı sahibine bildirilir. 

D) Hıfz edilerek herhangi bir işlem yapılmaz.  

 

 

 

14. 3071 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden 

hangisi incelenemeyecek dilekçeler arasında 

yer almaz? 

 

A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen 

B) Yargı mercilerinin görevi alanına giren ko-

nularla ilgili olan 

C) Tarihsiz olan 

D) İsimsiz ve imzasız olan 

2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU 

 

15. 2860 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden 

hangisi yardım toplama şekillerinden biri 

değildir? 

 

A) Belirli yerlere kutu koyma 

B) Bankalarda hesap açtırma  

C) Hisse senedi satma 

D) Makbuz karşılığında 

 

 

 

 

16. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 

cezalarla ilgili hükümlerine göre aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kanun hükümlerine aykırı, izinsiz yardım 

toplayanlara idarî para cezası verilir. 

B) İzin verilen yer dışında yardım toplayan-

lara idarî para cezası verilir. 

C) Mahallî mülkî amir, idarî para cezası 

vermeye yetkilidir.  

D) İzinsiz toplanan mal ve paralara el konula-

rak  sahiplerine iade edilir. 

 

 

 

 

  

 

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna 

göre sürekli görev harcırahının hesaplan-

masında başlangıç noktası olarak dikkate 

alınacak yerlerden biri değildir? 

 

A) İlk defa veya yeniden memuriyete atanma 

halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu 

yer 

B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananla-

ra, eski görev yeri 

C) Geçici görevle başka yerde bulundukları sı-

rada başka yere atananlara, geçici görev ye-

ri 

D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada 

başka yere atananlara, eski görev yeri 
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18.  

I. Yol masrafı 

II. Yevmiye  

III. Aile masrafı 

IV. Bakım ve onarım masrafı 

 

Yukarıdakilerden hangileri 6245 sayılı Ka-

nuna göre harcırahın unsurlarındandır? 

 

A) I ve II   

B) II ve III   

C) I, II ve III   

D) I, III, III ve IV  

 

 

 

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 

 

19. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, aşa-

ğıdakilerden hangisi il idare kurulu üyesi 

değildir? 

 

A) Hukuk İşleri Müdürü 

B) İl Müftüsü 

C) İl Milli Eğitim Müdürü 

D) Defterdar 

 

20. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, il ve 

ilçe kurulması için aşağıdakilerden hangisi 

gereklidir? 

 

A) Tüzük 

B) Kanun 

C) Yönetmelik 

D) Genelge 

 

 

 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 

 

21. Taşınır Mal Yönetmeliği aşağıdaki kanun-

lardan hangisine dayanılarak hazırlanmış-

tır? 

 

A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  

B) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

C) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 

D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-

rol Kanunu 

22. Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, 

kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre 

kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen 

veya tamamen kaybederek bir daha kullanıla-

mayacak duruma gelen malzemelere tüketim 

malzemeleri denir. 

Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki-

lerden hangisi tüketim malzemeleri içerisin-

de yer almaz? 

 

A) Giyecekler 

B) Yiyecekler 

C) İlaçlar 

D) Otomobiller 

 

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA 

UYULACAK USUL ve ESASLARA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 
 

23. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e göre 

başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesi-

ne ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yan-

lıştır? 

 

A) Başvuru sırasında istenen formlar, idare-

nin internet sayfasında da yayımlanır. 

B) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan 

bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden tek-

rar istenmez. 

C) Başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenir. 

D) İstenen belgenin aslının getirilmesi halin-

de, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu 

kontrol edildikten sonra ilgili görevli tara-

fından isim ve unvan yazılarak tasdik edi-

lir.  

 

24. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e göre, 

başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenme-

siyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Başvuru esnasında adli sicil kaydı istenir. 

B) Yalnızca başvurunun form kullanılarak 

yapıldığı hâllerde adli sicil kaydı istenir. 

C) Adli sicil kaydı ile ilgili beyanın doğrulu-

ğunu teyit için adli sicil belgesi istenir.  

D) Adlî sicil kaydı istenmez; yazılı beyan ye-

terlidir. 
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TÜRKÇE DİL BİLGİSİ 

 

25. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

 

A) Çile, Necip Fazıl’ın eserlerinden biridir.  

B) Bugün kaymakam erol bey törene katıla-

madı. 

C) Gelecek ay, sayın Prof. Dr. Hasan Çalıku-

şunun konferansı olacak. 

D) 2005 Yılında Türk dil kurumunun 73. yılı 

kutlandı. 

 

 

26. “Ahmet bütün yaz kitap okudu.” cümlesin-

de “kitap” kelimesi, cümlenin hangi ögesi-

dir? 

 

A) Nesne 

B) Özne 

C) Zarf tümleci 

D) Yüklem 

 

 

27. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olan 

“de/da” doğru olarak yazılmıştır? 

 

A) Ali’de kutlamalara katıldı. 

B) Heyet içerisinde Ahmet’te bulunmaktaydı. 

C) Ailesi ile birlikte kendiside geldi. 

D) Sana da kardeşine de bakarım. 

 

 

 

 

 

 

 

YAZIŞMA KURALLARI 

 

28. Tutanakla ilgili olarak aşağıda verilenler-

den hangisi yanlıştır? 

 

A) Tutanağın en üst sağ köşesine tarih konur.  

B) Üst ortaya “TUTANAK” ifadesi yazılarak 

başlanır. 

C) Tutanak metni ile ilgililerin imzası ayrı say-

falarda olmalıdır. 

D) Tutanak, bilirkişiler tarafından tutulur. 

29. Bir resmi yazıda anlatılan konunun daha 

önceki evreleri aşağıdakilerin hangisi ile be-

lirtilir? 

 

A) Tarih  

B) İlgi  

C) İmza 

D) Gönderilen makam 

 

30. Üst ve alt makamlara birlikte gönderilen 

yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisi ile bi-

tirilir? 

 

A) Arz ederim. 

B) Arz ve rica ederim. 

C) Bilgilerinize sunarım. 

D) Rica ederim. 

 

HALKLA İLİŞKİLER ve 

DAVRANIŞ KURALLARI 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 

temel ilkelerinden biri değildir? 

 

A) Bütçe 

B) Dürüstlük 

C) Arz - talep 

D) Yineleme 

 

32. Halkla ilişkiler çalışmalarının, hedef kitlele-

re bilgi aktarmaya veya onları etkilemeye 

yönelik aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Uygulama  

B) Planlama 

C) Değerlendirme 

D) Bilgi toplama 

 

BAŞKANLIK MEVZUATI 

 

33. Diyanet İşleri Başkanı’nın vereceği gö-

revleri yapmak ve Başkana karşı sorum-

lu olmak üzere en fazla kaç Başkan yar-

dımcısı atanabilir? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 
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34. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek 

Kurulu’nun görevlerinden biri değildir? 

 

A) Dinî konularda karar vermek, görüş bildir-

mek ve dinî soruları cevaplandırmak 

B) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve 

araştırmalar yapmak, yaptırmak 

C) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışma-

ları yürütmek 

D) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve 

arşiv oluşturmak 

 

 

 

35. 633 sayılı Kanun’un “Hatalı ve noksan ola-

rak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tara-

fından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli 

ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları, 

Başkanlığın müracaatı üzerine, yayımın ya-

pıldığı yer sulh hukuk mahkemesi kararı ile 

toplatılır ve imha edilir.” hükmünde geçen 

“Kurul” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 

B) Din İşleri Yüksek Kurulu 

C) Yüksek Disiplin Kurulu 

D) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu 

 

 

 

36. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev-

leri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakiler-

den hangisi yanlıştır? 

 

A) Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra 

vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basa-

maklarına ayrılır. 

B) Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık dönemin-

den sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an 

kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu  

başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır. 

C) İmam-hatiplik mesleği; adaylık dönemin-

den sonra imam-hatip, uzman imam-hatip 

ve başimam-hatip kariyer basamaklarına 

ayrılır. 

D) Müezzin-kayyımlık mesleği; adaylık dö-

neminden sonra müezzin-kayyım, uzman 

müezzin-kayyım, ve başmüezzin kariyer 

basamaklarına ayrılır. 

37. Hac ve umre seferlerinde seyahat acentala-

rına tahsis edilecek kontenjan oranı, aşağı-

dakilerden hangisi tarafından belirlenir? 

 

A) Hac ve Umre Kurulu 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

D) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 

38. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sını-

fına ait aşağıdaki kadrolardan hangisine 

atanmada yeterlik belgesi şartı aranmaz? 

 

A) Kur’an Kursu Öğreticisi 

B) İmam-Hatip 

C) Cami Rehberi 

D) Müezzin-Kayyım 

 

39. 633 sayılı Kanun ile,  “Başkanlığın insan 

gücü politikası ve planlaması konusunda ça-

lışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde 

bulunmak” görevi, Başkanlık birimlerinden 

hangisine verilmiştir?  

 

A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

40.  633 sayılı Kanun ile, “Başbakanlık, bakan-

lıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderi-

len kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mev-

zuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek 

görüş bildirmek” görevi, Başkanlık birimle-

rinden hangisine verilmiştir? 

 

A) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 

B) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

D) Hukuk Müşavirliği 

 

41. 633 sayılı Kanun ile “Başkanlıkça düzenle-

nen yardım kampanyalarını organize et-

mek” görevi, Başkanlık birimlerinden han-

gisine verilmiştir? 

 

A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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42. Aşağıdakilerden hangisi, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetme-

liğine göre mazeret sebebiyle yer değişikliği 

nedenleri arasında yer almaz? 

 

A) Eş durumu 

B) Teftiş sonucu 

C) Sağlık durumu 

D) Can güvenliği 

 

 

43. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Diyanet 

İşleri Başkanlığı’na ait mevzuatın adı yanlış 

yazılmıştır? 

 

A) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din 

Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği 

B) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeli-

ği  

C) Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcı-

lığı Sınav ve Atama Yönetmeliği  

D) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö-

revleri Hakkında Yönetmelik 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Un-

van Değişikliği Yönetmeliği’ne göre, “Gö-

revde Yükselmeye Tabi Kadrolar” içinde 

yer almaz?  

 

A) Musahhih 

B) Murakıp 

C) Teberrukat Saymanı 

D) Ayniyat Saymanı 

 

 

 

45. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer De-

ğiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakiler-

den hangisi grup ve sınıf hizmetinden sa-

yılmaz? 

 

A) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı 

B) Yurt içi ve yurt dışında, yılda toplam dok-

san günü geçmeyen geçici görev süreleri 

C) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin 

tamamı 

D) Aylıksız izinde geçirilen süreler  

46. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve 

Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci 

Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre, 

aşağıdakilerden hangisi Kur’an kurslarının 

faaliyetleri içerisinde yer almaz? 

 

A) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yü-

zünden okumayı öğretmek 

B) İbadetler için gerekli sûre, ayet ve duaları 

ezberletmek 

C) Hz. Peygamber’in hayatı ve örnek ahlakı 

hakkında bilgiler vermek 

D) Hacca gidecek vatandaşlar için seminerler 

düzenlemek 

 

47. Başkanlığa ait aşağıdaki unvanlardan han-

gisinin atanması Başkanın teklifi üzerine 

Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile yapı-

lamaz? 

 

A) Daire Başkanı 

B) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü 

C) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 

D) Başkanlık Müftüsü 

 

48. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer De-

ğiştirme Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakiler-

den hangisi Atama ve Yer Değiştirme Kuru-

lu üyeleri arasında yer almaz? 

 

A) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 

B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürü 

D) Din Hizmetleri Genel Müdürü 

 

 

 

 

 

BAŞKANLIK HİZMETLERİ 

 

49. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2013 yılı Ra-

mazan ayı için belirlenen ana tema aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku 

B) Selam 

C) Ramazan ve Komşuluk 

D) Helâl Kazanç-Helâl Lokma 
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50. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen 

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” her yıl 

hangi tarihlerde kutlanmaktadır? 

 

A) 01 - 07 Eylül  

B) 01 - 07 Ekim  

C) 01 - 07 Nisan 

D) 14 - 20 Nisan 

 

 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsiri ile 

ilgili Başkanlığımızca yayımlanan bir eser-

dir? 

 

A) Tefhîmü’l-Kur’an 

B) Fî Zilâli’l-Kur’an 

C) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri 

D) Safvetü’t-tefâsîr 

 

 

52. Tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri 

sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 

ile hangi Bakanlık arasında protokol imza-

lanmıştır? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

C) İçişleri Bakanlığı 

D) Milli Eğitim Bakanlığı 

 

 

 

53. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte ku-

rulmuştur? 

 

A) 3 Mart 1924 

B) 15 Mayıs 1920 

C) 30 Ekim 1927 

D) 5 Nisan 1925 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Baş-

kanlığı görevinde bulunmamıştır? 

 

A) Lütfi DOĞAN 

B) Kamil MİRAS 

C) Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU 

D) Dr. Tayyar ALTIKULAÇ 

55. “Dini Soruları Cevaplandırma Hattı” aracı-

lığı ile bilgi almak isteyen bir kimse aşağı-

daki numaralardan hangisini aramalıdır? 

 

A) Alo 110 

B) Alo 112 

C) Alo 155 

D) Alo 190 

 

56. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tara-

fından yayımlanan hadis külliyatı aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Hadislerle İslam 

B) Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve 

Şerhi 

C) Büyük Hadis Külliyatı 

D) el-Lü’lüü ve’l-mercân 

 

 

 

 

 

 

KUR’AN-I KERİM 

 

57. Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline ge-

tirilen Kur’an-ı Kerim, hangi halife zama-

nında çoğaltılmıştır? 

 

A) Hz. Ali 

B) Ömer b. Abdülaziz 

C) Hz. Osman 

D) Hz. Ömer 

 

58.  

I. Nasr 

II. Kevser 

III. İhlâs 

IV. Mâûn 

 

Resmi mushafa göre yukarıdaki sûrelerin 

sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisin-

de doğru olarak verilmiştir? 

 

A) III - II - I - IV 

B) I - II - III - IV 

C) IV - II - I - III 

D) II - IV - III - I 
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59. Başında “besmele” bulunmayan sûre aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Tevbe 

B) Yûnus 

C) Furkân 

D) Tâhâ 

 

 

60. “Muavvizeteyn” diye bilinen iki sûre aşağı-

dakilerden hangileridir? 

 

A) Kevser-İhlâs 

B) Fîl-Kureyş 

C) Felak-Nâs 

D) Kâfirûn-Nasr 

 

 

61. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Âli İmrân 

B) Enfâl 

C) A‛raf 

D) Bakara 

 

 

 

 

 

KELAM 

 

62. Peygamberlere vahiy getirmekle vazifeli 

melek aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Cebrâîl 

B) Mîkâîl 

C) Azrâîl 

D) İsrâfîl 

 

 

63. Allah, peygamberlik ve ahiret ile ilgili ina-

nılması gereken esasları doğrudan konu 

edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fıkıh 

B) Tasavvûf 

C) Akâid 

D) Hadis 

64. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfat-

larından biri değildir? 

 

A) Vahdaniyet 

B) Kıdem 

C) Basar 

D) Bekâ 

 

 

65. Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup 

olmadığı hususunda görüş ayrılığı bulun-

maktadır? 

 

A) Hz. Musa 

B) Hz. Lokmân 

C) Hz. Hud 

D) Hz. Şuayb 

 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi “ulü’l-azm” pey-

gamberlerden biri değildir? 

 

A) Hz. Nuh 

B) Hz. Muhammed 

C) Hz. Şit 

D) Hz. İbrahim 

 

 

HADİS 

 

67. “Ameller ancak niyetlere göredir.” hadisi 

daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu 

yapmaktadır? 

 

A) Cömertlik 

B) İhlas 

C) Amelde devamlılık 

D) Doğruluk 

 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi “kütüb-i sitte” diye 

bilinen hadis kitapları içerisinde yer alma-

maktadır? 

 

A) Sünen-i Tirmizi  

B) Sünen-i Dârakutnî  

C) Sünen-i İbn Mâce 

D) Sünen-i Nesâî 



10 

   

69. Aşağıdakilerden hangisi makbul hadis çeşit-

lerindendir? 

 

A) Metruk 

B) Münker 

C) Mevzu’ 

D) Hasen 

 

 

 

70. Muttasıl veya munkatı bir senetle Hz. Pey-

gambere isnad edilen söz, fiil ve takrirler 

aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Merfu‛  

B) Mevzu  

C) Mevkûf 

D) Maktu‛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIKIH 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi, usul-i fıkhın tanı-

mıdır? 

 

A) İtikadi hükümleri inceleyen bilim dalıdır. 

B) Delillerden hüküm elde etme metodunu 

inceleyen bilim dalıdır.  

C) Ayet ve hadislerdeki kevnî durumları in-

celeyen bilim dalıdır. 

D) İbadet konularını inceleyen bilim dalıdır. 

 

 

 

72. Aşağıdaki fakihlerden hangisi Kitâbu’l-

harâc eserinin sahibi olup Irak'ta doğmuş 

ve Abbasîler devrinde “kâdı’l-kudât” unva-

nı ile meşhur olmuştur? 

 

A) İmam Muhammed  

B) Esed b. Furat 

C) Ahmed b. Hanbel 

D) Ebû Yusuf 

73. Teyemmüm yapmanın sebeplerinden birisi de 

suyu kullanmayı engelleyen, dinen geçerli bir 

mazeretin/engelin bulunmasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu mazeretler ara-

sında sayılmaz? 

 

A) Su yolunda bir tehlikenin varlığı  

B) Suyu elde etme araç ve gerecinin bulun-

maması  

C) Zengin bir kimse için suyun rayiç bedelle 

satılıyor olması 

D) Suyu kullanmanın sağlık açısından tehli-

keli oluşu  

 

 

 

 

74.  

I. Vücut hatlarını belli eden elbise ile kılı-

nan namaz geçersizdir. 

II. Normal durumlarda binek üzerinde nafi-

le namaz kılmak caizdir. 

III. Fecr-i kâzib, sabaha karşı doğuda tan ye-

rinde ufuktan göğe doğru dikey olarak 

yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve do-

nuk bir beyazlıktır. 

IV. “Fey-i zeval”, “zeval vakti geçtikten 

sonra oluşan gölge” anlamına gelir. 

 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğ-

rudur? 

 

A) I ve II 

B) I ve III  

C) II ve III 

D) II ve IV 

 

 

 

 

75. “Allah’ın farz kıldığı namazlara ……….. 

denir.” ifadesinde boş bırakılan yere gelebi-

lecek en uygun kelime aşağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Mesnûn 

B) Nafile 

C) Mektûbe 

D) Tatavvu’ 
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76. Erkeklerin avret mahallini örtmeleri ile ilgi-

li aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hanefi 

mezhebine göre doğrudur? 

 

A) Diz kapağı, avret mahallinden sayılır. 

B) Avret mahalli, göbeğin üstünden başlar. 

C) Avret mahalli sadece ‘muğallaza’ olan kı-

sımdır. 

D) Diz kapağı, avret mahallinden sayılmaz. 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi Cuma hutbesinin 

sahih olmasının şartlarındandır? 

 

A) Kelime-i şahadet okunması 

B) Hutbenin Cuma namazından önce okun-

ması 

C) Baston gibi bir şeye dayanarak okunması 

D) Hutbeden önce iç ezan okunması 

 

 

78. Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerin 

hangisine göre vaciptir? 

 

A) Malikî 

B) Hanbelî  

C) Hanefî 

D) Şafiî 

 

 

79. Sehiv secdesi ile ilgili olarak aşağıda verilen 

hükümlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Namazın sünnetlerinden herhangi birini 

terk etmek, sehiv secdesini gerektirir. 

B) Namazın vaciplerinden birini terk etmek, 

sehiv secdesini gerektirir. 

C) Namazın rükünlerinden birini tehir etmek, 

sehiv secdesini gerektirir. 

D) Namazın rükünlerinden birini tekrar et-

mek, sehiv secdesini gerektirir. 

 

 

80. Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlar-

dan sayılmaz? 

 

A) Zilhicce orucu 

B) Pazartesi - Perşembe orucu  

C) Visâl orucu 

D) Davud orucu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

  


