
                                                                                    
 

T.C.  

AĠLE VE SOSYAL HĠZMETLER BAKANLIĞI 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI SINAVI 

 

2. GRUP 

B 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

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

ĠMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 
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1. Watson ve Skinner bu bakıĢ açısının 

önemli temsilcileri arasındadır. Gözle-

nebilir ve ölçülebilir davranıĢlar ile ilgi-

lenmiĢler, uyarıcı-davranıĢ (tepki) iliĢki-

sine odaklanmıĢlardır. KoĢullanma, ödül 

ve cezanın davranıĢ üzerindeki etkileri 

gibi konuları araĢtırmıĢlardır.  

 

Bu parçada tanımlanan psikoloji ba-

kıĢ açısı aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) BiliĢsel  

B) DavranıĢçı  

C) Fizyolojik  

D) Nörobiyolojik  

E) Psikanalitik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ġnsancıl (Hümanist) bakıĢ açısına gö-

re, aĢağıdaki ifadelerden hangisi yan-

lıĢtır?  

 

A) DavranıĢların sıklığını artırmada 

ödüllendirmenin/pekiĢtirmenin öne-

mini belirtir. 

B) Ġnsanların olumlu yönde geliĢime 

açık olduklarını savunur. 

C) Kendini gerçekleĢtirme kavramını 

vurgular. 

D) Psikanalitik ve davranıĢçı bakıĢ açıla-

rına karĢı eleĢtirilerde bulunur. 

E) Rogers ve Maslow önemli temsilcile-

ridir. 

 

3. Algıda düzenleme ilkelerini ileri sürmüĢ-

lerdir. Bu ilkeler arasında Ģekil-zemin iliĢ-

kisi, tamamlama, yakınlık, benzerlik ve 

süreklilik yer almaktadır.  

 

Bu parçada belirtilen bakıĢ açısı aĢağı-

dakilerden hangisidir?   

 

A) DavranıĢçılık  

B) Gestalt  

C) Ġnsancıl (Hümanist) 

D) Psikanaliz 

E) Yapısalcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BeĢ Faktör KiĢilik Modeli’nde yer alan bu 

kiĢilik boyutu, bireylerin sosyallik ve cana 

yakınlık düzeyini tanımlar. Bu boyuttan 

yüksek puan alan bireyler konuĢkan, sos-

yal ve cana yakın olma eğilimde iken bu 

boyuttan düĢük puan alan bireyler ise ses-

siz, çekingen ve pasif olma eğilimi taĢır. 

 

Bu parçada tanımlanan kiĢilik boyutu 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) DıĢa dönüklük – içe dönüklük 

B) Duygusal denge – duygusal dengesizlik 

C) GeliĢime açıklık – geliĢime kapalılık  

D) Sorumluluk – sorumsuzluk 

E) Uyumluluk – uyumsuzluk 
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5. Bir araĢtırmacı görüĢmelerde katılımcı-

lara soracağı tüm soruları görüĢmeler 

öncesinde hazırlamıĢ ve soruların sırala-

rını belirlemiĢtir. GörüĢmeler esnasında 

hazırladığı bu soruları ve soru sıralarını 

değiĢtirmemiĢtir. AraĢtırmacı görüĢme-

lerde katılımcılara hazırladığı sorular dı-

Ģında ilave bir soru yöneltmemiĢtir.  

 

Bu araĢtırmacının kullanmıĢ olduğu 

görüĢme türü aĢağıdakilerden hangi-

sidir?  

 

A) Doğal görüĢme 

B) Katılımlı görüĢme  

C) YapılandırılmamıĢ görüĢme 

D) YapılandırılmıĢ görüĢme 

E) Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

 

 

 

6. Freud’un Yapısal KiĢilik Modeli’ne 

göre; vicdan, ahlak, toplumun ideal 

standartları ve kurallarını temsil eden 

kiĢilik bölümü aĢağıdakilerden hangisi-

dir?  

 

A) Bilinçaltı 

B) Bilinç öncesi 

C) Ego 

D) Ġd 

E) Süper ego 

 

 

7. Bilinç, zihin, zekâ, bellek, öğrenme, 

unutma, hatırlama, algılama, dikkat gi-

bi konuları inceleyen psikoloji alt alanı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) BiliĢsel psikoloji 

B) GeliĢim psikolojisi  

C) KiĢilik psikolojisi 

D) Klinik psikoloji 

E) Sosyal psikoloji 

 

8. Doğum öncesi dönemden baĢlayarak 

tüm yaĢam boyunca, insanlarda yaĢa 

bağlı olarak gerçekleĢen biliĢsel, fiziksel 

ve sosyo-duygusal geliĢimleri dönemler 

hâlinde inceleyen psikolojinin alt alanı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Fizyolojik psikoloji 

B) GeliĢim psikolojisi 

C) KiĢilik psikolojisi 

D) Klinik psikolojisi 

E) Sosyal psikoloji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1927’den 1950’ye kadar Türkiye’de kır-

sal-kent nüfus oranı %75(köy) - 

%25(kent) Ģeklindedir. 1950’den baĢlaya-

rak günümüze gelindiğinde ise bu oran 

%93(kent) - %7(köy) Ģeklinde olmuĢtur.  

 

Bu durumda aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıĢtır? 

 

A) 1950’den itibaren kırsaldan kente göç 

süreci baĢlamıĢtır. 

B) 1950’lerden günümüze yoğun bir göç 

süreci yaĢanmamıĢtır.  

C) Cumhuriyet’in ilk yıllarında göç olgusu 

daha azdır. 

D) Günümüzde köy toplumsal yapısı 

azalmıĢtır.  

E) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiĢ süre-

cinde köy toplumsal yapısı egemendir. 
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10. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 

toplumsal yapısında temel değiĢim fak-

törlerinden biri değildir? 

 

A) Ekonomik geliĢmeler 

B) KentleĢme 

C) Küresel ısınma 

D) KüreselleĢme 

E) Teknolojik geliĢmeler  

 

 

 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi günümüz Türk 

aile yapısının özelliklerinden biri değil-

dir? 

 

A) Aile yapısı ekonomik koĢullara paralel 

olarak değiĢmiĢtir. 

B) Aile yapısı kentleĢme sürecinde deği-

Ģim göstermiĢtir. 

C) Aile içinde kadının konumu değiĢim 

göstermiĢtir. 

D) Aile bir üretim birimi olmaktan çok, 

tüketim birimine dönüĢmüĢtür.  

E) Geleneksel geniĢ aile yapısı değiĢim 

göstermemiĢtir.  

 

 

 

 

12. Türkiye’nin toplumsal yapısında eğitim 

kurumu için aĢağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıĢtır? 

 

A) Eğitim, toplumsal değiĢme dinamikle-

rinden biridir. 

B) Eğitim ailenin istediği süre kadar de-

vam ettirilir. 

C) Eğitim, toplumsal hareketlilikte belir-

leyici etkendir.  

D) Eğitim, bireysel ve toplumsal geliĢimin 

temel unsurudur.  

E) Ġlk ve en temel eğitim kurumu ailedir. 

 

13.  

I. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ka-

dınlara seçme ve seçilme hakkı-

nın verilmesi 

II. Kadınların eğitim imkânlarından 

daha fazla yararlanmaya baĢla-

maları 

III. Kadınların çalıĢma yaĢamında 

yer almaları 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Türkiye’de kadının sosyal statüsünü 

olumlu etkilemiĢtir? 

 

A) Yalnız II  

B) Yalnız III 

C) I ve III     

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

14. Türkiye’de yoksul bir ailenin çocuğu, 

kendisine sunulan eğitim imkânları ile bir 

hekim ve sonrasında sağlık bakanı olabi-

lir. Aynı çocuk; becerileri, çalıĢkanlığı ve 

giriĢimciliği ile bir iĢ insanı da olabilir. Bu 

süreçlerde kiĢinin geliĢimini engelleyecek 

yasal, geleneksel, dinsel vb. faktörler yok-

tur.  

 

Bu parçada söz edilen örneklerden ha-

reketle Türkiye’nin toplumsal tabaka-

laĢma türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Açık toplumsal tabakalaĢma 

B) Kapalı toplumsal tabakalaĢma 

C) Kast sistemi 

D) Yarı açık toplumsal tabakalaĢma 

E) Yarı kapalı toplumsal tabakalaĢma 
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15. Türkiye’nin siyasal toplumsal yapısında 

köklü bir dönüĢüm sürecinin baĢlangıcı 

olarak 1950 yılı seçimlerinde iktidar 

olan siyasi parti aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Adalet Partisi 

B) Anavatan Partisi 

C) Cumhuriyet Halk Partisi 

D) Demokrat Parti 

E) Serbest Fırka 

 

 

 

 

 

16. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verile-

rine göre Türkiye’de 2008 yılında 4 olan 

hane halkı ortalama büyüklüğü, 2021 yı-

lında 3,30 olmuĢtur.  

 

Buna göre aĢağıdaki çıkarımlardan 

hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Çekirdek aile yapısı yaygınlaĢmıĢtır.  

B) Hane halkı büyüklüğü azalmıĢtır.  

C) Nüfus artıĢ hızı azalmıĢtır.  

D) Nüfus artıĢ hızı artmıĢtır.  

E) Türkiye’de doğurgan kadın baĢına do-

ğum azalmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

17. “Akraba evliliği” aĢağıdaki evlilik tür-

lerinden hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Endogami 

B) Egzogami 

C) Monogami 

D) Patrilokal 

E) Poligami 

 

18. “Türkçülüğün Esasları”, “TürkleĢmek, 

ĠslamlaĢmak, MuasırlaĢmak” temel 

eserleri ile sosyolojinin Türkiye’ye geli-

Ģine öncülük eden düĢünür aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Cavit Bey 

B) Mehmet Ġzzet 

C) Mehmet Ali Ayni 

D) Prens Sabahattin 

E) Ziya Gökalp 

 

 

 

 

 

 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi doğrudan sos-

yolojinin konusu değildir? 

 

A) Ailenin yapısal değiĢimi 

B) Kültür ve kültürel süreçler 

C) Ruh sağlığı ve davranıĢ bozuklukları 

D) Toplumsal değiĢme 

E) Toplumsal sapma ve toplumsal çözül-

me 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. AĢağıdakilerden hangisi toplumsal bir 

olgudur? 

 

A) Balkan SavaĢı 

B) 1929 Dünya Ekonomik Krizi (Büyük 

Buhran) 

C) Covid-19 Pandemisi 

D) Fransız Ġhtilali 

E) KentleĢme 

 



B 

5 

  B 

21. AĢağıdakilerden hangisi manevi kültür 

ögesidir? 

 

A) Cep telefonu 

B) Edebiyat 

C) Otomobil 

D) Uçak 

E) Televizyon 

 

 

 

 

 

 

 

22. “Pozitif Felsefe Dersleri” ve “Pozitiviz-

min Ġlmihali” temel eserleri ile sosyolo-

jinin kurucusu olan filozof aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Auguste Comte 

B) Emile Durkheim 

C) Karl Marx 

D) Max Weber 

E) Saint Simon 

 

 

 

 

 

 

23. YazmıĢ olduğu Kitab el Ġber’in ön sözü 

olan Mukaddime’sinde kavramlar, te-

mel problemler ve yöntemi ile Ġlm-i 

Umran’ı kendisinin kurduğunu belirten 

ve bu bakımdan sosyolojinin öncüsü 

kabul edilebilecek olan düĢünür aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Farabi 

B) Gazali 

C) Ġbn-i Sina 

D) Ġbn-i RüĢd 

E) Ġbn-i Haldun 

 

24.  “EĢ”, “Anne”, “VatandaĢ”, “Müdür” 

gibi kiĢinin toplum içindeki farklı ko-

numları aĢağıdaki kavramlardan han-

gisiyle ifade edilir? 

 

A) Meslek 

B) Rol 

C) Sınıf 

D) Statü  

E) Tabaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. AyĢegül sınıfta dikkat çekmek için sürekli 

baĢkalarının duyacağı Ģekilde Ģarkı söy-

lemekte, öğretmeni ders anlatırken kitap 

okumakta ve ayaklarını ritmik bir Ģekilde 

yere vurmaktadır. AyĢegül’ün öğretmeni 

durumu fark etmiĢ ve sınıftaki diğer öğ-

rencilere herhangi bir tepki vermemelerini 

öğütlemiĢtir. Bu durumda AyĢegül’ün bu 

davranıĢlarında giderek azalma olmuĢ ve 

bir süre sonra tamamen yok olmuĢtur.  

 

Olumsuz davranıĢların yok olması aĢa-

ğıdaki kavramların hangisi ile açıkla-

nabilir? 

 

A) Ayırt etme 

B) Aralıklı pekiĢtirme 

C) Kendiliğinden geri gelme 

D) Olumsuz aktarma 

E) Sönme 
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26. AĢağıdakilerden hangisi öğrenme türle-

ri arasında yer almaz? 

 

A) AlıĢkanlıklar 

B) Çocukların deneme yanılmayla telefo-

nu açmaları 

C) Ġçgüdüler 

D) KoĢullama 

E) Problem çözme 

 

 

 

27. Umut yeni okuluna dönem ortasında baĢ-

lamıĢ ancak bir süre sonra annesine okula 

gitmemek için bahaneler öne sürmüĢtür. 

Konuyu öğretmeniyle paylaĢan anne, oğ-

lunun bir türlü sınıfa uyum sağlayamadı-

ğını, çoğu zaman okulda yalnız kaldığını 

öğrenmiĢtir. 

 

Maslow’a göre Umut hangi ihtiyaçları 

doyurulmadığı için okula gitmeye güdü-

lenememektedir? 

 

A) Ait olma ihtiyacı 

B) Estetik ihtiyaçlar 

C) Fizyolojik ihtiyaçlar 

D) Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı 

E) Saygınlık ihtiyacı 

 

 

 

28. Bir anne çocuğuna “Oyuncaklarını topla-

dıktan sonra dıĢarıya oynamaya çıkabilir-

sin” demiĢtir.  

 

Buna göre anne aĢağıdakilerden hangi-

sini kullanmıĢtır? 

 

A) Edimsel koĢullama 

B) Klasik koĢullama 

C) Premack kuralı 

D) Sosyal öğrenme 

E) Sürekli pekiĢtirme 

 

29. Ġnsanların öğrenmelerinde modeli göz-

lemenin, dolaylı yaĢantıların önemli ol-

duğunu ve bu öğrenmelerin daha son-

raki davranıĢlara rehberlik ettiğini 

vurgulayan öğrenme kuramı aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Bilgiyi iĢleme kuramı 

B) BiliĢsel kuram 

C) DavranıĢçı kuram 

D) Gestalt kuramı 

E) Sosyal biliĢsel kuram 

 

 

 

30. ArkadaĢlarıyla oyun oynayan Tuğrul, ar-

kadaĢı istediğini yapmayınca onu iterek 

yere düĢürür. Bunun üzerine annesi Tuğ-

rul’a bir daha onu dıĢarıya oyun oynama-

ya çıkarmayacağını söyler.  

 

Annenin yapmıĢ olduğu bu davranıĢ 

aĢağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

 

A) I. tür ceza 

B) II. tür ceza 

C) Güdülenme 

D) Olumsuz pekiĢtireç 

E) Olumlu pekiĢtireç 

 

 

 

 

31. Bireylerin benliklerini rahatsız eden bir 

durumu unutmaya çalıĢarak bilinçle-

rinden uzaklaĢtırmaları aĢağıdaki sa-

vunma mekanizmalarından hangisini 

belirtir? 

 

A) Bastırma 

B) Ġlkel idealleĢtirme 

C) Kaçınma 

D) Polyannacılık 

E) Yansıtma 
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32. Okul rehber öğretmeni Eda Hanım bir 

velisine Ģu bilgileri vermektedir. Çocuğu-

nuz bu dönemde okuma yazma ve hesap 

gibi temel konuları öğrenecek. Ebeveyn 

olarak sizler bu çok çeĢitli davranıĢlarını 

desteklemeli ve ona cesaret vermelisiniz. 

Aynı zamanda çocuğunuz, kendisi ve di-

ğer sınıf arkadaĢlarını özellikle akademik 

olarak karĢılaĢtırabilir, bu süreçte ise de-

ğerlendirme kriteri olarak kendisini alması 

gerektiğini hatırlatırsanız faydalı olacaktır.  

 

Bu parçada verilen davranıĢ özellikle-

rine göre Eda Hanım Erikson’un hangi 

geliĢim dönemini açıklamaktadır? 

 

A) BaĢarılı kimlik - baĢarısız kimlik 

B) ÇalıĢma ve baĢarılı olma - aĢağılık 

duygusu 

C) GiriĢkenlik - suçluluk 

D) Kimlik kazanma - kimlik karmaĢası 

E) Özerklik - kuĢkuculuk 

 

 

 

 

 

 

33. Erikson ergenlik dönemini hayatın en 

önemli dönemi olarak belirtmiĢ ve kura-

mında büyük yer vermiĢtir.  

 

KiĢinin kendisine ben kimim sorusunu 

sorduğu bu dönem kuramda aĢağıdaki 

baĢlıkların hangisi altında yer almakta-

dır? 

 

A) ÇalıĢma ve baĢarılı olmaya karĢı aĢağı-

lık duygusu 

B) GiriĢkenliğe karĢı suçluluk 

C) Temel güvene karĢı güvensizlik 

D) Kimlik kazanmaya karĢı kimlik karma-

Ģası 

E) Özerkliğe karĢı kuĢkuculuk 

 

34. Freud tarafından buz dağının görünen 

kısmı olarak nitelendirilen,  kiĢinin far-

kında olduğu yaĢantılardan oluĢan bö-

lüm aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bilinç 

B) Bilinçaltı 

C) Bilinç dıĢı 

D) Ġd 

E) Savunma mekanizması 

 

 

 

 

35. AyĢe Hanım ilkokul üçüncü sınıfa giden 

oğlu Yiğit’in akademik olarak pek çok be-

ceriyi kazandığını, ancak deyim ve atasöz-

lerinin bazılarını anlayamadığını fark et-

miĢtir.  

 

Yiğit Piaget’in zihin geliĢim kuramına 

göre hangi dönemde yer almaktadır? 

 

A) DüĢünsel dönem 

B) ĠĢlem öncesi dönem 

C) Sensori motor dönem 

D) Somut iĢlemsel dönem 

E) Soyut iĢlemsel dönem 

 

 

 

36. Çocukların anne ve babalarının ihtiyaç-

ları olduğunda cevap vereceklerini, ula-

Ģılabilir olduklarını düĢündükleri, anne 

ve baba uzaklaĢınca tepki göstermeleri-

ne rağmen geri geldiklerinde rahatlıkla 

sakinleĢtikleri bağlanma aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Belirsiz bağlanma 

B) Güvenli bağlanma 

C) Kararsız kaçınmacı bağlanma 

D) Kaygılı bağlanma 

E) Reddedici bağlanma 
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37. Bir yaĢındaki bir çocuğun her Ģeye do-

kunmak ve tatmak istemesini gözlemli-

yorsanız bu çocuk Piaget’in zihinsel ge-

liĢim evrelerinin hangisindedir? 

 

A) Duyusal motor dönem 

B) ĠĢlem öncesi dönem 

C) ĠĢlem sonrası dönem 

D) Somut iĢlemler dönemi 

E) Soyut iĢlemler dönemi 

 

 

 

 

38. YaĢam boyu geliĢimde geliĢimsel süreç-

ler incelenirken bireylerin doğumundan 

ölümüne kadar geçirmiĢ oldukları evre-

lerin ele alındığı araĢtırma türü aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Betimleyici  

B) Boylamsal 

C) ĠliĢkisel  

D) Korelasyonel  

E) Kesitsel  

 

 

 

 

 

39. Ġnsanı diğerlerinden ayıran; tutarlı, sürekli 

olarak sergilenen bedensel, zihinsel ve 

duygusal özelliklerin bütününe …………. 

denir.  

 

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi 

için boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden 

hangisinin getirilmesi gerekir? 

 

A) Bilinç 

B) Huy  

C) KiĢilik  

D) Mizaç 

E) Zihinsel geliĢim 

 

40. Mürsel Bey “Hayatımda baĢarmak istedi-

ğim Ģeyleri baĢardım, çocuklarıma çok iyi 

rehberlik yaptım ve onlar hayatlarını kur-

dular. Hayatımı değerlendirdiğimde olum-

lu tarafları çok daha fazla” der.  

 

Buna göre Mürsel Bey Erikson’un geli-

Ģim evrelerinden hangisinde bulunmak-

tadır? 

 

A) Benlik bütünlüğüne karĢı umutsuzluk 

B) ÇalıĢma ve baĢarılı olmaya karĢı aĢağı-

lık duygusu 

C) Kimlik kazanmaya karĢı kimlik karma-

Ģası 

D) Üretkenliğe karĢı durgunluk 

E) Yakınlığa karĢı yalıtılmıĢlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. “Dil geliĢiminde dil çocuğun seslerinin 

pekiĢtirilmesi yoluyla kazanılır. BaĢka 

bir ifadeyle, çocuk ses çıkarır ve çıkar-

dığı ses uygun pekiĢtireçlerle karĢılık 

bulduğunda kelime edinilmiĢ olur.” gö-

rüĢünü benimseyen kuram aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Akılcı duygusal  

B) DavranıĢçı  

C) Hümanistik  

D) Psikanalitik  

E) Sosyal biliĢsel  
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42. Kohlberg kuramında ahlaki geliĢimi zihin-

sel beceri geliĢimine paralel olarak çeĢitli 

evrelere ayırmıĢtır.  

 

Toplumsal düzenin dikkate alındığı, 

toplumun onayladığı davranıĢların iyi 

olarak ele alınırken onaylanmayan dav-

ranıĢların kötü olarak nitelendirildiği, 

insanların büyük bir kısmının bu evre-

de olduğu ifade edilen evre aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Ceza itaat ahlakı 

B) Evrensel prensipler ahlakı 

C) Gelenek öncesi evre 

D) Geleneksel evre 

E) Gelenek ötesi evre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. “Kadına karĢı her türlü ayrımcılığı önle-

mek ve kadının insan haklarını geliĢtirmek 

amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu 

alanda yapılan çalıĢmalara destek vermek” 

 

1 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararname-

sinin Bakanlık TeĢkilatı ile ilgili hü-

kümlerine göre bu cümlede tanımlanan 

görev aĢağıdaki bakanlıklardan hangi-

sine aittir? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

C) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

D) Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı 

E) ĠçiĢleri Bakanlığı 

 

44. 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararname-

sinin Bakanlık TeĢkilatı ile ilgili hü-

kümlerine göre aĢağıdaki birimlerden 

hangisi herhangi bir bakanlığa bağlı-

dır? 

 

A) Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı 

B) ĠletiĢim BaĢkanlığı 

C) Ġnsan Hakları Dairesi BaĢkanlığı 

D) Millî Saraylar Ġdaresi BaĢkanlığı 

E) Millî Ġstihbarat Hizmetleri BaĢkanlığı 

 

 

 

45. 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararname-

sinin Bakanlık TeĢkilatı ile ilgili hü-

kümlerine göre “ÇölleĢme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü” aĢağıdaki 

bakanlıklardan hangisine bağlıdır? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

C) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

D) Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı 

E) ĠçiĢleri Bakanlığı 

 

 

 

 

46. 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararname-

sinin Bakanlık TeĢkilatı ile ilgili hü-

kümlerine göre mevzuatın Adalet Ba-

kanlığına verdiği soruĢturma, kovuĢ-

turma ve disiplin iĢlemlerini yürütmek 

Adalet Bakanlığına bağlı hangi birimin 

görevidir? 

 

A) Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlü-

ğü 

B) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

C) Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

D) Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

E) Mevzuat Genel Müdürlüğü 
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47. AĢağıdakilerden hangisi 3294 sayılı 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı 

TeĢvik Kanunu kapsamında faaliyet ve 

çalıĢmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi va-

tandaĢlara nakdi ve aynî yardımda bu-

lunmak üzere her ilde kurulan sosyal 

yardımlaĢma ve dayanıĢma vakfının 

doğrudan üyesi değildir? 

 

A) Belediye BaĢkanı 

B) Defterdar 

C) Ġl Millî Eğitim Müdürü 

D) Merkez ilçede bulunan tüm muhtarlar 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve Da-

yanıĢmayı TeĢvik Kanununa göre aĢa-

ğıdakilerden hangisi Sosyal Yardım-

laĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu’nun 

gelirleri arasında değildir? 

 

A) Belediye gelirlerinden Belediye Kanu-

nu gereğince kesilen %10’luk miktar 

B) Bütçeye konulacak ödenekler 

C) Her nevi bağıĢ ve yardımlar 

D) Trafik para cezası hasılatının yarısı 

E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu rek-

lam gelirleri hasılatından aktarılacak 

%15’lik miktar 

 

49. 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve Da-

yanıĢmayı TeĢvik Kanunu kapsamında 

öngörülen hizmetlerin gerçekleĢtirilme-

si için kurulan Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Fonu, aĢağıdaki 

kurumların hangisi nezdindedir? 

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

B) CumhurbaĢkanlığı 

C) Millî Eğitim Bakanlığı 

D) Millî Savunma Bakanlığı 

E) T.C. Merkez Bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve Da-

yanıĢmayı TeĢvik Kanunu kapsamında 

faaliyet ve çalıĢmalar yapmak ve ihtiyaç 

sahibi vatandaĢlara nakdi ve aynî yar-

dımda bulunmak üzere her ilçede kuru-

lan sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma 

vakfının tabii baĢkanı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Ġlçe Belediye BaĢkanı 

B) Ġlçe Millî Eğitim Müdürü 

C) Kaymakam 

D) T.C. Merkez Bankası BaĢkanı 

E) Vali 
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51. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre aĢağıdakilerden hangisi 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun 

görevlerinden biri değildir? 

 

A) Bireylerin eğitsel değerlendirme, tanı-

lama ve yönlendirilmesi ile ilgili iĢ ve 

iĢlemlerin yapılması 

B) Eğitsel değerlendirmenin her aĢama-

sında ailenin bilgilendirilerek görüĢü-

nün alınması ve sürece katılmasının 

sağlanması 

C) ĠĢitme engellilerin eğitim ve iletiĢimle-

rinin sağlanması amacıyla Türk iĢaret 

dili sisteminin oluĢturulması 

D) Özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen 

bireyler için rapor hazırlanması ve eği-

tim planı geliĢtirilmesi 

E) Özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen 

bireyler için hazırlanan raporun her yıl 

revize edilmesi 

 

 

 

 

 

 

52. “Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaç-

larını karĢılayabilmesini ve yaĢamını ba-

ğımsız bir Ģekilde sürdürebilmesini sağ-

lamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel 

ve mesleki beceriler kazandırmaya yöne-

lik hizmetlerdir.” 

 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre bu cümlede verilen tanım, 

aĢağıdaki kavramlardan hangisine ait-

tir? 

 

A) Doğrudan ayrımcılık 

B) Dolaylı ayrımcılık 

C) Engellilik durumu 

D) EriĢilebilirlik 

E) Habilitasyon 

 

53. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre destek ve bakım hizmetleri-

nin standardizasyonu, geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması için gerekli olan ça-

lıĢmalar aĢağıdaki bakanlıklardan han-

gisi tarafından yürütülür? 

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

B) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

C) Millî Eğitim Bakanlığı 

D) Maliye Bakanlığı 

E) Sağlık Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. “Özel ve kamu toplu taĢıma sistemleri ile 

sürücü koltuğu hariç … veya daha fazla 

koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taĢı-

ma araçlarının engellilerin eriĢilebilirliği-

ne uygun olması zorunludur.” 

 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre yukarıda ifadenin doğru 

olabilmesi için boĢ bırakılan yere aĢağı-

dakilerden hangisinin getirilmesi gere-

kir? 

 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 11 
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55. Çocuk Koruma Kanunu hükümleri 

gereğince tutuklama yasağına iliĢkin 

aĢağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) On beĢ yaĢını doldurmamıĢ çocuklar 

hakkında üst sınırı beĢ yılı aĢmayan 

hapis cezasını gerektiren fiillerinden 

dolayı tutuklama kararı verilemez. 

B) On altı yaĢını doldurmamıĢ çocuklar 

hakkında hiçbir koĢulda tutuklama ka-

rarı verilemez. 

C) On yedi yaĢını doldurmamıĢ çocuklar 

hakkında hapis cezasını gerektiren fiil-

lerinden dolayı tutuklama kararı veri-

lemez. 

D) On sekiz yaĢını doldurmamıĢ çocuklar 

hakkında üst sınırı on yılı aĢmayan ha-

pis cezasını gerektiren fiillerinden do-

layı tutuklama kararı verilemez. 

E) On sekiz yaĢını doldurmamıĢ çocuklar 

hakkında, sadece olası kasıtla iĢlenen 

suçlardan dolayı hapis cezasına hükmo-

lunmuĢsa tutuklama kararı verilemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. AĢağıdakilerden hangisi Çocuk Koru-

ma Kanunu’nda koruyucu ve destekle-

yici tedbirler arasında sayılmamıĢtır? 

 

A) Bakım tedbiri 

B) DanıĢmanlık tedbiri 

C) Eğlence tedbiri 

D) Eğitim tedbiri 

E) Sağlık tedbiri 

 

57. Çocuk Koruma Kanunu hükümleri 

gereğince denetim görevlisi denetim 

planını hazırlarken aĢağıdakilerden 

hangisini dikkate almaz?  

 

A) Çocuk hakkında alınan tedbirin süresi 

B) Çocuğun ihtiyaçları 

C) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike 

hâlinin ciddiyeti 

D) Çocuğun görüĢü 

E) Veli veya vasinin ihtiyaçları 

 

 

 

 

 

58. Çocuk Koruma Kanunu hükümleri 

gereğince çocuk hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbir kararını aĢağıdaki-

lerden hangisi alabilir? 

 

A) Çocuğun bakım ve gözetiminden so-

rumlu kimse 

B) Çocuk hâkimi 

C) Cumhuriyet savcısı 

D) CumhurbaĢkanı 

E) Vasi 

 

 

 

 

 

59. Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri 

gereğince 18 yaĢını tamamlamıĢ olan 

korunmaya ihtiyacı olan çocuklardan 

yükseköğrenime devam edenlerin ko-

runma kararları kaç yaĢına kadar uza-

tılabilir? 

 

A) 45 

B) 40 

C) 35 

D) 30 

E) 25 
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60. Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri 

gereğince kuruluĢun açılıĢ iĢlemleri es-

nasında ibraz edilen belge ve beyanla-

rın gerçeği yansıtmadığının sonradan 

ortaya çıkması durumunda aĢağıdaki 

müeyyidelerden hangisi uygulanır? 

 

A) Adli para cezası 

B) Ek süre verilerek iĢlemlerin geçici ola-

rak durdurulması 

C) Ġdari para cezası 

D) Kapatma kararı 

E) KuruluĢa yeni bir kiĢinin kabulünün bir 

ay süre ile yapılmaması 

 

 

 

61. Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri 

gereğince 13-18 yaĢ arası korunmaya 

ihtiyacı olan çocukları korumak, bak-

mak ve bir iĢ veya meslek sahibi edil-

meleri ve topluma yararlı kiĢiler olarak 

yetiĢmelerini sağlamakla görevli ve yü-

kümlü olan yatılı sosyal hizmet kuru-

luĢları aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çocuk Yuvaları 

B) KreĢ ve Gündüz Bakımevleri 

C) Kadın veya Erkek Konukevleri 

D) Toplum veya Aile DanıĢma Merkezleri 

E) YetiĢtirme Yurtları 

 

 

 

62. Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri 

gereğince sosyal hizmet kuruluĢları 

hakkında kapatma kararını aĢağıdaki-

lerden hangisi verebilir? 

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

B) Bakanlar Kurulu 

C) CumhurbaĢkanı 

D) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

E) Millî Eğitim Bakanlığı 

 

63. Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri 

gereğince Çocuk Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğüne (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü) 

bağlı kuruluĢlarda bakılmakta iken mi-

rasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mi-

rası aĢağıdakilerden hangisine geçer? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) CumhurbaĢkanlığı 

C) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

D) Millî Eğitim Bakanlığı 

E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ĠĢ Kanunu’na göre kadın iĢçilere verile-

cek olan analık izni kural olarak ne ka-

dardır?  

 

A) Doğumdan önce altı ve doğumdan son-

ra altı hafta olmak üzere toplam on iki 

hafta 

B) Doğumdan önce sekiz ve doğumdan 

sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 

on altı hafta 

C) Doğumdan sonra kullanılmak Ģartıyla 

toplam bir ay 

D) Doğumdan önce kullanılmak Ģartıyla 

toplam dört hafta 

E) Doğumdan önce iki ve doğumdan son-

ra dört ay olmak üzere toplam altı ay 

 



B 

14 

  B 

65. AĢağıdakilerden hangisi klasik haklar 

olarak da adlandırılan birinci kuĢak 

hak ve özgürlükler arasında sayılmaz? 

 

A) Adil yargılanma hakkı 

B) EĢitlik hakkı 

C) Mülkiyet hakkı 

D) Seçme ve seçilme hakkı 

E) Sosyal güvenlik hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

66. Türkiye’de kadınlar milletvekili seçim-

lerinde seçme ve seçilme hakkına hangi 

yıl kavuĢmuĢtur? 

 

A) 1928 

B) 1931 

C) 1934 

D) 1937 

E) 1945 

 

 

 

 

 

 

67. Türk Ceza Kanunu’na göre fiili iĢlediği 

sırada on iki yaĢını doldurmamıĢ olan 

çocukların ceza sorumluluğu hakkında 

aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğru-

dur? 

 

A) Ceza sorumluluğu yoktur. 

B) Her fiil için verilecek hapis cezası on 

iki yıldan fazla olamaz. 

C) Her fiil için verilecek hapis cezası yedi 

yıldan fazla olamaz. 

D) Verilecek cezaların yarısı indirilir. 

E) Verilecek cezaların üçte biri indirilir. 

 

68. AĢağıdakilerden hangisi insan hakları-

nın nitelikleri arasında sayılamaz? 

 

A) Bireye ait olması 

B) DoğuĢtan kazanılması 

C) Evrensel olması 

D) Hak ve özgürlükler arasında hiyerarĢi 

olması 

E) Vazgeçilmez olması 

 

 

 

 

69. Ġnsan Hakları Evrensel Beyanname-

si’ne göre aĢağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıĢtır? 

 

A) Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim 

türünü seçmek hakkını öncelikle haiz-

dirler. 

B) Her Ģahsın öğrenim hakkı vardır; üni-

versite öğretimi mecburidir. 

C) Herkes her nerede olursa olsun hukuk 

kiĢiliğinin tanınması hakkını haizdir. 

D) Her erkek ve kadın evlenme konusun-

da, evlilik süresince ve evliliğin sona 

ermesinde eĢit hakları haizdir. 

E) Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, 

alıkonulamaz. 

 

 

 

70. Anne ve babanın, küçük çocuklarının 

bakımı ve yetiĢtirilmesi amacıyla Ģahıs-

ları ve malvarlıkları üzerindeki soy ba-

ğı iliĢkisinden kaynaklanan hak ve 

ödevlerin bütünü aĢağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Kayyımlık 

B) Oy danıĢmanlığı 

C) Özel vesayet 

D) Velayet 

E) Yönetim danıĢmanlığı 
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71. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi’nde, özel ve aile ha-

yatına saygı hakkında kanunla kamu 

otoritesi tarafından müdahale edilebile-

cek hâller arasında sayılmamıĢtır? 

 

A) Bireysel ekonomik refahın tesisi 

B) Dirlik ve düzenin korunması 

C) Sağlığın korunması 

D) Suç iĢlenmesinin önlenmesi 

E) Ulusal güvenlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun hükümleri gereğince, korunan 

kiĢinin geçici koruma altına alınmasına 

iliĢkin koruyucu tedbir kararı ile Ģiddet 

uygulayan hakkında verilen önleyici 

tedbir kararlarının yerine getirilmesin-

den aĢağıdakilerden hangisi sorumlu-

dur? 

 

A) Aile hâkimi 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

C) Kolluk birimi  

D) Mülkî amir 

E) ġiddet önleme ve izleme merkezleri 

 

73. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun hükümleri gereğince, gecikme-

sinde sakınca bulunan hâllerde kolluk 

amirlerince alınan tedbirler, alındığı 

tarihi takip eden ilk iĢgünü içinde ona-

ya sunulmasından itibaren kaç saat içe-

risinde hâkim tarafından onaylanmazsa 

kendiliğinden kalkar? 

 

A) 96 

B) 72 

C) 48 

D) 36 

E) 24 

 

 

74. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun kapsamında korunan kiĢilerle 

ilgili olarak Türk Medenî Kanunundaki 

Ģartların varlığı hâlinde ve korunan ki-

Ģinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile 

konutu Ģerhi konulmasına aĢağıdaki-

lerden hangisi karar verebilir? 

 

A) Aile mahkemesi hâkimi 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

C) Cumhuriyet BaĢsavcısı 

D) Kolluk görevlileri 

E) Mülkî amir 

 

 

75. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun hükümleri gereğince, zorlama 

hapsinin toplam süresi en fazla ne ka-

dar olabilir? 

 

A) 9 ay 

B) 6 ay 

C) 3 ay 

D) 1 ay 

E) 15 gün 

 



B 
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76. Türk Medeni Kanunu’nda kural olarak 

aĢağıdakilerden hangisi vesayet maka-

mı olarak kabul edilmiĢtir? 

 

A) Ağır ceza mahkemesi 

B) Aile mahkemesi 

C) Asliye hukuk mahkemesi 

D) Asliye ceza mahkemesi 

E) Sulh hukuk mahkemesi 

 

 

 

 

77. Türk Medeni Kanunu’na göre aĢağıda-

ki durumlardan hangisinde evlenme 

mutlak butlanla batıl değildir? 

 

A) EĢlerden birinin evlenme sırasında evli 

bulunması  

B) EĢlerden birinin evlenme sırasında sü-

rekli bir sebeple ayırt etme gücünden 

yoksun bulunması 

C) EĢlerden kadının bekleme süresi bit-

meden evlenmesi  

D) EĢlerden birinde evlenmeye engel ola-

cak derecede akıl hastalığı bulunması 

E) EĢler arasında evlenmeye engel olacak 

derecede hısımlığın bulunması 

 

 

 

 

78. AĢağıdakilerden hangisi yasal mal re-

jimi çerçevesinde Türk Medeni Kanu-

nu’nda kiĢisel mal olarak kabul edil-

miĢtir? 

 

A) ÇalıĢma gücünün kaybı nedeniyle öde-

nen tazminatlar 

B) ÇalıĢmasının karĢılığı olan edinimler 

C) KiĢisel mallarının gelirleri 

D) Manevî tazminat alacakları 

E) Sosyal yardım kuruluĢlarının yaptığı 

ödemeler 

 

79. AĢağıdakilerden hangisi Türk Medeni 

Kanunu’nda boĢanma sebepleri arasın-

da düzenlenmemiĢtir? 

 

A) Evlilik birliğinin sarsılması 

B) Hayata kast 

C) Terk 

D) Yanılma 

E) Zina 

 

 

 

 

 

80. Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme 

ehliyeti ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

yanlıĢtır? 

 

A) Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar 

evlenemez. 

B) Erkek veya kadın kural olarak on yedi 

yaĢını doldurmadıkça evlenemez. 

C) Hâkim olağanüstü durumlarda ve pek 

önemli bir sebeple on iki yaĢını dol-

durmuĢ olan erkek veya kadının ev-

lenmesine izin verebilir.  

D) Küçük, yasal temsilcisinin izni ile ev-

lenebilir. 

E) Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olma-

dıkça evlenemez. 

 

 

 

 

 

81. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre eĢler arasındaki yasal mal rejimi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) EdinilmiĢ mallara katılma rejimi 

B) Mal ayrılığı rejimi 

C) Mal ortaklığı rejimi 

D) PaylaĢmalı mal ayrılığı rejimi 

E) Sınırlı mal ortaklığı rejimi 

 



B 
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82. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik 

sona ermiĢse kadın, evliliğin sona erme-

sinden baĢlayarak kural olarak ne ka-

dar süre geçmedikçe evlenemez? 

 

A) BeĢ yıl 

B) Üç yıl 

C) Bir yıl 

D) Üç yüz altmıĢ gün 

E) Üç yüz gün 

 

 

 

 

83. Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi 

olduğundan bahisle, haksız bir iĢin gör-

dürülmesi amacıyla giriĢimde bulun-

ması için, doğrudan veya aracılar vası-

tasıyla, kendisine veya bir baĢkasına 

menfaat temin eden kiĢi aĢağıdaki suç-

lardan hangisini iĢlemiĢ olur? 

 

A) Denetim görevinin ihmali 

B) Görevi kötüye kullanma 

C) Kamu görevinin terki 

D) Nüfuz ticareti  

E) Suç uydurma 

 

 

 

 

84. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kul-

lanmak suretiyle kendisine veya baĢka-

sına yarar sağlanmasına veya bu yolda 

vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar 

eden kamu görevlisi, aĢağıdaki suçlar-

dan hangisini iĢlemiĢ olur? 

 

A) Kamu görevlisinin ticareti 

B) Kamu görevinin usulsüz olarak üstle-

nilmesi 

C) Ġrtikâp 

D) RüĢvet 

E) Zimmet 

 

85. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil 

için kimseye ceza verilemeyeceğine iliĢ-

kin ceza hukuku ilkesi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Adalet ve kanun önünde eĢitlik ilkesi 

B) Ceza sorumluluğunun Ģahsiliği ilkesi 

C) Kanunun bağlayıcılığı ilkesi 

D) Kıyas yasağı ilkesi 

E) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

86. Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının 

bilerek ve istenerek gerçekleĢtirilmesi 

durumu, aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Basit taksir 

B) Bilinçli taksir 

C) Kast 

D) Kabahat 

E) Olası kast 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. AĢağıdakilerden hangisi Türk Ceza 

Kanunu’nda ceza sorumluluğunu kal-

dıran veya azaltan nedenler arasında 

sayılmamıĢtır? 

 

A) Hakkın kullanılması 

B) Haksız tahrik 

C) MeĢru savunma 

D) TeĢebbüs 

E) Zorunluluk hâli 

 



B 

18 

  B 

88. AĢağıdakilerden hangisi Türk Borçlar 

Kanunu’na göre hukuka aykırılığı or-

tadan kaldıran hâllerden biri değildir? 

 

A) Daha üstün nitelikte özel yarar 

B) Haklı savunma 

C) Haksız rekabet 

D) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve 

bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil 

E) Zarar görenin rızası 

 

 

 

 

 

 

 

89. AĢağıdakilerden hangisi Türk Borçlar 

Kanunu’nda kusursuz sorumluluk hâl-

leri arasında sayılmamıĢtır? 

 

A) Adam çalıĢtıranın sorumluluğu 

B) Hakkaniyet sorumluluğu 

C) Haksız fiil sorumluluğu 

D) Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

E) Yapı malikinin sorumluluğu 

 

 

 

 

 

 

 

90. Kanunun emredici hükümlerine, ahla-

ka, kamu düzenine, kiĢilik haklarına 

aykırı veya konusu imkânsız olan söz-

leĢmeler hakkında kural olarak aĢağı-

daki yaptırımlardan hangisi uygulanır? 

 

A) Askıda geçerlilik 

B) Askıda geçersizlik 

C) Ġptal 

D) Kesin hükümsüzlük 

E) Yokluk 

 

91. Devlet memurlarına disiplin cezası ve-

rilmeden önce savunmasını yapabilmesi 

için memura en az kaç gün süre verilir? 

 

A) Yedi gün 

B) Altı gün 

C) BeĢ gün 

D) Üç gün 

E) Ġki gün 

 

 

 

 

 

 

92. AĢağıdakilerden hangisi devlet memuru 

olmanın genel Ģartlarından biri değil-

dir? 

 

A) Görevini devamlı yapmasına engel akıl 

hastalığı bulunmamak 

B) Güveni kötüye kullanma suçundan 

mahkûm olmamak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunma-

mak 

D) Türk vatandaĢı olmak 

E) Yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak 

 

 

 

 

 

 

 

93. AĢağıdakilerden hangisi yer yönünden 

yerinden yönetim kuruluĢları arasında 

yer alır? 

 

A) Belediyeler 

B) Kamu iktisadi teĢebbüsleri 

C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluĢları 

D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

E) Yükseköğretim kurumları 

 



B 
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94. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 

görevleri ve yetkileri aĢağıdakilerin 

hangisi ile düzenlenir? 

 

A) Anayasa 

B) Bakanlık tebliği 

C) Bakanlık yönetmeliği 

D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi 

E) Kanun 

 

 

 

 

 

 

95. AĢağıdakilerden hangisi devlet memur-

larına serbest olan faaliyetler arasında 

sayılabilir? 

 

A) Anonim Ģirket ortağı olmak 

B) Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir  

faaliyette bulunmak 

C) Kollektif Ģirket ortağı olmak 

D) Ticari temsilci olmak 

E) Ticari vekil olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. 1982 Anayasası’na göre aĢağıdaki ka-

rarlardan hangisine karĢı yargı yolu 

açıktır? 

 

A) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar-

ları 

B) SayıĢtay’ın kesin hükümleri 

C) VatandaĢlıktan çıkarma ile ilgili karar-

lar 

D) Yüksek Askerî ġûranın terfi iĢlemleri 

E) Yüksek Seçim Kurulu kararları 

 

97. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’na göre olağan dönemde temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasına iliĢkin 

yanlıĢ bir önermedir? 

 

A) Kanunla veya yönetmelikle sınırlanabi-

lir. 

B) Sınırlama, Anayasa’nın sözüne ve ru-

huna aykırı olamaz. 

C) Sınırlama, demokratik toplum düzeni-

nin gereklerine aykırı olamaz. 

D) Temel hak ve özgürlüklerin özlerine 

dokunulamaz. 

E) Yalnızca Anayasanın ilgili maddelerin-

de belirtilen sebeplere bağlı olarak sı-

nırlanabilir.  

 

 

 

 

 

98. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin görevleri arasında 

yer almaz? 

 

A) Kanun koymak 

B) Kanunları yayımlamak 

C) Para basılmasına karar vermek 

D) SavaĢ ilanına karar vermek 

E) TBMM Ġçtüzüğünü yapmak 

 

 

 

 

 

99. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’nda sosyal ve ekonomik haklar ve 

ödevler arasında düzenlenmemiĢtir? 

 

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları 

B) ÇalıĢma ve sözleĢme hürriyeti 

C) Eğitim ve öğrenim hakkı 

D) Konut hakkı 

E) Mülkiyet hakkı 

 



B 
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100. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anaya-

sası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin ni-

telikleri arasında sayılmamıĢtır? 

 

A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet 

B) Demokratik devlet 

C) Ġnsan haklarına saygılı devlet 

D) Hukuk devleti 

E) Liberal devlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

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

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size 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 sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, 

telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, 

kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eĢya ve 

metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, 

ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları 

yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o 

kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makine bilgisayar özelliği ve  

alfabetik hafızası olmayan (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıĢtırılmasına 

imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuĢlar ile databank gibi özel donanımları bulunmamalıdır. 

Aksi takdirde bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

13. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 


