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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

 

2. GRUP 

A 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

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

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

İMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

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

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

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

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

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

işaret koymayınız. 

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

munda 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. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kitapçık türünü doğru olarak işaretlemek sizin sorumlu-

luğunuzda olup kitapçık türünü kodlamadığınız takdirde puanınız 0 olarak hesaplanacaktır. 

 

 

 

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

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 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 peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden 

hangisi 1982 Anayasası’nda “özel haya-

tın gizliliği” altında düzenlenmiştir?  

 

A) Haberleşmenin gizliliği hakkı 

B) Kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkı 

C) Konut dokunulmazlığı hakkı 

D) Vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğü 

hakkı 

E) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hakkı 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’na göre dernek kurma hürriyeti ile 

ilgili hatalı bilgi içermektedir? 

 

A) Derneğe üye olma hakkı mutlak bir hak 

olup devlet memuru niteliğine bağlı 

olarak sınırlandırılamaz. 

B) Dernekler, kanunun öngördüğü haller-

de hâkim kararıyla kapatılabilir. 

C) Herkes, önceden izin almaksızın der-

nek kurma, derneğe üye olma ya da 

üyelikten çıkma hakkına sahiptir. 

D) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 

dernekte kalmaya zorlanamaz. 

E) İstisnai hallerde gecikmesinde sakınca 

varsa kanunla bir merci, derneği faali-

yetten men ile yetkilendirilebilir. 

 

 

 

 

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiler-

den hangisi siyasi partilere üye olabilir?  

 

A) Hâkimler ve savcılar 

B) Memur statüsündeki görevliler 

C) Silahlı kuvvetler mensupları 

D) Yüksek yargı organları mensupları 

E) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

görmekte olan öğrenciler 

 

4. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa’nın 

değiştirilmesini en az kaç milletvekili 

yazıyla teklif edebilir?  

 

A) 100 

B) 200 

C) 300 

D) 360 

E) 400 

 

5. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaş-

kanı bütçe kanun teklifini malî yılba-

şından en az kaç gün önce Türkiye Bü-

yük Millet Meclisine sunar?  

 

A) 30 

B) 45 

C) 60 

D) 75 

E) 90 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi ve 

idari vesâyet kurumlarının karşılaştır-

ması bakımından hatalı bilgi içermek-

tedir?  

 

A) Hiyerarşi, olağan ve genel; idari vesa-

yet, istisnai bir yetkidir. 

B) Hiyerarşinin kanuni dayanağa ihtiyacı 

yoktur; idari vesayet, açıkça yasalar ta-

rafından düzenlenmelidir. 

C) Hiyerarşi, hem hukuka uygunluk hem 

yerindelik denetimini içerir; idari vesa-

yet, hukuka uygunluk denetimi ile sı-

nırlıdır. 

D) Hiyerarşide üst, astına hukuk kuralları-

nın nasıl uygulanacağına ilişkin emir 

ve talimat verebilir; idari vesayette, ve-

sayet makamları hukuk kurallarının 

uygulanmasına ilişkin talimat veremez. 

E) Hiyerarşide üst, astın işlemlerini değiş-

tirebilir, kaldırabilir, yerine geçerek iş-

lem tesis edebilir; idari vesayette ise 

sadece yerine geçerek işlem tesis ede-

bilir. 
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7. Aşağıdakilerden hangisi idare huku-

kunda merkezden yönetim ilkesinin sa-

kıncalarından biridir?  

 

A) Kamu hizmetlerinin verimli bir biçim-

de yürütülmesi için gereken uzmanlık 

sağlanamaz. 

B) Kamu hizmetlerinin maliyeti azalır. 

C) Kamu hizmetlerinin ülkeye eşit bir bi-

çimde yayılması sağlanır. 

D) Merkezden yönetim ilkesi, bürokrasi-

nin artmasını sağlar. 

E) Merkezden yönetim ilkesi, devlet yö-

netiminde birliği sağlamaz. 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gere-

ğince doğrudan Cumhurbaşkanlığına 

bağlı kurum ve kuruluşlardan biri de-

ğildir? 

 

A) Devlet Arşivleri Başkanlığı 

B) Diyanet İşleri Başkanlığı 

C) Göç İdaresi Başkanlığı 

D) İletişim Başkanlığı 

E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk idare 

hukukunda, mahalli idarelerin özellik-

lerinden biri değildir?  

 

A) Görevleri yasa ile belirlenir. 

B) Görevleri ile orantılı gelir kaynakları 

vardır. 

C) İçişleri Bakanlığının hiyerarşik dene-

timinde görev yaparlar. 

D) Karar organları seçimle işbaşına gelir. 

E) Tüzel kişiliğe sahiptirler. 

 

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi “kınama” 

cezasını gerektiren bir eylem değildir?  

 

A) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri 

eşyayı özel işlerinde kullanmak 

B) Devlete ait resmi belge, araç ve özel 

eşyayı kaybetmek 

C) Görev sırasında âmire hal ve hareketi 

ile saygısız davranmak 

D) İş arkadaşlarına veya iş sahiplerine söz 

veya hareketle sataşmak 

E) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve 

gelmemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. “Kısmen de olsa geçimini suçtan elde etti-

ği kazançla sağlamaya alışmış kişiyi ifade 

eder.” 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavram-

lardan hangisine aittir?  

 

A) İtiyadi suçlu 

B) Örgüt mensubu suçlu 

C) Suçu meslek edinen kişi 

D) Suçtan kazanç sağlayan kişi 

E) Tesadüfi suçlu 
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12. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

bir Türk vatandaşı, yabancı ülkede suç 

işlediği takdirde genel olarak ceza ka-

nunlarının uygulanmasına ilişkin hangi 

ilkeye göre Türk mahkemelerinde yar-

gılanır?  

 

A) Faile göre şahsilik 

B) İkame yargı 

C) Koruma 

D) Mülkilik 

E) Mağdura göre şahsilik 

 

 

 

 

 

13. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, 

kanunda aksi belirtilmediği durumlar-

da süreli hapis cezasının alt ve üst sınır-

ları ne kadardır?  

 

A) 1 ay – 20 yıl 

B) 1 ay – 25 yıl 

C) 1 ay – Müebbet 

D) 1 yıl – 20 yıl 

E) 1 yıl – 25 yıl 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’na göre kasıtlı bir 

suçun işlenmesinde kullanılan veya su-

çun işlenmesine tahsis edilen ya da suç-

tan meydana gelen eşyanın mülkiyeti-

nin devlete geçirilmesidir?  

 

A) El koyma 

B) Muhafaza altına alma 

C) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

D) Müsadere 

E) Zor alım 

 

15. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

hapis cezasının ertelenebilmesi için 

hükmedilmiş ceza süresi en fazla ne ka-

dar olmalıdır?  

 

A) 6 ay 

B) 1 yıl 

C) 2 yıl 

D) 3 yıl 

E) 4 yıl 

 

 

16. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre, terk nedeniyle boşanma davası 

açılabilmesi için ortak yaşama dönmesi 

ihtarının, en az altı ay olan sürenin ka-

çıncı ayı bitmeden yapılması mümkün 

değildir?  

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

 

17. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hü-

kümlerine göre, aşağıdakilerin hangi-

sinde evliliğin mutlak butlanla sakat-

lanması durumu söz konusu değildir?  

 

A) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli 

bulunması 

B) Eşlerden birinin evlenme sırasında sü-

rekli bir sebeple ayırt etme gücünden 

yoksun bulunması 

C) Eşlerden birinin evlenme konusunda 

iradesini açıklamakta yanılmaya düş-

müş bulunması 

D) Eşlerden birinde evlenmeye engel ola-

cak derecede akıl hastalığının bulun-

ması 

E) Eşler arasında evlenmeye engel olacak 

derecede hısımlığın bulunması 
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18. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hüküm-

lerine göre her eşin mal rejiminin devamı 

süresince karşılığını vererek elde ettiği 

mal varlığı değerleri edinilmiş mal sayıl-

maktadır.  

 

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mal-

ların istisnasıdır? 

 

A) Eşin miras yoluyla ya da herhangi bir 

şekilde karşılıksız kazanma yoluyla el-

de ettiği mal varlığı değerleri 

B) Edinilmiş malların yerine geçen değer-

ler 

C) Kişisel malların gelirleri 

D) Mal rejiminin devamı süresince eşin 

çalışmasının karşılığı olan edinimler 

E) Sosyal güvenlik ve sosyal yardım ku-

rum ve kuruluşlarının veya personele 

yardım amacı ile kurulan sandıkların 

yaptığı ödemeler 

 

 

 

19. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hü-

kümlerine göre, soy bağının kurulması 

ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisin-

de hatalı bilgi verilmiştir?  

 

A) Ana ile çocuk arasındaki soy bağı do-

ğumla kurulur. 

B) Ana ile çocuk arasında evlat edinme ile 

de soy bağı kurulabilir. 

C) Babalık karinesi, evlilik birliği devam 

ederken veya evliliğin sona ermesinden 

başlayarak üç yüz gün içinde doğan 

çocuğun babasının koca olduğu yönün-

deki karinedir. 

D) Babalık karinesi mutlak bir karine olup 

aksinin ispatı mümkün değildir. 

E) Çocuk, evliliğin sona ermesinden baş-

layarak üç yüz gün içinde doğmuş ve 

ana da yeniden evlenmiş ise ikinci evli-

likteki eş, baba sayılacaktır. 

 

20. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hü-

kümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

velayet ve vesayet kurumlarının karşı-

laştırılması bakımından hatalı bilgi 

içermektedir?  

 

A) Velayet kural olarak yasa gereği doğar, 

vesayetin kurulması için mahkeme ka-

rarına ihtiyaç vardır. 

B) Veli de, vasi de velayet veya vesayeti 

altındaki kişilerin mallarının defterini 

tutmak ve düzenli olarak mahkemeye 

hesap vermek zorundadır. 

C) Veli, çocuğu temsilen işlemler yapar-

ken herhangi bir makamdan izin almak 

zorunda değildir; vasi bazı işlemleri 

yaparken ilgili makamdan izin almak 

zorundadır. 

D) Velinin velayeti altındaki çocuğun mal-

larından yararlanma hakkı vardır; vasi-

nin, vesayeti altındaki kişinin malların-

dan yararlanması mümkün değildir. 

E) Veli, velayet görevi karşılığı bir ücret 

isteyemez; vasi ise bunun için ücret is-

teyebilir. 

 

 

 

 

 

 

21. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hü-

kümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

vesayette denetim makamının iznini ge-

rektiren durumlardan biridir?  

 

A) Borç ödemeden aciz beyanı 

B) Kambiyo taahhüdü altına girme 

C) Küçüğün ergin kılınması 

D) Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı iş-

leri 

E) Taşınmazların alımı, satımı, rehnedil-

mesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni 

hak kurulması 
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22. Aşağıdakilerden hangisi medeni huku-

kun asıl (yürürlük) kaynakları arasında 

sayılmaktadır?  

 

A) İstinaf Daireleri Başkanlar Kurulu ka-

rarları 

B) Kanun yararına bozma sonucu verilen 

daire kararları 

C) Yargıtay dairelerinin kararları 

D) Yargıtay içtihadı birleştirme kararları 

E) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları 

 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun tek 

seferde veya parçalar halinde ifa edebi-

leceği edim türlerini ifade etmek için 

kullanılan ayrımdır?  

 

A) Bölünebilir edim – bölünemez edim 

B) Maddi edim – manevi edim 

C) Olumlu edim – olumsuz edim 

D) Süreli edim – dönemli edim 

E) Şahsi edim – maddi edim 

 

 

 

 

 

 

24. 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri-

ne göre, aşağıdakilerden hangisi geçici 

eksik borçlardandır? 

 

A) Ana babanın birlikte yaşadığı ergin ço-

cuğa olan borcu 

B) Evlenme tellâllığından doğan ücret 

borçları 

C) Kumar ve bahisten doğan borçlar 

D) Konkordato dışında kalan borç 

E) Zamanaşımına uğramış borçlar 

 

25. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi kusursuz so-

rumluluk hâllerinden biri değildir?  

 

A) Adam çalıştıranın sorumluluğu (m. 66) 

B) Hayvan bulunduranın sorumluluğu (m. 

67) 

C) Haksız fiilde, haksız fiille başkasına 

zarar verenin sorumluluğu (m. 49) 

D) Yardımcı şahısların fiillerinden sorum-

luluk (m. 116) 

E) Yapı, bina veya diğer inşa eseri mali-

kinin sorumluluğu (m. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. “0 – 12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan 

çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran 

kız çocuklarının bedensel, eğitsel, psiko 

sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve-

ya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağla-

makla görevli ve yükümlü yatılı sosyal 

hizmet kuruluşlarını ifade eder.” 

 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

göre, yukarıdaki tanım aşağıdaki kav-

ramlardan hangisine aittir?  

 

A) Bakım ve rehabilitasyon merkezleri 

B) Çocuk yuvaları 

C) Huzurevleri 

D) Kreş ve gündüz bakımevleri 

E) Yetiştirme yurtları 
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27. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

göre, korunmaya ve bakıma alınmış 

olup iş görme gücüne sahip olanların 

çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki-

lerden hangisi hatalı bilgi içermektedir? 

 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanmalıdır. 

B) Bir kadro karşılığında çalışma saati ile 

sınırlı olmak üzere birden fazla kişi ça-

lıştırılabilecektir. 

C) Hizmetlerle ilgili kadroların boş tutul-

ması gereklidir. 

D) Her bir kadro karşılığı haftada 40 saati 

geçmemek üzere tespit edilecek çalış-

ma saatleri içinde çalıştırılmalıdır. 

E) Söz konusu kadroların % 30’u, engelli-

likleri nedeniyle koruma kararı uzatı-

lanlara tahsis edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukla-

rın reşit oluncaya kadar Kurumca ku-

rulan sosyal hizmet kuruluşlarında ba-

kılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahi-

bi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir 

kararı hangi kanuna göre ilgili makam 

tarafından alınır?  

 

A) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

C) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

D) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

E) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

 

29. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

göre, 18 yaşını tamamlamış olan ko-

runmaya ihtiyacı olan çocuklardan öğ-

renime devam etmeyenlerin, bir iş veya 

meslek sahibi edilerek kendi kendileri-

ne yeterli olabilmelerinin sağlanması 

amacıyla kaç yaşına kadar korunma 

kararları uzatılabilir? 

 

A) 20 

B) 25 

C) 28 

D) 30 

E) 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

göre, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel 

kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşları-

na bir yıl içinde kaç defa idari para ce-

zası uygulandığı takdirde kuruluş, Ba-

kanlık tarafından kapatılır? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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31. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 

göre, koruyucu ve destekleyici tedbir 

kararlarının alınması ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi hatalı bilgi 

içermektedir?  

 

A) Aynı anda birden fazla tedbire karar 

verilmesi çocuğun rızası ile mümkün-

dür. 

B) Tedbir, çocuk hâkimi tarafından re’sen 

alınabilir. 

C) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk 

hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. 

D) Tedbirin türü kararda gösterilir. 

E) Tedbirin uygulanması, on sekiz yaşın 

doldurulmasıyla kendiliğinden sona 

erer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 

göre, acil koruma kararının alınması 

gereken durumlarda Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun 

gelişinden itibaren en geç kaç gün için-

de çocuk hâkimine müracaat eder?  

 

A) 25 

B) 20 

C) 15 

D) 10 

E) 5 

 

33. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 

göre, çocuk hâkimi tarafından alınan 

tedbir kararlarına karşı hangi kanun 

yoluna müracaat edilebilir?  

 

A) İtiraz 

B) İstinaf 

C) Kanun yararına bozma 

D) Temyiz 

E) Yargılamanın yenilenmesi 

 

 

 

34. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na 

göre, çocuklar hakkında kamu davası-

nın açılmasının ertelenmesi kararı ve-

rilmesi durumunda erteleme süresi kaç 

yıl olacaktır?  

 

A) 9 

B) 7 

C) 5 

D) 3 

E) 1 

 

 

35. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun gereğince aşağıdaki koruyucu 

tedbirlerden hangisi, gecikmesinde sa-

kınca bulunan hâllerde kolluk amirle-

rince de alınabilir?  

 

A) Geçici maddi yardım yapılması 

B) Hayati tehlikesinin bulunması hâlinde, 

ilgilinin talebi üzerine veya resen geçi-

ci koruma altına alınması 

C) İş yerinin değiştirilmesi 

D) Kişinin evli olması hâlinde müşterek 

yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri 

belirlenmesi 

E) Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal 

bakımdan rehberlik ve danışmanlık 

hizmeti verilmesi 

 



A 
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36. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun gereğince tedbir kararı ilk defa-

sında en çok kaç ay için verilebilir?  

 

A) 1 

B) 3 

C) 5 

D) 6 

E) 8 

 

 

37. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun gereğince verilen tedbir karar-

larına karşı tefhim veya tebliğinden iti-

baren ne kadar süre içerisinde hangi 

makama kanun yolu ile başvuru yapı-

labilir?  

 

A) 7 gün – İçişleri Bakanlığı 

B) 7 gün – Aile Mahkemesi 

C) 14 gün – Sulh Ceza Mahkemesi 

D) 2 hafta – Çocuk Hâkimi 

E) 2 hafta – Aile Mahkemesi 

 

 

38. “Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla 

aynı haneyi paylaşmasa da aile veya ha-

nede ya da aile mensubu sayılan diğer ki-

şiler arasında meydana gelen her türlü fi-

ziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şid-

deti ifade eder.” 

 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-

na Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun’a göre, yukarıdaki tanım aşağı-

daki kavramlardan hangisine aittir?  

 

A) Ev içi şiddet 

B) Fiziki takip 

C) Israrlı takip 

D) Kadına yönelik şiddet 

E) Şiddet 

 

39. “Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü 

eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda 

engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle 

bağlantılı olarak, engellinin hak ve özgür-

lüklerden yararlanması bakımından nesnel 

olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir 

konuma sokulmasını ifade eder.” 

 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre, yukarıdaki tanım aşağıdaki 

kavramlardan hangisine aittir?  

 

A) Doğrudan ayrımcılık 

B) Dolaylı ayrımcılık 

C) Engelliliğe dayalı ayrımcılık 

D) Habilitasyon 

E) Rehabilitasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre, aşağıdakilerden hangisi 

hizmetlerin yerine getirilmesindeki ge-

nel esaslardan biri değildir? 

 

A) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapıla-

maz; ayrımcılıkla mücadele engellilere 

yönelik politikaların temel esasıdır. 

B) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri 

ve topluma tam ve etkin katılımları için 

erişilebilirliğin sağlanması esastır. 

C) Engellilere yönelik hizmetlerin sunu-

munda aile bütünlüğünün korunması 

esastır. 

D) Engelli olan çocuklara yönelik hizmet-

lerde çocuğun üstün yararı yerine aile 

bütünlüğü esas alınır. 

E) Engellilerin ve engelliliğin her tür is-

tismarının önlenmesi esastır. 

 



A 
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41. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre, habilitasyon ve rehabilitas-

yon hizmetleri bakımından aşağıdaki-

lerden hangisi hatalıdır?  

 

A) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet-

leri, toplumsal hayata katılım ve eşitlik 

temelinde verilir. 

B) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet-

lerinin, mümkün olan en erken evrede 

başlaması esastır. 

C) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet-

lerinin, engellinin yerleşim yerine en 

yakın yerde verilmesi esastır. 

D) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet-

lerinde, ihtiyaç duyulan personelin ye-

tiştirilmesine yönelik eğitim program-

ları geliştirilir. 

E) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet-

lerinin verilmesinde engellilerin top-

lumdan tecridi ve ayrı tutulması da sağ-

lanır. 

 

 

 

 

 

 

42. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Ka-

nun’a göre, engellilerin her türlü eği-

tim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kar-

şılamak üzere kabartma yazılı, sesli, 

elektronik kitap; alt yazılı, işaret dili 

tercümeli ve sesli betimlemeli film ve 

benzeri materyal temin edilmesine iliş-

kin gerekli işlemler hangi bakanlıklar 

tarafından yürütülür?  

 

A) Adalet – İçişleri 

B) İçişleri – Aile ve Sosyal Hizmetler 

C) Milli Eğitim – Aile ve Sosyal Hizmet-

ler 

D) Milli Eğitim – Kültür ve Turizm 

E) Milli Eğitim - İçişleri 

 

43. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışmayı Teşvik Kanunu’na göre, ih-

tiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve ayni 

yardımda bulunmak üzere illerde kuru-

lan sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakfının tabii başkanı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

C) İçişleri Bakanı 

D) Kaymakam 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışmayı Teşvik Kanunu’na göre, ih-

tiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve ayni 

yardımda bulunmak üzere ilçelerde ku-

rulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakfının vakıf senedi, kimin tarafından 

tescil ettirilir? 

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

B) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

C) İçişleri Bakanı 

D) Kaymakam 

E) Vali 

 



A 
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45. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışmayı Teşvik Kanunu’na göre, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu hangi kurum nezdinde ku-

rulmuştur?  

 

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

C) Hazine ve Maliye Bakanı 

D) İçişleri Bakanı 

E) T.C. Merkez Bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışmayı Teşvik Kanunu’na göre, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu’na, kanun veya kararna-

melerle kurulu bulunan ve kurulacak 

olan fonlardan Cumhurbaşkanı kara-

rıyla yüzde kaça kadar aktarılacak 

miktar fonun gelirleri arasındadır? 

 

A) 15 

B) 10 

C) 5 

D) 3 

E) 1 

 

47. “Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmet-

lerini koordine etmek” 

 

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkila-

tı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi’ne göre, yukarıdaki görev Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 

hangi genel müdürlüğün görevidir?  

 

A) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü 

B) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

C) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

D) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

E) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Mü-

dürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 

yapılacak bilgi edinme başvurularını et-

kin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlan-

dırmak üzere gerekli tedbirleri almak” 

 

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkila-

tı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi’ne göre, yukarıdaki görev Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 

hangi birimin görevidir? 

 

A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

C) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

D) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

E) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Mü-

dürlüğü 

 



A 

11 

  A 

49. “Bakanlığın internet sayfaları, elektronik 

imza ve elektronik belge uygulamaları ile 

ilgili teknik çalışmaları yapmak” 

 

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkila-

tı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi’ne göre, yukarıdaki görev Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 

hangi birimin görevidir? 

 

A) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü 

B) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

C) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

D) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

E) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkila-

tı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi’ne göre, Aile ve Sosyal Hizmet-

ler Bakanlığında istihdam edilen aile ve 

sosyal hizmetler uzmanı, özlük hakları 

bakımından hangi uzmana denktir?  

 

A) Adalet uzmanı 

B) Göç uzmanı 

C) Milli savunma uzmanı 

D) Rekabet kurulu uzmanı 

E) Sermaye piyasası kurulu uzmanı 

51. “Bu dönemdeki çocuklar dünyayı kendi 

bakış açılarına göre değerlendirebilir. 

Başkalarının kendilerinden farklı bakış 

açılarına sahip olduğunu/olabileceğini 

anlayamazlar. Bu durum benmerkezcilik 

olarak adlandırılır.”  

 

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı’na 

göre benmerkezcilik, bilişsel gelişimin 

hangi evresindeki çocukların bir özel-

liği olarak tanımlanmaktadır?   

 

A) Döngüsel işlem 

B) Duyusal işlem 

C) İşlem öncesi  

D) Somut işlem 

E) Soyut işlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. “Davranışların ve çeşitli psikolojik bo-

zuklukların önemli bir kaynağının bi-

reylerin farkında olmadıkları, bastır-

dıkları bilinçaltı süreçler olduğunu ileri 

süren” psikoloji bakış açısı aşağıdaki-

lerden hangisidir?    

 

A) Davranışçılık 

B) Gestalt 

C) İşlevselcilik 

D) Psikanaliz  

E) Yapısalcılık 
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53. “Psikolojik bozukluk (hastalık) tanısı 

almış bireylerden ziyade; hayatının bel-

li bir alanında (okul, iş, evlilik gibi) 

uyum problemi veya karar verme zor-

luğu yaşayan bireylere psikolojik destek 

sağlama işlevi olan” psikolojinin alt 

alanı aşağıdakilerden hangisidir?   

 

A) Fizyolojik 

B) Gelişim  

C) Klinik  

D) Kişilik  

E) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. “Etrafımızdaki uyarıcılar eksik olsa 

bile zihnimiz onları bir bütün olarak 

algılama eğilimi taşır. Örneğin; bir ke-

limedeki/cümledeki bazı harfler eksik 

olsa bile kelimenin/cümlenin anlamı an-

laşılabilir.” şeklinde tanımlanabilen 

Gestalt bakış açısına ait ilke aşağıdaki-

lerden hangisidir?   

 

A) Basitlik 

B) Benzerlik  

C) Süreklilik 

D) Tamamlama  

E) Yakınlık  

 

55. “Bebeklerin nesneleri önceleri sadece 

avuçları ile tutabilirken daha sonraki 

dönemlerde parmakları ile de tutabilir 

hale gelmeleri” durumu aşağıdaki geli-

şim ilkelerinden hangisi ile açıklanabi-

lir?   

 

A) Gelişimde normatif tarih etkileri bulu-

nur. 

B) Gelişimde normatif olmayan etkiler bu-

lunur. 

C) Gelişim baştan ayağa doğrudur. 

D) Gelişim dönemlerinde farklı gelişim 

alanlarında (fiziksel, bilişsel vb.) farklı 

hızlarda gelişim ortaya çıkar. 

E) Gelişim genelden özele doğrudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. İlişkisel tarama araştırmalarına iliş-

kin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?   

 

A) Bağımlı değişken araştırmacı tarafın-

dan değişimlenmektedir (manipüle 

edilmektedir).  

B) Çoğunlukla anketler, ölçekler ve/veya 

psikolojik testler kullanılır. 

C) Değişkenler arası ilişkiler istatistiksel 

analizlerle incelenir. 

D) Elde edilen korelasyon katsayısı ne-

den-sonuç ilişkisi bildirmez. 

E) İki değişken arasındaki ilişki aslında 

bu araştırmada ölçülmemiş karıştırıcı 

bir değişken tarafından belirleni-

yor/etkileniyor olabilir.  
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57. Edimsel koşullanma kapsamında yer 

alan ve “pekiştirme daha önceden be-

lirlenmiş olan, belirli bir sayıdaki 

davranışın yapılması ardından veril-

mektedir. Diğer bir deyişle, her bir 

pekiştirme için gerekli olan davranış 

sayısı her zaman aynı olmaktadır.” 

şeklinde tanımlanan pekiştirme tarife-

sinin adı aşağıdakilerden hangisidir?   

 

A) Değişken oranlı pekiştirme tarifesi 

B) Düzenli oranlı pekiştirme tarifesi  

C) Değişken aralıklı pekiştirme tarifesi    

D) Sabit oranlı pekiştirme tarifesi  

E) Sabit aralıklı pekiştirme tarifesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. “Birey yaptığı davranış ile kendisi açı-

sından hoşa gitmeyen bir uyarıcıyı or-

tamdan kaldırabilmiş / çıkarabilmiş 

olur. Bu nedenle, bireyin aynı koşullar 

altında bu davranışı yapma olasılı-

ğı/yapma sıklığı artar.” şeklinde tanım-

lanan öğrenme kuramları kapsamında-

ki kavram aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) I. Tip Ceza 

B) II. Tip Ceza 

C) Olumsuz Pekiştirme  

D) Olumlu Pekiştirme 

E) Özdeşleşme 

 

59. TÜİK verilerine göre Türkiye’de, 2021 

yılı içerisinde gerçekleşen iç göçün ne-

denleri arasında aşağıdakilerden hangi-

si ilk sırada yer almaktadır? 

 

A) Başkasına bağlı göç 

B) Eğitim 

C) İş bulma 

D) İyi konut ve yaşam koşulları 

E) Sağlık 

 

 

 

 

 

 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 

açık toplumsal tabakalaşma için doğru-

dan belirleyici faktörlerden biri değil-

dir? 

 

A) Ahlak anlayışı 

B) Bireyin nitelikleri 

C) Eğitim 

D) Ekonomik yapı 

E) Hukuk sistemi 

 

 

 

 

 

 

61. Türkiye’de şehir, şehirleşme olgusunun 

ele alındığı öncü ve temel çalışmalardan 

biri olan “Örgütleşemeyen Kent: İz-

mir”, aşağıdaki bilim insanlarından 

hangisine aittir? 

 

A) İbrahim Yasa 

B) Mübeccel B. Kıray 

C) Ruşen Keleş 

D) Orhan Türkdoğan 

E) Özer Ozankaya 
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62. Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisi 

Türkiye’de görülmez? 

 

A) Monogami 

B) Pederşahi 

C) Poliandri 

D) Polijini 

E) Patrilokal 

 

 

 

 

 

 

63. Türkiye’de köy toplumsal yapısının 

sosyolojik ve antropolojik olarak ele 

alınıp araştırıldığı öncü çalışmalardan 

biri olan “Bazı Ankara Köyleri Üzerin-

de Bir Araştırma” (1940-1942) isimli 

çalışma, aşağıdaki bilim insanlarından 

hangisine aittir? 

 

A) İbrahim Yasa 

B) Behice Boran 

C) Mübeccel Kıray 

D) Nermin Abadan Unat 

E) Niyazi Berkes 

 

 

 

 

 

 

64. COVID-19 pandemisi öncesi Türkiye 

İstatistik Kurumu verilerine göre 2009-

2019 yıllarında Türkiye’de kaba ölüm 

hızının en yüksek olduğu il aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Bartın 

B) Balıkesir 

C) Edirne 

D) Kastamonu 

E) Sinop 

 

65. 2021 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 

toplam doğurganlık hızı nüfusun yenilen-

me düzeyinin altında kalmıştır.  

 

2021 verilerine göre toplam doğurgan-

lık hızı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 2.3 

B) 2.1 

C) 1.7 

D) 1.5 

E) 0.9 

 

 

 

 

66. Osmanlı devlet ve toplum yapısının te-

mel sorununu merkeziyetçi yönetim, 

fertlerin gelişimi ve girişim sorunu ola-

rak tespit eden ve çözüm önerisini 

“Adem-i Merkeziyet”, “Teşebbüs-i Şah-

si” olarak kavramsallaştıran düşünür 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Cevdet Paşa 

B) İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

C) Mehmet Ali Şevki 

D) Prens Sabahattin 

E) Ziya Gökalp 

 

 

 

67. Auguste Comte, bilimler sınıflamasını 

matematik, fizik, kimya, biyoloji, astro-

nomi ve sosyoloji şeklinde yapmıştır.  

 

Bu sınıflamadaki temel belirleyici aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Materyalizm 

B) Pragmatizm 

C) Pozitivizm 

D) Rasyonalizm 

E) Siyantizm (Bilimcilik) 
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68. İbn Haldun, devleti aşağıdaki kavram-

lardan hangisi ile ifade etmiştir? 

 

A) Asabiyet 

B) Eminlik 

C) Mülk 

D) Riyaset 

E) Umran 

 

 

 

69. Kamikaze, Japon pilotların,  II. Dünya 

Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri 

donanmasında yer alan savaş gemilerini 

batırmak ya da tahrip etmek için gemilere 

yaptıkları intihar dalışlarının adıdır. 

 

Yukarıdaki intihar türü, Emile     

Durkheim’ın intihar sınıflamalarından 

hangisine bir örnektir? 

 

A) Anomik İntihar 

B) Alturistik İntihar 

C) Egoist İntihar 

D) Fatalistik İntihar 

E) Kaotik İntihar 

 

 

70. Sosyolojinin kuruluş sürecinde Auguste 

Comte tarafından pozitivist bir yaklaşımla 

“Sosyal Statik”, “Sosyal Dinamik” şeklin-

de kavramsallaştırılan sosyolojinin konu-

su, güncel olarak bu kavramlarla ifade 

edilmemektedir.  

 

İki kavram yerine kullanılan güncel 

kavramlar aşağıdakilerin hangisinde 

doğru bir şekilde ifade edilmiştir? 

 

A) Sosyal Yapı – Sosyal Değişme 

B) Sosyal Kurumlar – Sosyal Değişme 

C) Sosyal Yapı – Sosyal Hareketlilik 

D) Sosyal Kurumlar – Sosyal Dönüşüm 

E) Sosyal Kurumlar – Sosyal Hareketlilik 

 

71. “2023 yılında Türkiye’de Yükseköğre-

tim Kurumları Sınavı’na girecek öğ-

renciler”,  aşağıdaki sosyolojik kavram-

lardan hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Toplumsal grup 

B) Toplumsal kitle 

C) Toplumsal kategori 

D) Toplumsal yığın 

E) Toplumsal sınıf 

 

 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyoloji alt 

dalı değildir? 

 

A) Boş zamanlar sosyolojisi 

B) Birey sosyolojisi 

C) Edebiyat sosyolojisi 

D) Kurumlar sosyolojisi 

E) Militer sosyoloji 

 

 

73. Anne olmaktan beklenen davranış ka-

lıpları ve pratiklerin bütünü sosyolojik 

olarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade 

edilir? 

 

A) Ebeveynlik 

B) Kimlik 

C) Norm 

D) Rol 

E) Statü 

 

 

74. Erkeğin eşinin ölmesi sonrasında, eşinin 

kız kardeşi ile evlenmesi olgusu aşağı-

dakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Levirat 

B) Monogami 

C) Poliandri 

D) Polijini 

E) Sororat 

 



A 
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  A 

75. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 

yer alan “Bir suç ile itham edilen her-

kes, suçluluğu yasal olarak sabit olun-

caya kadar masum sayılır.” düzenleme-

si aşağıdaki haklardan hangisinin kap-

samına girer? 

 

A) Ayrımcılık yasağı 

B) Adil yargılanma hakkı 

C) İfade özgürlüğü hakkı 

D) Özel ve aile hayatına saygı hakkı 

E) Özgürlük ve güvenlik hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

76. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan 

edilmiştir? 

 

A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

B) Avrupa Birliği 

C) Avrupa Konseyi 

D) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

E) UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

77. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uya-

rınca her insan kural olarak kaç yaşına 

kadar çocuk sayılır?  

 

A) 15 

B) 16 

C) 17 

D) 18   

E) 19 

 

78. İş Kanunu’na göre çocukların veya ka-

dınların çalıştırılmasına dair aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır?  

 

A) On üç yaşını doldurmuş çocuklar; be-

densel, zihinsel, sosyal ve ahlaki ge-

lişmelerine ve eğitime devam edenlerin 

okullarına devamına engel olmayacak 

hafif işlerde çalıştırılabilirler. 

B) Kural olarak on beş yaşını doldurma-

mış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

C) Maden ocaklarında kadınların çalıştı-

rılması yasaktır. 

D) Su altında çalışılacak işlerde kadınların 

çalıştırılması yasaktır.  

E) Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını 

doldurmamış çocuk ve genç işçilerin 

gece çalıştırılması yasaktır.  

 

 

79. Velâyetin kullanılması kendisine veril-

meyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim 

giderlerine gücü oranında katılmak 

üzere ödediği nafaka aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Destek nafakası 

B) İştirak nafakası 

C) Tedbir nafakası 

D) Yoksulluk nafakası 

E) Yardım nafakası 

 

 

80. Türk Medenî Kanunu’na göre bütün 

insanların, hukuk düzeninin sınırları 

içinde, haklara ve borçlara ehil olmada 

eşit olması aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ilgilidir? 

 

A) Ayırt etme gücü 

B) Erginlik 

C) Fiil ehliyeti 

D) Hak ehliyeti 

E) Kişilik hakkı 

 



A 
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81. İş Kanunu’na göre kadın işçilere bir 

yaşından küçük çocuklarını emzirmele-

ri için günde toplam kaç saat süt izni 

verilir?  

 

A) Yarım saat 

B) Bir saat 

C) Bir buçuk saat 

D) İki saat 

E) İki buçuk saat 

 

 

 

82. Türk Ceza Kanunu’na göre gebelik 

süresi asgari kaç haftadan fazla olan 

kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi 

halinde hapis veya adlî para cezasına 

hükmolunur? 

 

A) 8 

B) 10 

C) 12 

D) 14 

E) 16 

 

 

 

 

83. Çocukların okula başlamadan çeşitli bece-

rileri kazanmış olmaları beklenilir. Örne-

ğin zihinsel olarak anlatılan konuları an-

lamaları, fiziksel olarak kalemle yazı ya-

zabilmeleri gibi yeterliliklerin olması bun-

lar arasındadır.  

 

Yukarıda ifade edilen yeterlilikler, geli-

şim psikolojisi kapsamında hangi kav-

ramla belirtilir? 

 

A) Büyüme  

B) Bilinçli farkındalık 

C) Hazırbulunuşluk 

D) Kritik dönem 

E) Olgunlaşma 

 

84. Dört yaşındaki Irmak oyuncaklarıyla oda-

sında yaratıcı oyunlar oynamaktadır. Bu 

oyunlardan biri hayvanat bahçesinde geç-

mektedir ve Irmak hayvanları etçil ve ot-

çul olanlara göre ayırmıştır. Annesi neden 

hayvanları ayırdığını sorduğunda ise “An-

neciğim kaplan ceylanı yiyebilir.” cevabı-

nı vermiştir.  

 

Irmak’ın bu cevabı gelişimle ilgili hangi 

kavramla ilişkilidir? 

 

A) Animizm 

B) Düşüncenin tek yönlü olması 

C) Korunum 

D) Özümleme 

E) Problem çözme 

 

 

85. Çocukların mantıklı, somut düşünme 

ve dil becerilerinin arttığı, sosyal roller 

ve kuralların öğrenilmeye başlanıldığı, 

okuma yazma ile ilgili temel becerilerin 

geliştirildiği gelişim dönemi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Erken çocukluk dönemi 

B) Ergenlik dönemi 

C) İşlem öncesi dönem 

D) Son çocukluk dönemi 

E) Yeni doğan dönemi 

 

 

86. Piaget’in zihin gelişimi kuramında be-

lirtilen anlamıyla zihinsel süreçlerin sis-

tematik ve tutarlı hale getirildiği, fikir-

lerle eylemlerin birleştirildiği özellik 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bilişsel kapasite 

B) Özümleme 

C) Örgütleme 

D) Problem çözme 

E) Uyum sağlama 

 



A 
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  A 

87. Okul öncesi dönemde sosyal beceri geli-

şiminde ailesel faktörlerin etkisini incele-

mek isteyen bir bilim insanı 6 farklı yaş 

grubundan (1, 2, 3, 4, 5, 6 yaş) 100’er ço-

cukla aynı zamanda çalışmıştır.  

 

Ekonomik ve uygulanması çabuk olma-

sı açısından tercih edilen bu araştırma 

deseni aşağıdakilerin hangisinde belir-

tilmiştir? 

 

A) Anlık desen 

B) Boylamsal desen 

C) Kesitsel desen 

D) Nitel desen 

E) Sırasal desen 

 

88. Freud’a göre çocuğun ana babasından 

özümsemiş olduğu toplumsal kurallara, 

geleneklere ve ahlak ilkelerine göre şe-

killenen, kusursuzluğu ve ideali temsil 

eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bilinç 

B) Bilinç altı 

C) Ego 

D) İd 

E) Süperego 

 

89. Çocukların çeşitli faktörlere göre grupla-

ma ve sıralama yaptıkları dönemde, bir 

nesnenin görünümü değişse de çocukların 

söz konusu nesnenin sayı ve miktarı gibi 

özelliklerinin değişmediğini kavradıkları 

görülmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen özellik Piaget’in zi-

hin gelişimi kuramında hangi kavramla 

ifade edilir? 

 

A) Kendiliğinden geri gelme 

B) Korunum 

C) Özümleme 

D) Soyut gelişim 

E) Şema 

90. Ahlaki anlamda iyi olan; çevreden onay 

getiren, kanunlara, geleneklere ve otorite-

lere uygun olandır.  

 

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına 

göre yukarıdaki ifade hangi dönemi 

yansıtmaktadır? 

 

A) Ahlaki uyum dönemi 

B) Geleneksel dönem 

C) Gelenek ötesi dönem 

D) Gelenek öncesi dönem 

E) Heteronom dönem 

 

 

91. Oedipus ve elektra komplekslerinin ya-

şandığı dönemde cinsiyete özgü davranış-

lar geliştirilir. 

 

Yukarıda belirtilen özellikler Freud’un 

kuramında hangi dönemi ifade eder? 

 

A) Anal 

B) Genital 

C) Fallik 

D) Latent  

E) Oral 

 

 

 

92. Erikson’un üretkenliğe karşı durgunluk 

olarak belirttiği dönemde bireyler yeni ku-

şaklara rehberlik ederler ve kariyer geli-

şimine yönelik üretken davranışlar gerçek-

leştirirler. 

 

Yukarıda belirtilen dönem hangi yaş 

aralığında gerçekleşmektedir? 

 

A) 12-29 yaş 

B) 20-39 yaş 

C) 40-64 yaş 

D) 66-75 yaş 

E) 76 yaş ve üzeri 

 



A 

19 

  A 

93. Annesi gibi öğretmen olmak isteyen Be-

güm zaman zaman küçük tahtasının önün-

de öğrencilere bir şeyler anlatıyormuş gibi 

canlandırmalar yapmaktadır. 

 

Begüm’ün yaptığı bu davranışlar 

Freud’un kuramında hangi savunma 

mekanizmasını ifade eder? 

 

A) Model alma 

B) Özdeşim kurma 

C) Saplanma 

D) Tepki oluşturma 

E) Yüceltme 

 

 

 

 

94. İnsanların üst düzey zihinsel fonksiyon-

lara sahip oluşlarının kaynağının onla-

rın içinde yaşadıkları sosyo-kültürel 

bağlam olduğunu vurgulayan ve tarih-

sel koşulların gelişim üzerindeki etkile-

rini belirten kuramcı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Bandura 

B) Chomsky 

C) Piaget 

D) Pavlov 

E) Vygotsky 

 

 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ola-

rak ifade edilebilir? 

 

A) Arıların petek yapmaları 

B) Benmerkezci davranışlar 

C) Bedensel büyüme 

D) Çok acıkan bir çocuğun evine koşarak 

gitmesi 

E) Yunus balıklarının çemberi burunlarıy-

la çevirmeleri 

 

96. Öğrenmede zihinsel yapıların önemli 

olduğu, uyarıcıların birey tarafından 

algılanmasından itibaren meydana ge-

len içsel süreçler ve bireysel özelliklerin 

vurgulandığı öğrenme kuramı aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Bilişsel kuram 

B) Beyin temelli kuram 

C) Davranışçı kuram 

D) Nörofizyolojik kuram 

E) Sosyal öğrenme kuramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Köyde yaşayan bir çocuk beyaz köpekle-

rine kuçu kuçu diyerek çağırmayı öğren-

miştir. Daha sonra beyaz bir koyun gör-

düğünde de kuçu kuçu diyerek çağırmak 

istemiştir.  

 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi öğren-

me sürecinde şartlı uyarıcıların bazı 

özelliklerini taşıyan diğer uyarıcılara da 

benzer tepkilerin verilmesi hangi kav-

ramla ifade edilir? 

 

A) Ayırt etme 

B) Bilgiyi işleme 

C) Genelleme  

D) Kavrama 

E) Türe özgü hazır oluş 

 



A 
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98. Koşullama sürecinde aynı anda iki uyarı-

cının koşullu uyarıcı olarak sunulduğu du-

rumlarda, daha dikkat çekici olan uyarıcı-

nın koşullu uyarıcı haline geldiği, ancak 

daha az dikkat çekici uyarıcının ise koşul-

lu tepkiyi üretmediği görülmektedir.  

 

Yukarıda verilen açıklamaya göre öğ-

renmeyle ilgili hangi özellik vurgulan-

maktadır? 

 

A) Engelleme 

B) Gölgeleme 

C) Kendiliğinden geri gelme 

D) Kavrama  

E) Pekiştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Alışveriş merkezine annesiyle giden    

Kağan oyuncak mağazasının önünden ge-

çerken bağırmış ve annesine söylediği 

arabayı alması için ağlamaya başlamıştır. 

Çocuğunun ağlamasına dayanamayan an-

ne ise oyuncak arabayı almıştır.  

 

Yukarıda örneği verilen ve davranışla-

rın bireyler tarafından ortaya konuldu-

ğu, bir uyarıcıya bağlı olmadan gerçek-

leştirildiği davranış aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Bilişsel davranış 

B) Duyuşsal davranış 

C) Edimsel davranış 

D) Sosyal davranış 

E) Tepkisel davranış 

 

100. Matematik öğretmeni olarak atanan 

Umay Hanım problem çözerken öğrenci-

lerin problemin çözümüne katılımlarını 

önemsemekte ve katılan öğrencilerini 

takdir etmektedir.  

 

Bu davranışının cevap vermeyen diğer 

öğrencileri de güdülediğini fark eden 

Umay öğretmen hangi öğrenme ku-

ramına uygun davranmıştır? 

 

A) Bilgiyi işleme kuramı 

B) Davranışçı kuram 

C) Gestalt kuramı 

D) Sosyal bilişsel kuram 

E) Yapılandırmacı öğrenme kuramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

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

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

lik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

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

rı uyarmak zorunda değildir; 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 başladıktan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini er-

ken tamamlamış 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 işlem başlatılacaktır. 

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

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

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

şun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

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

sınav salonundan dışarı 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. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç adayların her 

türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo 

gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli 

eşyalar, 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 bulun-

durmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları 

geçersiz sayılacaktır.  

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

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

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

Aksi takdirde bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

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

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

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 


