
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 
MERKEZ, TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN 

PERSONELE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
19/03/2016

KİTAPÇIK TÜRÜ

B

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’te	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etme-
niz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Adayın Adı ve Soyadı   : ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ..................................................................

ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 50 60

7. GRUP: 

SOSYAL    
ÇALIŞMACI 



2

SOSYAL ÇALIŞMACI B
1.  Neyin iyi ve neyin kötü olduğunu belirlemeye 

ve neyin yapılması ve yapılmaması gerektiğini 
açığa kavuşturmaya yardımcı olan ilkeler şek-
linde açıklanan felsefe dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Değer  B) Töre
C) Gelenek D) Etik

2.  Sosyal refah, toplum katılımı, toplumun acil 
gereksinimleri, sosyal ve siyasal aksiyon, aşa-
ğıdaki sosyal hizmet uzmanlarının hangi etik 
sorumlulukları altında ele alınmaktadır?

A) Topluma ilişkin etik sorumluluklar
B) Müracaatçılara ilişkin etik sorumluluklar
C) Meslek elemanı olarak etik sorumluluklar
D) Uygulama ortamına ilişkin etik sorumluluklar

3.  Süpervizyon ve konsültasyon, eğitim ve 
öğretim, performans değerlendirmesi, müra-
caatçıların kayıtları, müracaatçıların havale 
edilerek gelmesi, yönetim, sürekli eğitim ve 
personel yetiştirme, işverenlere karşı taah-
hütler ile yönetim-çalışan uyuşmazlıkları, aşa-
ğıdaki sosyal hizmet uzmanlarının hangi etik 
sorumlulukları altında ele alınmaktadır?

A) Müracaatçılara ilişkin etik sorumluluklar
B) Meslek elemanı olarak etik sorumluluklar
C) Uygulama ortamına ilişkin etik sorumluluklar
D) Meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına 

ilişkin etik sorumluluklar

4.  Aşağıdakilerden hangisi Bisno tarafından be-
lirtilen insan yapısına ilişkin değerler arasında 
yer almamaktadır?

A) Her insan, salt insan olduğu için değer taşır.
B) Sosyal yardım, gereksinim durumuna bağlıdır. 
C) İnsanda, doğuştan “ahlak” ve “sosyallik” bilinci 

yoktur, bunlar sosyal yaşantıyla gelişir.
D) Tüm insan davranışları, bireylerin biyolojik 

organizmasıyla sosyal çevre arasındaki etkile-
şiminin bir sonucudur.

5.  Yetkinlik, ayrımcılık, kişisel tutum, dürüst 
olmama, zayıf yönler, temsil, ısrarlı talepler, 
telif hakkı ve itibarın kabulü, aşağıdaki sosyal 
hizmet uzmanlarının hangi etik sorumlulukları 
altında ele alınmaktadır?

A) Müracaatçılara ilişkin etik sorumluluklar
B) Meslek elemanı olarak etik sorumluluklar
C) Uygulama ortamına ilişkin etik sorumluluklar
D) Meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına 

ilişkin etik sorumluluklar

6.  Aşağıdaki gruplardan hangisi sosyal poli-
tikanın ilgilendiği “ekonomik yönden güçsüz 
kesimler” arasında yer almaz?

A) Bir sanatı ve becerisi olmasına rağmen yeterli 
kaynağa sahip olmayan sanatkârlar

B) Gelir elde etmesini sağlayacak bir üretim fak-
törüne sahip olmayanlar

C) Bedensel engelliler
D) Topraksız köylüler

7.  Türkiye’nin de imzalamış olduğu “Kadın-
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi”ni hazırlayan uluslararası örgüt 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği
B) Dünya Sağlık Örgütü
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Birleşmiş Milletler

8.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın 
temel hedefleri arasında yer almaz?

A) Sosyal adalet
B) Ekonomik kalkınma
C) Refahın toplumsallaşması
D) Sosyal barışın sürekliliğinin sağlanması
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9.  Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede 
izlenen aktif istihdam politikaları arasında yer 
almaz?

A) İşsizlik yardımı
B) Mesleki eğitim programları
C) Ücret ve istihdam sübvansiyonları
D) Girişimciliğin desteklenmesine yönelik prog-

ramlar

10.  Kamu sektörü için eski hükümlü çalıştırma 
zorunluluğu kontenjanı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) % 6 B) % 4 C) % 2 D) % 1

11.  İlk sosyal psikolojik deney kim tarafından 
yapılmıştır?

A) Rousseau B) Durkheim
C) Piaget  D) Triplett

12.  Bir davranışın ya da bir tutumun bir toplumda 
veya belli bir grupta görülme derecesinin ve 
bunların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi vb. 
değişkenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunun 
araştırıldığı araştırma yöntemi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Survey  B) Doğal olmayan gözlem
C) Doğal gözlem D) Deneysel yöntem

13.  Şekerli gıdaların öğrenme üzerindeki etkisini 
araştıran bir laboratuvar deneyinde, bir grup 
öğrenciye şekerli yiyecek verilmiş, diğer bir 
grup öğrenciye ise verilmemiştir. Daha sonra 
her iki gruba da bir öğrenme testi uygulan-
mıştır. Bu deneyde, öğrencilere verilen şekerli 
gıda ve gıdanın verildiği gruba ne ad verilir?

A) Bağımlı değişken, kontrol grubu
B) Karıştırıcı değişken, deney grubu
C) Bağımsız değişken, deney grubu
D) Bağımlı değişken, deney grubu

14.  Yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşan, in-
sanların davranışlarını yönlendiren, belirli bir 
objeye ya da kimseye karşı ruhsal ve zihinsel 
bakımdan hazır oluş veya vaziyet alış biçimi 
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Algı  B) Tutum
C) Değişken D) Davranış

15.  Birisine çok güzel bir yüz fotoğrafının hemen son-
rasında, daha az güzel bir yüz fotoğrafı gösterildi-
ğinde, ikinci gösterilen fotoğraf olduğundan daha 
güzel olarak değerlendirilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir?

A) Benzeştirme Etkisi B) Zıtlaştırma Etkisi
C) Gruplama D) Bütünleştirme

16.  Dünyada ilk sosyal hizmet okulu hangi ülkede 
açılmıştır?

A) Türkiye  B) Fransa
C) İtalya  D) Hollanda

17.  Sosyal hizmet alanında çalışan personelin fel-
sefi olarak dayandığı anlayış aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsan hakları
B) Bilimsel akıl
C) Kültürel yaklaşım
D) Performansa dayalı yönetim anlayışı

18.  Ülkemizdeki anayasal düzenlemelerden hangisi 
“sosyal refah devleti anlayışı”nı benimsemiştir?

A) 1924 B) 1961 C) 1971 D) 1982
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19.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin 

amaçlarından biri değildir?

A) Sosyal politikaların geliştirilmesine katkı vermek
B) İnsanların problem çözme ve sorunlarla baş 

etme kapasitelerini arttırmak
C) İnsanların bireysel yönden, toplumdan ayrı bir 

varlık olarak gelişmelerini sağlamak
D) İnsanların, kaynak, hizmet ve şans tanıyan 

sistemlerle bağlantı kurmalarını sağlamak

20.  Günümüzde sosyal devlet anlayışına ve 
geleneksel sosyal refah devletine ulaşılması 
gerektiğine inanan bilimsel yaklaşım aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı
B) Keynesyen yaklaşım
C) Karma yaklaşım
D) Radikal yaklaşım

21.  Ülkemizde özelikle Tanzimat’tan sonra oluş-
tuğuna inanılan ve ataerkil aile tipinin yerini 
aldığı ifade edilen aile tipi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çekirdek aile B) Geniş aile
C) Sert aile D) Gevşek aile

22.  Türkiye’de küreselleşmenin etkileriyle birlikte, 
yabancı sermaye girişleri çerçevesinde ve IMF 
ile yapılan stand-by anlaşmalarına göre değişen 
iktisadi politikalarla birlikte, hangi ekonomi 
politikası hâkim kılınmaya çalışılmaktadır?

A) Serbest piyasa ekonomisi
B) Karma ekonomi politikası
C) Önleyici ekonomi politikaları
D) İthal ikameci ekonomi politikası

23.  Bir toplumda farklı toplumsal konumlar, 
pozisyonlar arasında yer değiştirmeye ne ad 
verilmektedir?

A) Toplumsal tabakalaşma
B) Toplumsal hareketlilik
C) Toplumsal yapı
D) Sınıf

24.  1950’li yıllarda Türkiye’nin gündemine giren, 
1990’lara gelindiğinde ülkenin siyasal, sosyal 
ve ekonomik yapısını etkileyecek bir konuma 
gelen “gecekondulaşma” aşağıdakilerden han-
gisinin bir sonucu olarak görülmektedir?

A) Devletin uyguladığı kalkınma politikalarının
B) Ülkenin doğal gelişim sürecinin
C) Köyden kente göçün artmasının
D) Ülkenin eğitim politikasının

25.  Ülkemizde kadınların toplumsal ve siyasal 
eşitlikleri anlamında önemli görülen “kadınlara 
milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasına” 
dair kanun kaç yılında kabul edilmiştir?

A) 1926  B) 1928
C) 1932  D) 1934

26.  Aşağıdakilerden hangisi aile tedavisi uygula-
yan meslek elemanlarında bulunması gereken 
özelliklerden birisi değildir?

A) Gerektiğinde görüşlerini korkusuzca dile getir-
mek, eleştirilerde bulunmak

B) Kendisine yöneltilen eleştirilere karşı kendini 
şiddetle savunmak

C) Mesleki yetki ve sınırlılıklarının bilincinde 
olmak

D) Görüşme ortamına kendi sorunlarını taşımamak
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27.  Aşağıdaki sosyal hizmet uygulamasında 
kullanılan sorun çözme tekniklerinden hangisi 
çocuklara uygulanan bir tekniktir?

A) Empati tekniği
B) Oyun terapisi tekniği
C) Kas gevşetme tekniği
D) Strese karşı bağışıklık kazandırma tekniği

28.  Bireylerin/ailelerin sorunlarını çözme sürecinde 
aşağıdaki gruplardan hangisi için yaşanılan 
çevrenin değiştirilmesi gerekli değildir?

A) Eşi vefat eden kadınlar/erkekler
B) Aile içinde sürekli şiddet gören kadınlar
C) Aile içinde ihmal ya da istismara uğrayan 

çocuklar ve gençler
D) Bakacak yakını bulunmayan ve ihtiyaçlarını 

kendileri karşılayamayan yaşlılar

29.  Aşağıdakilerden hangisi bireylere/ailelere 
sosyal hizmet uygulamasında kullanılan bilgi 
kaynaklarından biri değildir?

A) Gazete, TV gibi yazılı ve görsel kaynaklardan 
derlenen bilgiler

B) Aile üyeleri ile yapılan görüşmelerde edinilen 
izlenimler ve bilgiler

C) Bireylere ait kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sağlık 
raporu vb. belgeler

D) Görüşme sırasında davranış ve mimiklerin 
gözlemlenmesi sonucunda elde edilen bilgiler

30.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde koruyucu 
aile olmak isteyenlerde aranan şartlardan 
birisi değildir?

A) T.C. vatandaşı olmak
B) En az 30 yaşında olmak
C) En az ilkokul mezunu olmak
D) Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak

31.  Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hiz-
met uygulamasında yer alan görev rollerinden 
biri değildir?

A) Bilgi ve fikir verici B) Enerji verici
C) Yön verici D) Planlayıcı

32.  Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal 
hizmet uygulamasında grubun gelişimini etki-
leyen etmenlerden biri değildir?

A) Grubun birlikte geçirdiği zamanın süresi
B) Grup üyeleri arasındaki farklılıklara saygı
C) Rolleri yerine getirmek için rekabete girilmesi
D) Üyelerin karşılıklı gereksinimlerinin karşılanması

33.  Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında, belirli 
bir nedenle kurulmuş, görev tamamlandıktan 
sonra çoğunlukla dağıtılan ve geçici iş birliğine 
dayanan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görev güçleri B) Komite
C) Komisyon D) Yönetim kurulu

34.  Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında, üye-
lerinin kendi sorunlarını derinlemesine keş-
fetmelerini ve sonrasında bunları çözebilmek 
için strateji geliştirmelerini sağlayan grup türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalleştirme grupları
B) Karar alma grupları
C) Destek grupları
D) Terapi grupları

35.  Aşağıdakilerden hangisi gruplarla gerçekleş-
tirilen sosyal hizmet uygulamasında yer alan 
grup sürdürme rollerinden biri değildir?

A) Dinleyici B) Fark yaratıcı
C) Uzlaştırıcı D) Destekleyici
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36.  Aşağıdakilerden hangisi ailenin çocuğa ka-

zandıracağı beceriler arasında yer almaz?

A) Bireyler arası etkileşimi sağlayan “ana dili” 
kazandırmak

B) Yaşa ve cinsiyete uygun farklı sosyal davranış 
biçimlerinin öğrenilmesini sağlamak

C) Toplumun üstün tuttuğu ahlak normlarını, değer 
yargılarını ve dünya görüşünü aktarmak

D) Toplumun ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış 
amaçlar/programlar çerçevesinde eğitim 
vermek

37.  Sosyal Gerontoloji bilim dalı, aşağıdaki çalışma 
alanlarından hangisiyle ilişkilidir?

A) Yaşlanmanın toplumsal süreci ve toplumsal 
gerçeklikle yaşlılık arasındaki ilişkiler

B) Sosyal hizmet ve sosyal politika arasındaki 
ilişkiler

C) Çocukluk dönemi ve sosyal-çevresel faktörler
D) Evlilik ve aile sorunları

38.  Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde 
görülen psikiyatrik rahatsızlıklardan biri 
değildir?

A) Yeme bozuklukları B) İntihar
C) Otizm  D) Depresyon

39.  Aşağıdakilerden hangisi “Baskıcı Ana-Baba 
Tutumu”nun çocuklar üzerindeki sonuçlarından 
biri değildir?

A) Benlik saygısı düşüklüğü
B) Çekingenlik ve pısırıklık
C) Kendine güvensizlik
D) Anneye aşırı bağımlılık

40.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaşlılık dönemine 
ait bir özellik değildir?

A) Psikolojik dayanıklılık
B) Ağrı ve ısı eşiğinde düşme
C) Bağışıklık sisteminde güçsüzlük
D) Zihinsel gerileme ve bellek kaybı

41.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuru-
luşu değildir?

A) Kadın Konukevi B) Hastane
C) Sevgi evi D) Huzurevi

42.  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyon-
larından biri değildir?

A) Denetim B) Örgütleme
C) Yöneltme D) Yetki Devri

43.    I. Merkezi yönetim
 II. Yerel yönetim
III. Sivil toplum kuruluşları
IV. Özel Sektör

Türkiye’de sosyal hizmet yukarıdakilerden 
hangileri tarafından sunulmaktadır?

A) I ve II  B) III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

44.  Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasak-
lanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçek-
leştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel 
kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak 
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişi-
liğe sahip kişi topluluklarına ne ad verilir?

A) Vakıf  B) Sendika
C) Dernek  D) Federasyon
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45.  0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını 
gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlık-
larını korumak, geliştirmek ve bu çocuklara 
temel değerleri, alışkanlıkları kazandırmak 
amacıyla kurulan, yatılı olmayan sosyal hizmet 
kuruluşuna ne ad verilir?

A) Çocuk evleri
B) Çocuk yuvası
C) Yetiştirme yurdu
D) Kreş ve gündüz bakımevi

46.  Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan 
testlerden biri değildir?

A) Ki-Kare Bağımsızlık Testi
B) Kruskal-Wallis H Testi
C) ANOVA Testi
D) Friedman Testi

47.  Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme 
yöntemlerinden biri değildir?

A) Kota Örnekleme
B) Küme Örnekleme
C) Tabakalı Örnekleme
D) Basit Tesadüfi Örnekleme

48.  Aldığı değerler bakımından diğer değişkenlerin 
etkisi altında olmayan değişken aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bağımlı Değişken
B) Nitel Değişken
C) Bağımsız Değişken
D) Nicel Değişken

49.  Sıfır değerinin anlamlı olduğu ve en güçlü öl-
çek türü olarak adlandırılan ölçek türü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sıralama Ölçeği B) Oran Ölçeği
C) Aralık Ölçeği D) Değer Ölçeği

50.  Ölçme aracının ölçmek istenilen şeyi ger-
çekten ölçüp ölçmediğini ifade eden kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korelasyon B) Güvenirlik
C) Geçerlik D) Varyans

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

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

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)



19 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MERKEZ, TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATINDA      

GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
7. GRUP: SOSYAL ÇALIŞMACI B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  D
2.  A
3.  C
4.  B
5.  B
6.  C
7.  D
8.  B
9.  A

10.  C
11.  D
12.  A
13.  C
14.  B
15.  B
16.  D
17.  A
18.  B
19.  C
20.  D
21.  A
22.  A
23.  B
24.  C
25.  D

26.  B
27.  B
28.  A
29.  A
30.  B
31.  D
32.  C
33.  A
34.  D
35.  B
36.  D
37.  A
38.  C
39.  D
40.  A
41.  B
42.  D
43.  D
44.  C
45.  D
46.  C
47.  A
48.  C
49.  B
50.  C


