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ŞEF 

B 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

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

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

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 60 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 80 dakikadır. 

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

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

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gerek-

siz işaret koymayınız. 

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

rumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı 

izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kulla-

nılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti 

peşinen kabullenmiş sayılır. 
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5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Ka-

nun kapsamında sigortalı sayılanlar 

arasında yer almaz? 

 

A) Askerlik hizmetlerini yapan erler 

B) Hizmet akdi ile bir işveren tarafından ça-

lıştırılanlar 

C) Mahalle muhtarları 

D) Bir hizmet akdine bağlı olmayan anonim 

şirket yönetim kurulu üyesi ortakları 

 

2. İş yerinin miras yoluyla intikali halinde 

mirasçılar, ölüm tarihinden itibaren en 

geç ne kadar süre içinde, iş yeri bildirge-

sini SGK’ye vermekle yükümlüdür? 

 

A) 10 gün 

B) 1 ay 

C) 2 ay 

D) 3 ay 

 

3. 5510 sayılı Kanun’a göre ikiz çocuk do-

ğurarak anne olan bir sigortalı çalışanın 

doğumdan sonraki ne kadarlık süreye 

değin analık halinin sürdüğü kabul edi-

lir? 

 

A) İlk 2 ay 

B) İlk 2,5 ay 

C) İlk 8 hafta 

D) İlk 10 hafta 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi fiili hizmet sü-

resi zammı uygulanan işlerde çalışanlar 

arasında yer almaz? 

 

A) TRT’de haber hizmetinde fiilen çalışan-

lar  

B) Yasama organı üyelerinin danışmanları 

C) Yangın söndürme işlerinde çalışanlar 

D) TSK’deki uzman erbaşlar 

5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigor-

talının malûl sayılabilmesi için genel ku-

ral olarak çalışma gücünün en az yüzde 

kaçını yitirmiş olması gerekir? 

 

A) % 50 

B) % 60 

C) % 80 

D) % 90 

 

 

 

6. Uzun vadeli sigorta kollarında aylık ve 

gelirlerin birleşmesi ile ilgili olarak aşa-

ğıda verilen ifadelerden hangisi doğru-

dur? 

 

A) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi 

durumunda sonraki eşinden de aylığa 

hak kazananlara, tercih ettiği aylığı bağ-

lanır. 

B) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak 

kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın 

yarısı, az olan aylığın tamamı bağlanır. 

C) Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlı-

lık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dola-

yı da aylığa hak kazanan sigortalıya 

yüksek olan aylık bağlanır. 

D) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına 

hak kazanan sigortalıya, aylıklar eşitse 

yalnız malûllük aylığı bağlanır. 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı si-

gortalılığın şartları arasında yer almaz? 

 

A) Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay 

içerisinde 30 günden az çalışmak  

B) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylığının 

mevcut olması 

C) 18 yaşını doldurmuş olmak 

D) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle 

SGK’ye başvuruda bulunmak 
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8. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağı-

dakilerden hangisi genel sağlık sigortalı-

sı sayılmaz?  

 

A) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler 

B) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 

aylık alanlar 

C) 5510 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte-

ki sosyal güvenlik kanunlarına göre ge-

lir ve aylık alan kişiler 

D) Üniversiteye ilk kayıt tarihinden itiba-

ren 4 ay geçmesine karşın talepte bu-

lunmayan Türkiye’de öğrenim gören 

yabancı uyruklu öğrenciler 

 

 

 

 

9. 5510 sayılı Kanun’a göre, emeklilik veya 

yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bu-

lunan kadın sigortalılardan başka biri-

nin sürekli bakımına muhtaç derecede 

malûl çocuğu bulunanlarla ilgili olarak 

aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

A) 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra geçen prim ödeme gün 

sayılarının yarısı, prim ödeme gün sayı-

ları toplamına eklenir. 

B) 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra geçen prim ödeme gün 

sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıla-

rı toplamına eklenir.  

C) 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra geçen prim ödeme gün 

sayılarının eklenen ¼’üne isabet eden 

süreler, emeklilik yaş hadlerinden indi-

rilemez. 

D) 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra geçen prim ödeme gün 

sayılarının eklenen ¼’üne isabet eden 

sürelerin yarısı, emeklilik yaş hadlerin-

den de indirilir. 

 

10. Ölen bir sigortalının hesaplanacak top-

lam ölüm aylığının ne kadarlık kısmı, 

başka bir sigortalılık gelir ve aylığı ol-

mayan 42 yaşındaki dul kızına, ölüm ay-

lığı olarak bağlanır? 

 

A) % 25 

B) % 50 

C) % 60 

D) % 75 

 

11. Kamu kurumlarındaki memurların gö-

revine son verilenlerden yargı kararı ile 

görevlerine iade edilenlerin primlerine 

ait sigortalı ve işveren hisselerinin ge-

cikme cezası ve gecikme zamları aşağı-

dakilerin hangisi tarafından ödenir? 

 

A) Sigortalı 

B) Sosyal Güvenlik Kurumu 

C) Sigortalının kurumu 

D) İşsizlik Sigortası Fonu 

 

12. 5510 sayılı Kanun’a göre Maliye Bakan-

lığı’ndan hangi vergi nedeniyle iade ala-

cağı olan bir ilgilinin prim borçları bu 

alacaktan mahsup edilebilir? 

 

A) Özel tüketim vergisi 

B) Gelir vergisi 

C) Katma değer vergisi 

D) Damga vergisi 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi SGK’nın, fi-

nansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri-

nin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık 

hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve 

kullanım sürelerini, ödeme usul ve esas-

larını belirlemede görüşünü alması ge-

rektiği mercilerden biridir? 

 

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

B) Maliye Bakanlığı 

C) Sağlık Bakanlığı 

D) Ekonomi Bakanlığı 
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14. Aşağıdaki sağlık hizmetlerinin hangi-

sinden katılım payı alınmaz? 

 

A) Diş hekimi muayeneleri 

B) Vücut dışı protezler 

C) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar 

D) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmet-

leri 

 

 

 

15. SGK’nin prim ve diğer alacakları ödeme 

süresinin dolduğu tarihi takip eden tak-

vim yılı başından başlayarak kaç yıllık 

zaman aşımına tabidir? 

 

A) 10 

B) 5 

C) 2 

D) 1 

 

 

 

5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK  

KURUMU KANUNU 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi SGK Genel 

Kurulunun görevleri arasında yer al-

maz? 

 

A) Kurum tarafından çıkarılacak yönetme-

likleri karara bağlamak 

B) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların 

uygulamaları hakkında görüş ve öneri-

lerde bulunmak 

C) Kurumun performans programlarında 

yer alan hedefleri ile sonuçlarını değer-

lendirerek bir sonraki dönemin perfor-

mans hedeflerine ilişkin görüş oluştur-

mak 

D) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faali-

yet raporlarını, performans programla-

rını, orta ve uzun vadeli gelir-gider den-

gesini değerlendirerek görüş oluşturmak 

 

17. “Görevlerin yürütülmesinde SGK Başka-

nına yardımcı olmak üzere ……. başkan 

yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardım-

cıları, …….. karşı sorumludur.” 

 

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi 

için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-

ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) 2 – Denetim Kuruluna 

B) 2 – Genel Kurula 

C) 3 – Yönetim Kuruluna 

D) 3 – Başkana 

 

18. Başkanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet bi-

rimleri ile danışma ve yardımcı hizmet bi-

rimlerinden meydana gelir. 

 

I. Strateji Geliştirme Başkanlığı 

II. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

III. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

IV. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

Yukarıdakilerden hangisi Başkanlığa 

bağlı ana hizmet birimlerinden biri de-

ğildir? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER  

KAMU GÖREVLİLERİNİN  

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

 

19. İlçede görevli memurlar ile diğer kamu 

görevlileri hakkında soruşturma izni 

aşağıdaki yetkililerin hangisinden iste-

nir? 

 

A) Vali 

B) Kaymakam 

C) Belediye Başkanı 

D) İçişleri Bakanı 
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20. Yetkili merci tarafından ön inceleme 

yapmakla görevlendirilmiş kamu görev-

lileri, hakkında inceleme yapılan memur 

veya diğer kamu görevlisinden aşağıda-

kilerden hangisini talep eder? 

 

A) Görevinden istifa etmesini 

B) Kurum değiştirmesini 

C) Sözlü ve/veya yazılı ifade vermesini 

D) Diğer memurlarla görüşmemesini 

 

 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve 

KONTROL KANUNU 

 

21. Genel yönetim kapsamındaki kamu ida-

relerinin harcama sonrası dış denetimi 

hangi kurum tarafından gerçekleştirilir? 

 

A) TBMM 

B) Sayıştay 

C) Maliye Bakanlığı 

D) Bakanlar Kurulu 

 

 

 

22.  

I. Anayasa Mahkemesi 

II. Yükseköğretim Kurulu 

III. Gazi Üniversitesi 

IV. Kalkınma Bakanlığı 

V. Gelir İdaresi Başkanlığı 

VI. Sermaye Piyasası Kurulu 

 

Yukarıda verilen kamu idarelerinden 

hangileri Genel Bütçe Kapsamındaki 

Kamu İdareleri (I Sayılı Cetvel) kapsa-

mındadır? 

 

A) I, II ve VI 

B) I, IV ve V 

C) II, III ve V 

D) III, IV ve VI 

 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ 

TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 

 

23. Amme alacağından dolayı haczedilen 

menkul malların satışıyla ilgili olarak 

aşağıda verilen ifadelerden hangisi yan-

lıştır? 

 

A) Menkul mallar, tahsil dairesinin satış 

mahallinde (veya uygun görülmesi ha-

linde malın mahallinde) açık arttırma ile 

yapılır ve peşin parayla satılır. 

B) Menkul mallar, tahsil dairesince haciz 

yapıldığı tarihin üçüncü gününden itiba-

ren üç ay içerisinde satışa çıkarılır. 

C) Bozulma, çürüme gibi nedenlerle muha-

fazasına imkân olmayan menkul malla-

rın paraya çevrilmesine, haciz yapıldık-

tan sonra, derhal başlanabilir. 

D) Aynı satış mahallinde iki kez üst üste 

açık arttırması yapılan ve satılamayan 

menkul malların, ancak üçüncü arttır-

ması bir başka il veya ilçede yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

24. “Amme alacağını ödemek mecburiyetinde 

olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların 

kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi 

mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili 

ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini 

ifade eder.” 

 

Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki ifade-

lerden hangisine aittir? 

 

A) Amme alacaklısı 

B) Amme borçlusu 

C) Amme sorumlusu 

D) Amme görevlisi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi amme alacak-

larına karşı teminat olarak kabul edilen 

varlıklar arasında yer almaz? 

 

A) Bankalar tarafından verilen süresiz te-

minat mektupları 

B) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 

devlet iç borçlanma senetleri 

C) Özel veya tüzel kişilerin sahip olduğu 

marka, patent gibi haklar 

D) Hükümetçe belli edilecek milli esham 

ve tahvilat 

 

26. Aşağıdaki hallerden hangisinin mevcu-

diyeti takdirinde, hiçbir müddetle mu-

kayyet olmaksızın alacaklı amme idare-

sinin mahalli en büyük memurun kara-

rıyla, belirtilen hükümlere uygun ola-

rak, ihtiyati haczi derhal tatbik edilir? 

 

A) Borçlunun belli ikametgahı yoksa 

B) Borçlu yeni bir ev alıp oraya taşındıysa 

C) Borçlu yeni bir işte çalışmaya başladıy-

sa 

D) Borçlunun kendi üzerine kayıtlı gayri-

menkulü yoksa 

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU 

 

27. “Sicim İplik A.Ş.” Bornova/İzmir’deki 

üretim fabrikasını Sarayköy/Denizli’ye ta-

şımıştır.  

 

İş Kanunu’na göre söz konusu olan ad-

res değişikliği Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlü-

ğüne ne kadar süre içerisinde bildiril-

mek zorundadır? 

 

A) Bir ay içinde 

B) 20 gün içinde 

C) 15 iş günü içinde 

D) 10 iş günü içinde 

 

28. İş sözleşmesinin tanım ve şekliyle ilgili 

olarak aşağıda verilen ifadelerden han-

gisi yanlıştır? 

 

A) Bu sözleşmeler, damga vergisi ve her 

çeşit resim ve harçtan muaftır. 

B) Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş 

sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 

zorunludur. 

C) İş sözleşmeleri, her zaman özel şekil 

şartları çerçevesinde hazırlanmak zo-

rundadır. 

D) İş sözleşmelerinde bir taraf bağımlı ola-

rak iş görmeyi, diğer taraf da ücret 

ödemeyi üstlenir. 

 

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI  

KANUNU 

 

29.  

I. İlgili kişiye, en az bir ay önce haber 

verilerek sözlü izninin/rızasının 

alınması 

II. İlgili kişiye, en az 15 gün önce haber 

verilerek sözlü izninin/rızasının 

alınması 

III. İlgili kişiye, en az 15 gün önce haber 

verilerek yazılı izninin/rızasının 

alınması 

IV. İlgili kişiye, en az 7 gün önce haber 

verilerek yazılı izninin/rızasının 

alınması 

 

Kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

yukarıdaki koşullardan hangisinin sağ-

lanması durumunda, kurum ve kuruluş-

lar, kişisel bilgi veya belgeleri açıklaya-

bilirler? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 
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30. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, 

kurum veya kuruluşlar, başvuru üzerine 

istenen bilgi veya belgeye erişimi, genel 

olarak kaç iş günü içerisinde, başvuru 

sahibine sağlamak durumundadır? 

 

A) 7 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

 

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ 

 

31. (I) Eskiden akşamları sofraya hep birlikte 

otururduk. (II) Tahtadan, yuvarlak bir yer 

sofrasına, ayaklarımızı altımıza alarak yan 

yana dizilirdik. (III) Babam beni sağına, 

kız kardeşimi soluna alırdı, annem de kar-

şımızda otururdu. (IV) Babam yemeğe baş-

lamadan içimizden biri yemeğe uzanacak 

olursa annem kaşığının tersini, uzanan elin 

sırtına indirirdi. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 

cümlelerin hangisinde “koşul” anlamı 

söz konusudur? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel-

lik söz konusudur? 

 

A) Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884’te 

doğmuştur. 

B) Üsküp’te dünyaya gelen Beyatlı, Pa-

ris’te yaşamıştır. 

C) Kendi Gök Kubbemiz, sanatçının ilk 

şiir kitabıdır. 

D) Kitap, şairin en güzel şiiri ile başlamak-

tadır. 

 

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da / 

de” bağlacının yazımında bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

 

A) İşin ilginç yanı da şair eşlerinin şiire 

karşı ilgisiz olmalarıdır. 

B) İyi de siz böyle yaparsanız biz hastaya 

nasıl müdahale edebiliriz? 

C) Kız çocuğu gibi değilde oğlan gibi dav-

ranan bir kızınız varsa ona “Erkek Fat-

ma” denilmesine de alışın. 

D) Böyle cahil bir kalabalık nasıl oluyor da 

“Romeo ve Juliet”i, Shakespeare’in en 

iyi piyesi olarak belirleyebiliyor? 

 

 

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birle-

şik kelimelerin yazımı ile ilgili bir yanlış-

lık yapılmıştır? 

 

A) Marka hükümsüzlüğü bilirkişi raporu, 

bugün belli olacak. 

B) Kuzukulağının ok biçimli tüysüz yap-

rakları ve pembe renkli çiçekleri vardır. 

C) Saklanması gereken şeyleri, bu kadar 

boş boğaz birine anlattığına inanamıyo-

rum. 

D) Temizlikçi sürekli ses yaptığı için  

öğleüzeri attım kendimi evden dışarı. 

 

 

 

35. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz-

cük mecaz anlamda kullanılmıştır? 

 

A) Ocağın üzerinde unutmuşum etleri; etle-

rin hepsi yanmış. 

B) Bu sınavı kazanamazsan yandın; ailen 

seni rahat bırakmaz. 

C) Yanan manastırı restore etme çalışmala-

rı başlatılmış. 

D) En çok da ıhlamur dökülünce eli yanan 

küçük kızı gördüğümde üzüldüm. 
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36. İlk karısına sadece iyilik yaptığını  

 I                  II 

düşünen bencil adam, aslında     

              III 

yaptıklarının kötülük olduğunu sonradan  

          IV 

anladı.   

    

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 

sözcüklerin hangi ikisi zıt anlamlıdır? 

 

A) I – II 

B) I – IV 

C) II – III 

D) II – IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Bir devrin hayatı, kültürü, gelenek-

görenekleri sanat eserlerine yansımaktadır; 

örneğin— 

 

Yukarıdaki cümle, düşüncenin akışına 

göre aşağıdakilerin hangisi ile tamamla-

nabilir? 

 

A) gizli kapıları, dehlizleri ve çizgileri olan 

Bizans mimarisi, Bizans’ın entrikalarını 

göstermektedir. 

B) Türk minyatürleri dünyanın birçok ye-

rinde bulunmaktadır. 

C) roman ve tarihi eserler arasında incele-

me bakımından farklılıklar söz konusu-

dur. 

D) bir resmin değerinin anlaşılabilmesi için 

üzerinden çok zaman geçmesi gerek-

mektedir. 

 

YÖNETİMDE ETİK 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin etik 

davranış kurallarından biri değildir?  

 

A) Açıklık  

B) Ayrımcılık  

C) Sorumluluk  

D) Doğruluk  

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde eti-

ğin temel unsurlarından biri değildir? 

 

A) Değerler  

B) Standartlar  

C) Normlar  

D) Yıldırmalar  

 

TÜRK İDARE SİSTEMİ 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşlarından biri 

değildir? 

 

A) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede-

rasyonu  

B) Türkiye Barolar Birliği  

C) Türkiye Bankalar Birliği 

D) Türkiye Belediyeler Birliği 

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi “Görevleri ile 

ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruş-

turma veya kovuşturma açılan mahallî 

idare organları veya bu organların üye-

lerini, geçici bir tedbir olarak, kesin 

hükme kadar” görevinden uzaklaştıra-

bilir? 

 

A) İçişleri Bakanı 

B) Başbakan 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Vali 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.tbb.gov.tr%2F&ei=FI4TU6XTFMnnywPUtoKACA&usg=AFQjCNErqHxGDvJCsXfPFD-jADTqdRTFjg&bvm=bv.62286460,d.bGQ
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42. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 

görevleri, yetkileri ve teşkilatı aşağıdaki-

lerin hangisi ile düzenlenir? 

 

A) Anayasa  

B) Kanun 

C) Tüzük 

D) Yönetmelik 

 

GENEL KÜLTÜR 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele 

Döneminde yapılan kongrelerden biri 

değildir? 

 

A) Erzurum Kongresi 

B) Sivas Kongresi 

C) Balıkesir Kongresi 

D) Bağdat Kongresi 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün 

eğitim anlayışı ile uyuşmamaktadır? 

 

A) Disiplinsizlik 

B) Millilik 

C) Çağdaşlık 

D) Laiklik 

 

45. Ülkemizdeki deprem kuşakları dikkate 

alındığında aşağıdakilerden hangisi da-

ha az tehlikeli bir alandır? 

 

A) Karaman çevresi 

B) Erbaa-Niksar çevresi 

C) Kahramanmaraş çevresi 

D) Adapazarı çevresi 

 

46. Türkiye’nin yeryüzü şekilleriyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez? 

 

A) Engebelilik fazladır. 

B) Ortalama yükselti fazladır. 

C) Kıyılarının tamamı boyuna kıyılardır. 

D) Yükselti, batıdan doğuya doğru artar. 

47. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü-

kümlülüklerin muaflık, istisnalar ve in-

dirimleriyle oranlarına ilişkin hükümle-

rinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) Başbakan 

B) Maliye Bakanı 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Gelir İdaresi Başkanı 

 

T.C. ANAYASASI 

 

48. 1982 Anayasası’na göre, millî güvenliğin 

sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin 

yurt savunmasına hazırlanmasından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı 

aşağıdakilerden hangisi sorumludur? 

 

A) Bakanlar Kurulu 

B) Cumhurbaşkanı 

C) Genelkurmay Başkanı 

D) Millî Savunma Bakanı 

 

49. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri içinden veya Mec-

lis dışından aday gösterilebilmesi en az 

kaç milletvekilinin yazılı teklifi ile 

mümkündür? 

 

A) 20 

B) 30 

C) 45 

D) 60 

 

50. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşka-

nı seçimi Cumhurbaşkanının görev sü-

resinin dolmasından önceki kaç gün 

içinde tamamlanır? 

 

A) 30 

B) 45 

C) 60 

D) 90 
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51. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden 

biri değildir? 

 

A) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denet-

lemek 

B) Para basılmasına karar vermek 

C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanma-

sını uygun bulmak 

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 

üye seçmek 

 

 

52. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile 

ilgili görevlerinden biri değildir? 

 

A) Kararnameleri imzalamak 

B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Tür-

kiye Büyük Millet Meclisine geri gön-

dermek  

C) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama se-

bebi ile belirli kişilerin cezalarını hafif-

letmek veya kaldırmak 

D) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seç-

mek 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI  

KANUNU 

 

53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında 

öncelikle kendilerine ait özel kanun hü-

kümleri uygulanır? 

 

A) Katma bütçeli kurumlarda çalışan me-

mur 

B) Belediyelerin kurdukları birliklerde ça-

lışan memur 

C) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerin-

de çalışan memur 

D) Üniversitelerin öğretim üye ve yardım-

cıları 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nun amaçların-

dan biri değildir? 

 

A) Memurların hizmet şartlarını düzenle-

mek 

B) Memurlarının ilerleme ve yükselme 

şartlarını düzenlemek 

C) Memurların aylık, ödenek ve diğer öz-

lük işlerini düzenlemek 

D) İşçilerin çalışma şartları ve çalışma or-

tamına ilişkin hak ve sorumluluklarını 

düzenlemek 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nun temel ilkele-

rinden biri değildir? 

 

A) Kariyer 

B) Liyakat 

C) Performans 

D) Sınıflandırma 

 

56. Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet 

memurunun memurluğuna son verile-

memesi, aylık ve başka haklarının elin-

den alınamaması, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile memurlara tanınan 

hakların hangisi ile ilgilidir? 

 

A) Uygulamayı isteme 

B) Güvenlik 

C) Çekilme 

D) Emeklilik 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nda belirtilen is-

tihdam şekillerinden biri değildir? 

 

A) Uzman personel 

B) İşçi 

C) Geçici personel 

D) Sözleşmeli personel 
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58. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’na göre hakla-

rında mahkemelerce cezai kovuşturma 

yapılan devlet memurları hakkında gö-

revden uzaklaştırma kararı vermeye 

yetkili değildir? 

 

A) İllerde valiler 

B) Cumhuriyet savcısı 

C) Atamaya yetkili amir 

D) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri  

 

 

59. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi memurla-

rın derece yükselmesi yapılabilmesi için 

gerekli olan şartlardan biri değildir? 

 

A) Üst derecelerden boş bir kadronun bu-

lunması 

B) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu dere-

cenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulun-

muş olması 

C) Kadronun tahsis edildiği görev için ön-

görülen nitelikleri elde etmiş olması 

D) Sicil bakımından üst derecelere yükse-

lebilecek nitelikte bulunduğunun sap-

tanmış olması  

 

 

 

60. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, memura aylık ve özlük hakları ko-

runarak verilecek raporda gösterilecek 

lüzum üzerine kanser, verem ve akıl 

hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ih-

tiyaç gösteren hastalığı hâlinde ilk aşa-

mada ne kadar süre hastalık izni verilir? 

 

A) 12 ay 

B) 18 ay 

C) 24 ay 

D) 36 ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin 

de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında 

kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 

kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak 

ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye 

kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 

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

de görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar 

dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 da-

kika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere 

adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda 

soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının 

bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu si-

yah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kulla-

nılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. 

Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir 

kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve 

bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 

9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü 

kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmekte-

dir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon 

başkanına teslim etmeleri gerekir.  

10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen tes-

lim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayıla-

cak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. 

 

   

 

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

  


