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Genel  Açıklama

1. Bu kitapçıkta 150 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi 180 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 

gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız 

durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı 

işaretlemek yararınıza olabilir.
8.  Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının SGK’nın 
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması 
ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasın-
daki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1)  Hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’ndaki istihdam şekillerinden birisi değil-
dir?

A) Teknik personel
B) Sözleşmeli personel
C) Memur 
D) İşçi

2)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aday olarak atanmış Devlet memuru-
nun adaylık süresi en fazla ne kadardır?

A) Altı ay
B) Dokuz ay
C) Bir yıl
D) İki yıl

3)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi Aylıktan 
Kesme Cezasını gerektiren fiil ve hallerden 
değildir? 

A) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve ben-
zerlerini özel menfaat sağlamak için kullan-
mak 

B) Verilen emirlere itiraz etmek 
C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek 
D) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve 

güven duygusunu sarsacak nitelikte davra-
nışlarda 

     bulunmak

4)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi memurların 
ödevleri ve sorumlulukları arasında sayıl-
mamıştır?

A)  Yurtdışında davranış
B)  İsnat ve iftiralara karşı koruma
C)  Kişilerin uğradıkları zararlar
D)  Mal Bildirimi

      

5)  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun amaçlarından biri 
değildir? 

A)  Memurların hizmet şartlarını düzenlemek
B)  Memurlarının ilerleme ve yükselme şartları-

nı düzenlemek
C)  Memurların aylık, ödenek ve diğer özlük iş-

lerini düzenlemek 
D)  Memurların emeklilik şartlarına ilişkin hak 

ve sorumluluklarını düzenlemek 

6)  Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre haklarında mah-
kemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet 
memurlarını görevden uzaklaştırma kararı 
vermeye yetkili değildir? 

A) İllerde valiler 
B) Atamaya yetkili amir 
C) Cumhuriyet başsavcısı
D) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri 
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7)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaların-
dan değildir? 

A) Uyarma 
B) Yer Değiştirme 
C) Kınama 
D) Aylıktan Kesme

8)  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden-
dir? 

A) Kariyer
B) Başarı
C) Performansı
D) Atama

9)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, görevinden uzaklaştırılan memura bu 
süre içerisinde aylığının ne kadarı ödenir?

 A) 1/3 B) 3/4 C) 1/2 D) 2/3

10)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin ce-
zalarındandır? 

A) Aylıktan Kesme
B) Yazılı İkaz 
C) Tekit
D) Yer Değişikliği

11)  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin etik il-
kelerinden biri değildir?

 A) Dürüstlük B) Eşitlik
 C) Kayırma  D) Adalet 

12)  İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerekti-
ğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz de-
ğerlere, ilkelere ve standartlara ne ad veri-
lir?

 A) Genelge B) Kanun  
 C) Gelenek D) Etik

13)  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 
haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama 
kararı verilenlerin sicilleri hangi kurum ta-
rafından tutulur?

A) Maliye Bakanlığı
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Kamu İhale Kurumu
D) Hazine Müsteşarlığı

14)  Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal veya 
hizmet alımları ile yapım işi ihaleleri, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 
değildir?

A) Özel bütçeli idareler
B) Belediyeler
C) İl Özel İdareleri
D) Mesleki Kuruluşlar
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15)  4734 sayılı Kanun’a göre ihale teklif mek-
tuplarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak su-
nulur.

B) Teklifler hiçbir şartta posta ile gönderilemez.
C) Teklif mektubunda ihale dokümanının ta-

mamen okunup kabul edildiği belirtilmelidir.
D) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbi-

rine uygun olarak açıkça yazılması gerekir.

16)  Kamu İhale Kanunu’na göre, bütün istekli-
lerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdaki-
lerden     hangisidir?

A) Pazarlık usulü
B) Açık ihale usulü
C) Örtülü ihale usulü
D) Belli istekliler arasında ihale usulü

17)  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ön 
ilan yapılan hallerde ihale hangi usul ile 
gerçekleştirilebilir?

A) Doğrudan temin usulü
B) Belli istekliler arasında ihale usulü
C) Pazarlık usulü
D) Kapalı ihale usulü

18)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi 
veya belgenin, başvurulan kurum ve kuru-
luş içindeki başka bir birimden sağlanması 
durumunda bilgi veya belgeye erişimi en 
geç kaç iş günü içinde sağlar?

A) On beş  
B) Yirmi             
C) Yirmi beş              
D) Otuz    
                

19)  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
bir önceki yıla ait hazırladığı genel raporu 
her yıl hangi Kuruma ve hangi ayın sonuna 
kadar gönderir?

A) Sayıştay – Şubat ayı
B) Başbakanlık – Mart ayı 
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi – Nisan ayı
D) Cumhurbaşkanlığı – Mayıs ayı

20)  3046 sayılı Kanuna göre, Bakanlık bağlı ku-
ruluşlarının; bağlı olduğu bakanlıktan alı-
nıp, başka bir  bakanlığa bağlanması için 
hangi yol izlenir? 

A) Kanunda değişiklik yapılarak. 
B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik 

gerçekleştirilir. 
C) İlgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile 

değişiklik yapılır. 
D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı 

ile değişiklik yapılır. 
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21)  3046 sayılı Kanuna göre, Bakanlıklarda 
Müsteşar Yardımcısı sayısı aşağıdakiler-
den hangisi ile arttırılabilir? 

A) Kanun 
B) Bakanlar Kurulu Kararı 
C) Ortak Kararname ile 
D) Başbakan Onayı 

22)  Aşağıdakilerde hangisi davetlerde yapılma-
yacak davranışlardandır?

A) 15 dakika önce davet yerine gitmek 
B) Mecbur kalındığında çocukla davete katıl-

mak 
C) LCV( lütfen cevap veriniz) uymak 
D) İzin alarak davetten erken ayrılmak  

23)  Devlet protokolünde Cumhurbaşkanından 
sonra hangi devlet görevlisi gelir?

A) Başbakan  
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı 
C) TBMM Başkanı  
D) Genelkurmay Başkanı  

24)  “Misak-ı Millî” aşağıdakilerden hangisinde 
doğru ifade edilmiştir?

A) Millî Takım
B) Millî Yemin
C) Millî Vazife
D) Millî Cephe 

25)  Deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk ha-
valimanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Trabzon Havalimanı
B)  İzmir Havalimanı
C)  Zonguldak Havalimanı
D)  Ordu-Giresun Havalimanı  

26)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-
nun amme alacaklarının korunma hükümle-
ri arasında yer almaz?

A)  İhtiyati haciz
B)  Şahsi kefalet
C)  Rüçhan Hakkı
D)  Tecil 

27)  Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gönderilen ödeme emri-
ne karşı itiraz edilecek merciidir?

A)  Alacaklı birimin bulunduğu yer yetkili iş 
mahkemesi

B)  Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer 
yetkili iş mahkemesi

C)  Alacaklı birimin bulunduğu yer yetkili icra 
mahkemesi

D)  Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer 
yetkili icra mahkemesi
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28)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre takip edilen Kurum ala-
caklarının tahsil zamanaşımını kesen haller 
arasında sayılmamıştır?

A)  Ödeme 
B)  Haciz tatbiki
C)  Borçlunun yurtdışında bulunması
D)  Kurum alacağının teminata bağlanması

29)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun hükümlerine göre takip edilen Kurum 
alacaklarının tahsil zamanaşımını durduran 
haller arasında sayılmamıştır?

A)  Borçlunun yabancı memlekette bulunması
B)  Amme alacağının ödeme planına bağlan-

ması
C)  Borçlunun hileli iflas etmesi
D)  Borçlunun terekesinin tasfiyesi

30)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre hususi ödeme şekillerin-
den biri değildir?

A)  Postanelerin vasıta kılınmak suretiyle öde-
me

B)  Çizgili çek kullanma suretiyle ödeme
C)  Alacak senedini ciro etmek suretiyle ödeme
D)  Banka kartı kullanmak suretiyle ödeme

31)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre azami taksitlendirme sü-
resini gösterir?

A)  12 ay 
B)  18 ay
C)  24 ay
D)  36 ay

32)  Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre cebren tahsil şekillerin-
den birisi değildir? 

A)  Borçlunun gayrimenkulünün teferruğ edil-
mesi

B)  Kurum borçlusu alacaklı birime teminat 
göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi 
yahut kefilin takibi

C)  Kurum borçlusunun borcuna yetecek mik-
tardaki mallarının haczedilerek paraya çev-
rilmesi

D)  Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlu-
nun iflasının istenmesi

33)  Ödeme emrine itirazın reddedilmesi duru-
munda, itiraz konusu tutarın ne kadarı zam 
olarak tahsil edilir?

A)  %2’si
B)  %5’i
C)  %10’u
D)  %15’I
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34)  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre elekt-
ronik ortamda hazırlanan belgelerde kulla-
nılacak yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi 
normal yazı stilinde kullanılır.

B) Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde 
ve eğik (italik) olarak yazılabilir.

C) Harf büyüklüğünün Times New Roman için 
12 punto, Arial için 11 punto olması esastır.

D) Gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 8 
puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 7 
puntoya   kadar düşürülebilir.

35)  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belge-
nin  “Sayı”   yan başlığının bir alt satırına 
yazılan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İlgi B) Konu
 C) Tarih D) Muhatap

36)  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belge-
nin metin bölümü ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Metin iki yana hizalanmadan paragrafa 1,50 
cm içeriden başlanır.

B) Metindeki kelime aralarında ve noktalama 
işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bı-
rakılır.

C) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, 
tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sade-
ce ilk sayfada yer verilir.

D) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan 
sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak ya-
zılır ve araya nokta işareti konulur.

37)  “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere 
cevap verilmesi gereken süre ya da ta-
rih…………..  içinde    belirtilir.”

 Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sağ üst köşede    
B) Metin               
C) Sayfanın üst ortasında             
D) Sayfanın altında

38)  Aşağıdaki resmî yazışma başlık örneklerin-
den hangisi doğrudur?

A)                           T.C. 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 
  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

B)                           T.C. 
     DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

C)                         T.C. 
      Devlet Personel Başkanlığı  
İnsan kaynakları Daire Başkanlığı

D) T.C. Devlet Personel Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

39)  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 
temel ilkelerindendir?

 A) Dürüstlük B) Hoşgörü                    
 C) Liyakat D) Bilgi verme

40)  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde 
kullanılan yazılı ve basılı araçlardandır?

 A) Radyo B) Televizyon                 
 C) Sergiler  D) Dergiler
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41)  Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?

A) Doğduğu yere daha önce hiç gitmemiş.
B) Yazılan her değerli eser insanı geliştirir.
C) Şehre göçmeyi o da istemiyordu.
D) Benim işlerimle ilgilenmeye hiç vakti yoktu.

42)  Aşağıdaki kısaltmaların hangisinin sonu-
na nokta konmaz?

A) Dr 
B) Doç
C) Prof
D) TBMM

43)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır? 
A) Pişmiş aşa su katmada üstüne yoktur senin. 
B) Çok çalıştı fakat sınavı kazanamadı. 
C) Ustanın, bugünlerde çok çalışmak gerekir. 
D) İşlerin bitirilmesi gerektiğini söylediler.

44)  Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden 
hangisi eksiktir?

 “Başbakan, bugün köprünün temelini attı.”
 A) Dolaylı Tümleç  B) Özne                 
 C) Zarf Tümleci  D) Nesne

45)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yoktur?

A)  Palandöken’den Çad’a doğru.
B) Tozlu yolların aktığı ırmak!
C) Sen, beni çokdan unuttun.
D) Sen de unuttunmu, dön geri bak.

46)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 
genel yönetim kapsamında değildir?

A) Sosyal Güvenlik Kurumu
B) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
C) Köy Tüzel Kişiliği
D) Belediye Tüzel Kişiliği

47)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 
merkezi yönetim bütçesi kapsamındadır?

A) Mesleki Yeterlilik Kurumu
B) İl Özel İdaresi
C) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
D) Türk Hava Kurumu

48)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, Bütçeyle ödenek tahsis 
edilen her bir harcama biriminin en üst yö-
neticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst yönetici     
B) Gerçekleştirme görevlisi    
C) Harcama yetkilisi      
D) İta amiri
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49)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, Bakanlar kamu kaynakları-
nın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
konusunda kime karşı sorumludurlar?

A) Başbakan ve TBMM
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu ve Başbakan
D) TBMM

50)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa gore, üst yöneticiler aşağıda be-
lirtilenlerin hangisi aracılığı ile sorumluluk-
larını yerine getirirler?

A) Mali hizmetler birimi, harcama yetkilileri ve 
iç denetçiler.

B) Mali hizmetler birimi ve dış denetçiler.
C) Mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkilisi.
D) Mali hizmetler birimi ve harcama yetkilisi.

51)  4483 sayılı Kanuna göre, Bursa Sosyal Gü-
venlik İl Müdürlüğünde şef kadrosunda gö-
rev yapan personel hakkında soruşturma 
iznini vermeye yetkili makam aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bursa Valisi
B) Kaymakam
C) Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı
D) Bursa Belediye Başkanı

52)  4483 sayılı Kanuna göre, A ilinin Büyükşe-
hir belediye başkanı ile A iline bağlı merkez 
ilçelerdeki belde belediye başkanının aynı 
fiile iştiraki halinde, personel hakkında so-
ruşturma iznini vermeye yetkili makam aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Belediye Başkanı
D) İçişleri Bakanı

53)  Son üç yıl içinde; Hizmet akdinin sona er-
mesinden önceki son 120 gün prim ödeye-
rek sürekli çalışmış olanlara ilişkin olarak 
4447 Sayılı kanun bakımından aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si-
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
180 gün işsizlik ödeneği verilir.

B) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si-
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
240 gün işsizlik ödeneği verilir.

C) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si-
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
300 gün işsizlik ödeneği verilir.

D) İşsiz kalmadan önce işe başlamış olduğu 
yasal süresinde bildirilen sigortalı işsizlere 
120 gün işsizlik ödeneği verilir.  
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 54)  Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlan-
ma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve 
işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak 
için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine 
getiremeden yeniden işsiz kalırsa, aşağıda-
ki şıklardan hangisi bu sigortalı bakımından 
doğrudur?

A) Daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresi-
ni dolduruncaya kadar bu haktan yararlan-
maya devam eder,

B) Daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresi-
ni dolduruncaya kadar bu haktan ½ oranın-
da yararlanmaya devam eder,

C) Daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süre-
sini dolduruncaya kadar bu haktan yararla-
namaz,

D) Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma 
süresini doldurmadan tekrar işe giremez,

55)  4857 sayılı kanuna göre, bir iş sözleşme-
sine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, 
işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ya-
hut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuru-
luşlara işveren denilmektedir. Buna göre 
işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ne 
ad verilir?

 A) İş İlişkisi     B) Edim İlişkisi
 C) Borç İlişkisi    D) Hizmet İlişkisi 

56)  4857 sayılı kanuna göre, Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonunun sekretarya hizmetleri 
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütü-
lür?

      A) Türkiye İstatistik Kurumu 
      B) Hazine Müsteşarlığı
      C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
      D) Devlet Personel Başkanlığı

57)  4857 sayılı kanuna göre; Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari 
sınırları en geç kaç yılda bir belirlenir? 

 A) Bir  B) İki  C) Üç  D) Dört

58)  4857 sayılı Kanuna göre, ara dinlenmesi ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Günlük çalışma süresinin ortalama bir za-
manında o yerin gelenekleri ve işin gereği-
ne göre ayarlanmak suretiyle işçilere dört 
saat veya daha kısa süreli işlerde en az on 
beş dakika, 

B)  Günlük çalışma süresinin ortalama bir za-
manında o yerin gelenekleri ve işin gereği-
ne göre ayarlanmak suretiyle işçilere, dört 
saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar 
(yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde en az 
yarım saat,

C)  Günlük çalışma süresinin ortalama bir za-
manında o yerin gelenekleri ve işin gereği-
ne göre ayarlanmak suretiyle işçilere, yedi 
buçuk saatten fazla süreli işlerde en az bir 
saat,

D)  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.  

59)  4857 sayılı Kanuna göre, işçiye eşinin do-
ğum yapması hâlinde kaç gün ücretli maze-
ret izni   verilir?

      A) 3 B) 5  C) 7   D) 10
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60)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gö-
revleri arasında yer almaz?

A)  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıl-
lık uygulama programlarını dikkate alarak 
sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, 
bu politikaların geliştirilmesine yönelik ça-
lışmalar yapmak.

B)  Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak 
ve yükümlülükleri konusunda bilgilendir-
mek, haklarının kullanılmasını ve yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştır-
mak.

C)  Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemle-
rini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyo-
nunu sağlamak.

D)  Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; ulusla-
rarası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve 
uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 
yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güven-
lik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları 
yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konul-
muş uluslararası antlaşmaları uygulamak.  

61)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisinin ataması müşterek kararname 
ile yapılmaz?

A) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı  
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanı
C) İnsan Kaynakları Daire Başkanı
D) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

62)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisinin ataması müşterek kararname 
ile yapılır?

A) Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü
B) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Başkanı
C) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı  
D) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Başkan Yardımcısı

63)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisinin ataması Başkanın önerisi üzeri-
ne Bakan onayı ile yapılır?

A) Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardım-
cısı

B) Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı
C) Destek Hizmetleri Daire Başkanı
D) I. Hukuk Müşaviri

64)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Danışma Birimleri arasında yer al-
maz?

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
B) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Başkanlığı
C) Hukuk Müşavirliği
D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

65)       I.  Savaş dönemi meclisidir.
         II. Kurucu meclistir.
        III. Olağanüstü yetkilere sahiptir.

 TBMM’nin özellikleri arasında yukarıda ve-
rilenlerden hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II 
D) I , II ve III
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66)  Aşağıdakilerden hangisinin amacı TBMM’nin 
varlığına yönelik tehditleri önlemek değil-
dir?

A)  Düzenli ordunun oluşturulması
B)  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C)  “Meclis Hükümeti” sisteminin benimsenme-

si
D)  İstiklal Mahkemelerinin kurulması

67)  Kurtuluş savaşı sırasında Mustafa Kemal’e 
Başkomutanlık yetkisi aşağıdaki kurumlar-
dan hangisi tarafından verilmiştir?

A)  İçişleri Bakanlığı
B)  TBMM
C)  Bakanlar Kurulu
D)  Temsilciler Kurulu

68)  Kaç tarihli Anayasa değişikliği ile memura 
toplu sözleşme hakkı tanınmıştır?

 A)  2001 B) 2007
 C)  2010 D)  1982

69)  Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi 
ilk kez 1982 Anayasasında düzenlenmiştir?

A)  Kanun hükmünde kararname
B)  TBMM içtüzüğü
C)  Yönetmelik
D)  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

70)  Anayasa Mahkemesinde iptal davası açıl-
masıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Cumhurbaşkanını, kanunlar hakkında hem 
şekil hem esas bakımından iptal davası 
açabilir.

B)  İktidarda birden çok siyasi parti varsa, 
iktidardaki partilerin dava açma hakkını 
TBMM’de en çok üyeye sahip olan parti 
kullanır.

C)  İktidar ve ana muhalefet partileri genel baş-
kanları doğrudan iptal davası açmaya yet-
kilidirler.

D) TBMM üye tam sayısının en az 1/5’i tutarın-
daki üyeler Anayasa Mahkemesine doğru-
dan iptal davası açmaya yetkilidir.

71)  Sağlık hizmet sunucusunun aynı zamanda 
iş kazasının meydana geldiği işyeri işvere-
ni olduğu durumlarda 6331 sayılı Kanuna 
göre Kurumumuza yapılacak iş kazası bil-
dirimleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A)  İş kazası 10 gün içinde Kuruma bildirilmiş 
ise sağlık hizmet sunucusu olarak süresin-
de işveren olarak süresi dışında bildirim ya-
pılmış sayılır

B)  İş kazası sağlık hizmet sunucusunca 3 iş 
günü içinde Kuruma bildirilmiş ise bu bildi-
rim işveren adına süresinde bildirim yerine 
de geçer

C)  İş kazası 10 gün içinde Kuruma bildirilmiş 
ise hem sağlık hizmet sunucusu olarak 
hem de işveren olarak süresinde bildirim 
yapılmış sayılır

D)  İş kazası 10 gün içinde Kuruma bildirilme-
miş ise hem sağlık hizmet sunucusu olarak 
hem de işveren olarak süresi dışında bildi-
rim yapılmış sayılır



13

SG
K

72)  5510 sayılı Kanuna göre sürekli başka 
birinin bakımına muhtaç olmayan sigortalı-
nın gelir bağlama oranı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  % 70
B)  % 100
C)  % 80
D)  % 65

73)  Ölen sigortalının hak sahibi olarak eşi, bir 
öz çocuğu ve 65 yaşın altındaki annesi bu-
lunmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre sigor-
talı aylığının yüzde kaçı anneye bağlanır?

A)  %50
B)  %25
C)  %12,5
D)  % 0 (Aylık bağlanmaz) 

74)  5510 sayılı Kanun’a göre ölüm toptan öde-
mesi aşağıdakilerden hangisine ödenmez?

A)  Sigortalının çalışan eşine
B)  Sigortalının çalışan malul çocuğuna
C)  Sigortalının 15 yaşındaki erkek çocuğuna
D)  Sigortalının 18 yaşından büyük evli olma-

yan ve çalışmayan kız çocuğuna

75)  İlk defa 01/07/1978 tarihinde 506 sayılı Ka-
nun kapsamında çalışmaya başlayan si-
gortalının bu tarihte nüfusta kayıtlı doğum 
tarihi 12/11/1957’dir. Sigortalı 23/10/2001 
tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile 
yaş tashihi yaptırmış ve doğum tarihini 
17/05/1955 olarak düzelttirmiştir. Sigorta-
lının emeklilik işlemlerinde esas alınacak 
doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  17/05/1955
B)  12/11/1957
C)  01/07/1957
D)  01/07/1955

76)  5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsa-
mındaki sigortalıya 01/03/2009 tarihinde 
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış, 
15/11/2011 tarihinde iş kazası sonucu vefat 
eden eşinden de ölüm geliri almaya hak ka-
zanmıştır. Bu sigortalıya bağlanacak gelirle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Kendi geliri yüksekse onu tam alır, eşinden 
bağlanacak gelirin yarısını alır

B)  Eşinden bağlanan gelir yüksek ise bu geliri 
tam alır, kendi geliri yarım ödenir

C)  Her iki geliri de tam olarak ödenir
D)  Her iki geliri de yarım olarak ödenir

77)  5510 sayılı Kanuna göre 2008 Ekim ayından 
sonraki sürelere ilişkin yaşlılık aylığı aşağı-
daki hangi formüle göre hesaplanır?

A) Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama 
Oranı

B) Ortalama Aylık Kazanç x Katsayı x Aylık 
Bağlama Oranı

C) Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı
D) Ortalama Yıllık Kazanç x Aylık Bağlama 

Oranı
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78)  1982 Anayasası’nda temel hakların kullanı-
mın durdurulması aşağıdaki durumlardan 
hangisinde öngörülmemiştir?

A) Seferberlik
B) Sıkı yönetim
C) Olaganüstü Hal
D) Nüfus sayımı

79)  15 Temmuz da FETÖ terör örgütü tarafın-
dan şehit edilen sivil vatandaşların anne 
ve babalarına 667 sayılı KHK uyarınca aylık 
bağlanması veya verilen diğer haklara iliş-
kin olarak aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Aylık bağlanabilmesi için her türlü kazanç 
ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari 
ücretin net tutarından daha az olması şartı 
aranmaz.

B)  Kamuda istihdam hakkı verilmiştir.
C)  Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse 

bulunması şartı aranır.
D)  Anne ve babaya ek tazminat ödenmesi 

hakkı verilmiştir.

80)  5510 sayılı Kanuna göre evlenme ödeneği 
uygulamasında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenir
B) Aylık miktarının iki yıllık tutarı üzerinden ev-

lenme ödeneği verilir
C) Ek ödeme miktarı evlenme ödeneği hesa-

bında dikkate alınmaz
D) Evlenme ödeneği aldıktan 24 aylık süre 

dolmadan boşanan kız çocuğuna talep-
te bulunması halinde yeniden ölüm aylığı 
bağlanır. 

81)  Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşka-
nı’nın yargı ile ilgili bir yetkisidir?

A) Kanunlar ya da Kanun Hükmünde Karar-
nameler hakkında Anayasa Mahkemesi’ne 
iptal davası açmak

B) Bazı mahkûmların cezasını hastalık yada 
yaşlılık nedeniyle hafifletmek yada kaldır-
mak

C) Anayasa Mahkemesi’nin başkan ve üyele-
rini seçmek

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye 
seçmek

82)  5510 sayılı Kanuna göre güncelleme katsa-
yısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 + yıllık tüfe oranının % 100’ü x yıllık geliş-
me hızının % 30’u

B) 1 + yıllık tüfe oranının % 75’i x yıllık gelişme 
hızının % 100’ü

C) 1 + yıllık tüfe oranının % 100’ü + yıllık geliş-
me hızının % 30’u

D) 1 + yıllık tüfe oranının % 100’ü + yıllık geliş-
me hızının % 100’ü

83)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilk 
defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı 
tarihten önce malul olan sigortalıya yaşlılık 
aylığı bağlanması için aranılan gün sayısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 3600 B) 3960
 C) 4060 D) 4320
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84)  Aşağıdakilerden hangisi prim ödeme gün 
sayısına eklenmez?

A) Maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçen 
çalışmalar.

B) 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi-
ne göre fiili hizmet süresi zamları.

C) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç de-
recede malul çocuğu bulunan kadın sigor-
talının 2008

     Ekim ayından sonra geçen prim ödeme gün 
sayılarının 1/4’ü.

D) 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kap-
samında itibari hizmete tabi geçen süreler.

85)  2000 öncesinde 506 sayılı Kanuna göre 
bağlanan aylıklar hangi tablolar dikkate alı-
narak hesaplanmaktadır?

A)  Gelir Tablosu
B)  Gösterge Tabloları ve Üst Gösterge Tablo-

ları
C)  Gelir Tablosu ve Gösterge Tabloları
D)  Gelir Tablosu ve Üst Gösterge Tabloları

86)  Doğum tarihi 21/03/1975 olan sigorta-
lı 01/07/1991 tarihinde 506 sayılı Kanuna 
tabi çalışmaya başlamış ve çalışmasını 
15/05/1998 tarihine kadar aralıksız sürdür-
müştür. Sigortalının yine bu Kanuna göre 
25 yıl sigortalılık süresini dolduracağı tarih 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  01/07/2016
B)  01/04/2016
C)  15/05/2013
D)  21/03/2018

87)  Aşağıdakilerden hangisi, ilk defa 1 Nisan 
2002 yılında 506 sayılı Kanuna göre çalış-
maya başlayan sigortalıya 5510 sayılı Ka-
nunun 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık ay-
lığı bağlanması için aranan şartlardan biri 
değildir?

A)  Kadın sigortalı için 58 yaşını doldurması ve 
7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
ları primi ödemiş olması.

B)  Erkek sigortalı için 60 yaşını doldurması ve 
7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
ları primi ödemiş olması.

C)  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur-
ması,15 yıldan beri sigortalı bulunması ve 
en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş olması.

D)  Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldur-
ması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve 
en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş olması.

88)  1/10/1988 doğumlu Ali TUNÇ 1/9/2005 yılın-
da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi kapsamındaki (A) 
sandığında çalışmaya başlamış buradan 
30/9/2008 tarihinde ayrılarak 1/10/2008 tari-
hinde hizmet akdine dayalı olarak (B) Da-
nışmanlık şirketinde çalışmaya başlamıştır. 
Ali TUNÇ’un 5510 sayılı Kanuna göre sigor-
talılık başlangıç tarihi nedir?

A)  1/9/2005
B)  1/10/2006
C)  1/10/2008
D)  30/9/2008
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89)  01/04/1981 tarihinden sonra 506 sayılı Ka-
nuna göre işe başlayan bir sigortalının 18 
yaşın altında geçen çalışmaları, aşağıdaki 
maddelerden hangisine göre değerlendiri-
lir? 

A)  Prim ödeme gün sayısına dahil edilir, sigor-
talılık süresinin başlangıcı olarak alınır. 

B)  Sadece sigortalılık süresinin başlangıcı 
olarak alınır 

C)  Prim gün sayısı olarak dikkate alınır, sigor-
talılık süresinin başlangıcında dikkate alın-
maz. 

D)  Hiçbir şekilde değerlendirilmez

90)  506 sayılı Kanuna tabi 10.556 prim ödeme 
gün sayısına sahip sigortalının 4447 sayılı 
Kanuna göre aylık bağlama oranı (ABO2) 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  71,48
B)  58,64
C)  71
D)  60

91)  506 sayılı Kanuna göre aylık hesaplama 
parametresi olan ve 1999/Aralık ayında 
yürürlükte bulunan  memur maaş katsayı-
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  9475
B)  10175
C)  12000
D)  15175

92)  Doğum tarihi 21/04/1962 olan sigortalı ilk 
defa 23/09/1978 tarihinde 506 sayılı Kanu-
na tabi çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 
25 yıl sigortalılık süresini dolduracağı tarih 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21/4/2005
B) 23/9/2003
C) 01/04/2006
D) 1/10/2003

93)  5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önce kendi çalışmalarından dolayı 506 sa-
yılı Kanuna göre hem yaşlılık aylığı hem 
de sürekli iş göremezlik geliri alan emek-
linin, eşi 2015 yılında vefat etmiş ve eşin-
den dolayı da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu 
sigortalıya hangi dosyalar üzerinden öde-
me yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Sigortalıya her üç dosya üzerinden de tam 
aylık ödemesi yapılır.

B) Yaşlılık aylığı ve ölüm aylığı tamdan, sürekli 
iş göremezlik geliri de yarımdan olmak üze-
re üç dosya üzerinden ödeme yapılır.

C) Her üç dosya miktarları üzerinden değer-
lendirme yapılarak, en düşük miktarlı dosya 
kapsamdan çıkarılır ve sigortalıya en fazla 
ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden 
ödeme yapılır. 

D) Sürekli iş göremezlik geliri tamdan, yaşlılık 
ve ölüm aylığı ise yarımdan olmak üzere üç 
dosya üzerinden ödeme yapılır.

94)  5510 sayılı Kanuna göre ölen sigortalının 
hak sahiplerine cenaze ödeneği verilebil-
mesi için aranan asgari prim ödeme gün 
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  900 B) 90
 C)  360 D) 1800
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95)  Emekli ikramiyesi ile ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Yalnızca memuriyet hizmetleri esas alına-
rak ödenir.

B)  Her tam hizmet yılı karşılığında ve en fazla 
30 yıllık hizmet yılı için ödenir

C)  İtibari hizmet süresi zammı ikramiyeye 
esas hizmet süresine eklenmez.

D)  Fiili hizmet süresi zammı için emekli ikrami-
yesi ödenmez.

96)  22/09/2016 tarihinde göreve başlayan 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki bir sigor-
talı, kurumunca sağlanan servis aracı ile 
işe giderken meydana gelen kazada yara-
lanmış ve bu nedenle kendisine 6 ncı de-
rece vazife malullüğü aylığı bağlanmıştır. 
27/06/2016 tarihinde engelli kadrosunda 
ataması yapılarak 5510 sayılı Kanun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) kapsamın-
da yeniden çalışmaya başlayan sigortalı 
hakkında uygulanacak işlem hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

A)  Vazife malullüğü aylığı kesilir ve hakkında 
uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

B)  Vazife malullüğü aylığı kesilmez ve hakkın-
da isteğine bağlı olarak uzun vadeli sigorta 
kolları uygulanır.

C)  Vazife malullüğü aylığı kesilmez, ancak 
hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygu-
lanır.

D)  Vazife malullüğü aylığı kesilmez ve hakkın-
da isteğine bağlı olarak iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

97)  7560 gün prim ödeme gün sayısı olan ve 
malüllük dolayısıyla emekliye sevk edilen 
5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) kapsamındaki bir sigor-
talıya 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak 
malüllük aylığının bağlama oranı kaçtır?

A)  % 42
B)  %60 
C)  % 65
D)  %50

98)  İlk defa 15.12.2008 tarihinde Polis memuru 
olarak çalışmaya başlayan bir sigortalı söz 
konusu görevinden 15.09.2018 tarihinde is-
tifa ederek 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ben-
di kapsamında çalışmaya devam etmiş ve 
01.01.2040 yılında tabi olduğu prim ödeme 
gün sayısı ve yaş haddi şartlarını tamamla-
yarak yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. 
Söz konusu sigortalının tabi olduğu yaş 
haddinden indirilecek fiili hizmet süresi 
zammı süresi nedir?

A)  2 yıl 5 ay 8 gün
B)  1 yıl 2 ay 19 gün 
C)  2 yıl 6 ay 
D)  Yaş haddinden indirim yapılmaz

99)  Ülkemizin aşağıdaki ülkelerin hangisi ile 
sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamak-
tadır?

A)  Slovakya
B)  Kore Cumhuriyeti
C)  Karadağ
D)  Avusturalya
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100) Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Kanu-
na tabi sigortalı iken 07/10/2002 tarihinde 
vefat eden ve başkaca hizmeti bulunmayan 
sigortalının hak sahibi anne ve babasına 
aylık bağlanabilmesinde gerekli olan şart-
tır?

A)  Çalışamayacak derecede malul olmaları
B)  Ölüm tarihinde eş ve çocuk hak sahiplerine 

bağlanacak aylıklardan sonra artan hisse 
bulunması

C)  Aylık gelirleri toplamının brüt asgari ücretin 
altında olması

D)  Geçimlerinin ölen sigortalı tarafından sağ-
lanması 

101) Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Kanu-
na tabi sigortalı iken 23/05/1998 tarihinde 
vefat eden ve başkaca hizmeti bulunma-
yan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı 
bağlamada aranan asgari prim ödeme gün 
sayısıdır?

 A) 900 B) 1080
 C) 1800 D) 3600

102) 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı-
nın 17/09/2003 tarihinde vefatı üzerine 
17/10/2003 tarihinde aylık talebinde bulu-
nan hak sahibi erkek çocuğa 01/10/2003 
tarihinden itibaren aylık bağlanmıştır. Bağ-
lanan aylık 12/03/2010 tarihinde 5510 sayılı 
Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında çalış-
maya başlaması nedeniyle kesilmiş ancak 
hak sahibi çocuk 18/07/2013 tarihine kadar 
devam eden sigortalılığına ilişkin hiç prim 
ödemesinde bulunmamıştır. Bu sigortalılığı 
ile ilgili 5510 sayılı Kanunun Geçici 63 üncü 
maddesine göre işlem yapılan hak sahibi 
çocuğun 22/08/2015 tarihinde yeniden ay-
lık talebinde bulunması halinde ölüm aylığı 
başlangıcı hangi tarih olur?

A)  01/08/2013
B)  01/09/2015
C)  01/04/2010
D)  01/05/2015

103) İlk defa 17/03/1997 tarihinde 1479 sayılı 
Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan ve 
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsa-
mında iken 14/10/2016 tarihinde malullük 
aylığı bağlanması talebinde bulunan ve 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç ol-
duğu tespit edilen sigortalının toplam prim 
ödeme gün sayısı 6375’tir. 1/1/2000 tarihin-
den öncesi süreler için gösterge tablosun-
da aylık hesaplanacak olan sigortalının; 
1/1/2000 öncesi, 1/1/2000-30/9/2008 arası ve 
1/10/2008 tarihinden sonraki sürelerine iliş-
kin aylık bağlama oranları aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  1/1/2000 öncesi % 60, 1/1/2000-30/9/2008 
arası % 49, 1/10/2008 sonrası % 35,42

B)  1/1/2000 öncesi % 70,   1/1/2000-30/9/2008 
arası % 70,  1/10/2008 sonrası % 50

C)  1/1/2000 öncesi % 80,   1/1/2000-30/9/2008 
arası % 70,  1/10/2008 sonrası % 50

D)  1/1/2000 öncesi % 60,   1/1/2000-30/9/2008 
arası % 80,  1/10/2008 sonrası % 45,42

104) Kontrol muayenesini Kurumca belirtilen 
tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği raporla tespit 
edilen sigortalının malullük aylığı hakkında 
yapılacak işlem nedir?

A)  Aylık kesilir
B)  Durdurulduğu tarihten itibaren ödenir
C)  Rapor tarihinden sonraki aybaşından baş-

lanarak ödenir
D)  Yeni talep alınır ve talep tarihini izleyen ay-

başından aylık yeniden bağlanır
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105) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanu-
nun 4/1-(a) bendi kapsamında bir sigortalı-
nın emzirme ödeneği alabilmesi için aranan 
şartlardan değildir?

A)  Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 
gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildiril-
miş olması 

B)  Talep şartı
C)  Canlı doğum
D)  Sigortalı işten çıkmış ve 300 gün içinde do-

ğum gerçekleşmiş ise doğumdan önceki 15 
ay içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olması

106) 6331 sayılı Kanuna göre Kurumumuzca uy-
gulanıp tebliğ edilen idari para cezalarına 
kaç gün içinde itiraz edilebilir? 

A)  3 gün
B)  7 gün
C)  15 gün
D)  30 gün

107) Aşağıdakilerden hangisi 3201 sayılı Kanu-
na göre borçlandırılan sürelere göre bağla-
nan aylığın kesilme nedeni değildir?

A)  Yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigor-
ta ödeneği almak

B)  Yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal yar-
dım ödeneği almak

C)  Yurtdışında çalışmak
D)  Yurtdışından aylık almak

108) 3201 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilen 
yurtdışı sürelerinden hangisi borçlanma 
kapsamında değerlendirilmez? 

A)  Ev kadını olarak geçen süreler
B)  18 yaşından önce geçen sigortalılık süreleri 
C)  Sigortalılık süreleri arasında geçen bir yıla 

kadar olan işsizlik süreleri
D)  Sigortalılık süreleri sonunda geçen bir yıla 

kadar olan işsizlik süreleri

109) 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süre-
ler, Türkiye’de sigortalılığı bulunmayanlar 
için 5510 sayılı Kanuna göre hangi sigorta-
lılık statüsünde değerlendirilir?

A)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi 

B)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi

C)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendi

D)  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi-
ne tabi sandıklarına

110) 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak sü-
relere ilişkin tebliğ edilen borcun yasal 
süre içerisinde tamamının değil bir kısmı-
nın ödenmesi halinde aşağıdakilerden han-
gisi yapılır?

A)  Ödenen miktara isabet eden süre geçerli 
sayılır.

B)  Ödenmeyen borcun tahsili için icra takibi 
başlatılır. 

C)  Borcun ödenmeyen kısmı faizi ile birlikte 
tahsil edilir.

D)  Ödenen borçlanma iptal edilir.
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111) Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Kanu-
na tabi sigortalı iken 23/05/1998 tarihinde 
vefat eden ve başkaca hizmeti bulunma-
yan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı 
bağlamada aranan asgari prim ödeme gün 
sayısıdır?

A) 900
B) 1080
C) 1800
D) 3600 

112) 1998 yılı Mart ayında 5434 sayılı Kanuna 
göre göreve başlayan bir sigortalı 2010 yı-
lında geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında 
çalışma gücünü %55 oranında kaybetmiş-
tir. Söz konusu çalışma gücü kayıp oranı 
dikkate alınarak aylık bağlanabilmesi için 
ne kadar süreyle sigortalı olması ve/veya 
adına uzun vadeli sigorta kolları primi bildi-
rilmiş olması gerekmektedir? 

A)  En az 16 yıldan beri sigortalı ve 3600 gün 
uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş 
olması

B)  5760 gün uzun vadeli sigorta kolları primi 
bildirilmiş olması 

C)  6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi 
bildirilmiş olması   

D)  En az 16 yıldan beri sigortalı ve 4320 gün 
uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş 
olması

113) 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli 
aylığı almakta iken vefat eden bir emekli-
nin geride aylığa müstahak yalnızca annesi 
bulunmaktadır, 5434 sayılı Kanun uyarınca 
anneye bağlanacak aylığın aylık bağlama 
oranı hangisidir?

A)  % 50
B)  % 25
C)  % 40
D)  % 30

114) Disiplinsizlik nedeniyle resen emeklilik hü-
kümleri uygulanarak emekliye sevk edilen 
TSK personeli olan bir sigortalıya 5434 sa-
yılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanabil-
mesi için kaç yıl hizmetinin olması ve kaç 
yaşını doldurması gerekir? 

A)  25 yıl hizmet ve 58 yaşını tamamlaması.   
B)  25 yıl hizmetinin olması yeterlidir.
C)  30 yıl hizmet ve 61 yaşını tamamlaması.     
D)  25 yıl hizmet ve 61 yaşını tamamlaması.    

115) 5434 sayılı Kanuna göre 1. derece vazife 
malullüğü zammı oranı nedir?

 A) % 60 B) % 40
 C) % 30 D) % 15

116) 5434 sayılı Kanuna göre ödenecek olan ev-
lenme ikramiyesinin tutarı nedir? 

A)  Dul veya yetime ödenmekte olan aylığın 12 
aylık tutarı

B)  Dul veya yetime ödenmekte olan aylığın 24 
aylık tutarı

C)  Brüt asgari ücretin 12 aylık tutarı
D)  Dosya aylığının 24 aylık tutarı

117) 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdaki sigorta 
kollarından hangisi kısa vadeli sigorta kol-
ları kapsamında değildir?

A)  İş kazası ve meslek hastalığı
B)  Ölüm sigortası
C)  Hastalık sigortası
D)  Analık sigortası 
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118) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanu-
nun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılmaz?

A)  Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı gö-
rev verilenler.

B)  Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen 
umumî kadınlar.

C)  2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mal-
larının Korunması Hakkında Kanuna göre 
çalıştırılanlar.

D)  10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları 
Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

119) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsa-
mındaki sigortalılara aşağıdakilerden hangi 
sigorta kolu uygulanmaz?

A)  Malullük
B)  Analık
C)  Genel sağlık sigortası
D)  Yaşlılık

120) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun 
kapsamında sigortalı sayılmaz?

A)  İşverenin işyerinde çalışan eşi
B)  Ev hizmetlerinde çalışanlar
C)  Yedek subay okulu öğrencileri
D)  Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili 

resmî makamların izniyle kurulan meslek 
veya sanat okullarında tatbikî mahiyetteki 
yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler

121) Tarım işlerinde çalışanların sigortalılığı ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A)  Kamu idarelerinin tarım işlerinde süreksiz 
çalışanlar sigortalı sayılmaz.

B)  Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle 
süreksiz olarak çalışanlar talepte bulunduk-
ları tarihten itibaren primleri kendileri tara-
fından ödenmek kaydıyla sigortalı sayılır-
lar.

C)  Özel sektör tarım işlerinde süreksiz olarak 
hizmet akdiyle çalışanlar primleri işveren-
lerce ödenmek suretiyle sigortalıdır.

D)  Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan 65 yaşını dolduranlar sigorta-
lı sayılmazlar.  

122) 5510 sayılı Kanuna göre 18 yaşını doldur-
mamış olanların sigortalılığı ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı 
sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldur-
mamış olanlar sigortalı sayılmaz.

B)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi gereği sigortalı 
sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldur-
mamış olanlar sigortalı sayılmaz.

C)  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi gereği sigortalı 
sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldur-
mamış olanlar sigortalı sayılmaz.

D)  Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler-
den, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunu hükümlerine göre mah-
kemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenim-
leriyle ilgili görevlerde Kamu görevlisi ola-
rak çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gere-
ği sigortalı sayılırlar. 
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123) Köy ve mahalle muhtarlarının sigorta hak 
ve yükümlülükleri hangi tarihten itibaren 
başlar?

A)  Seçildikleri tarihten
B)  İl veya İlçe seçim kurulundan mazbatalarını 

aldıkları tarihten
C)  Fiilen göreve başladıkları tarihten
D)  Sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten

124) İşverenlerin, 5510 sayılı kanunun 4/1-(a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 
Kuruma bildirmeleri gereken sürelere iliş-
kin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır? 

A)  İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde en 
geç çalışmaya başlatıldığı günden itibaren 
ikinci günün sonuna kadar.

B)  Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalış-
mak üzere işe alınanların, çalışmaya baş-
ladıkları tarihten itibaren bir ay içinde.

C)  Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre iş-
sizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli 
personelin çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren bir ay içinde.

D)  Hiçbiri

125) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsa-
mında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak 
kamu işverenleri ilk defa veya tekrar çalış-
tırmaya başlattıkları kişileri, 7 nci maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen si-
gortalılık başlangıcından itibaren, kaç gün 
içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuru-
ma bildirmekle yükümlüdürler?

A)  Sigortalılık başlangıç tarihinden önce
B)  10 gün
C)  15 gün
D)  30 gün

126) 5510 SayılıKanunun 85 inci maddesi ikin-
ci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar 
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan 
montaj işinin işçilik oranın %13 olduğu var-
sayıldığında, ünitece yapılacak araştırma-
da; işin kesin kabulünün ya da geçici ka-
bulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten 
sonra ve işverene ödenmesi gereken Kat-
ma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat far-
kı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak 
tutarına, uygulanacak asgari işçilik oranı 
kaçtır?

A)  9,75
B)  13
C)  9,1
D)  11,7

127) Aşağıdakilerden hangisi A Limited şirketi-
ne ait işyeri sigortalısı Mehmet ÇELİK açı-
sından 5510 sayılı Kanun kapsamında işye-
ri sayılmaz?

A)  A ltd. Şti.ne ait fabrika binasına 50 metre 
mesafede başka bir adreste bulunan ve 
aynı işverene ait spor alanı

B)  A ltd. şti.nin % 60 hissesine sahip olduğu B 
Limited şirketine ait işyeri

C)  A ltd. şti.ne ait fabrika binasının avlusu
D)  A ldt.şti.ne ait fabrika binasının bahçesi

128) İşveren adına ve hesabına, işin veya görü-
len hizmetin bütününün yönetim görevini 
yapan kimseye ne ad verilir?

A)  İşveren vekili
B)  Alt işveren
C)  Taşeron
D)  Gerçek kişi
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129) Aşağıdaki hangi sürelerin, 5510 sayılı Ka-
nuna göre hizmet borçlanması yapılamaz?

A)  Sigortalı erkeğin, sigortalı olan eşinin üç 
defaya mahsus olmak üzere doğum tarihin-
den sonra iki yıllık süreyi geçmemek kay-
dıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli 
sigorta kolları açısından sigortalı sayılma-
ması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla, 
talepte bulunduğu süreler.

B)  Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını ya-
panların normal staj süreler.

C)  Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler.
D)  Grev ve lokavtta geçen süreler.

130) 5510 sayılı Kanuna göre hizmet borçlanma-
sı hangi kazanç üzerinden yapılır?

A)  Prime esas günlük kazanç alt sınırı
B)  Prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı 

ortalaması
C)  Prime esas günlük kazanç alt ve üst sınır-

ları arasında olmak üzere, kendilerince be-
lirlenecek günlük kazanç

D)  Borçlanma talep tarihinden önce prim öde-
nen en son prime esas kazanç

131) İsteğe bağlı sigortalılar aşağıdaki sigorta 
kollarından hangisine tabidir?

A)  Genel sağlık sigortası
B)  Kısa vadeli sigortalar
C)  Hastalık
D)  Analık 

132) Aşağıdaki meslek mensubu veya denetim 
elemanlarından hangisi mevzuatı gereğin-
ce işyerlerinde yapacakları soruşturma, 
denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırı-
lanların sigortalı olup olmadığını da tespit 
ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma 
bildirmek zorundadır?

A)  Yeminli Mali Müşavirler
B)  Türk Ticaret Kanunu kapsamında işyerleri-

nin denetimini yapan bağımsız denetçiler
C)  Dernek ve vakıfların denetim kurulu üyeleri
D)  Sağlık Bakanlığı denetçileri

133) 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigor-
talısı iken durumunda değişiklik olan kişi-
lerden gelir testi sonucuna göre primleri 
devlet tarafından ödenenler ile gelir testi 
sonucuna göre primlerini kendileri ödeyen-
ler, durumlarında değişiklik olduğu tarihten 
itibaren en geç ne kadarlık süre içinde Ku-
ruma başvurmak zorundadır?

A)  3 gün
B)  15 gün
C)  1 ay
D)  2 ay

134) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dı-
şındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli 
sağlık hizmeti sunucularınca alınabilecek 
ilave ücreti Bakanlar Kurulu hangi oranda 
belirlemiştir?

A)  % 90
B)  %100
C)  %200
D)  %300
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135) Primlerin hesabına esas tutulacak günlük 
kazanç ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A)  Sigortalının, bir ay için prime esas tutulan 
kazancının otuzda biridir.

B)   Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalış-
madığı günler için ücret almamış sigorta-
lının günlük kazancı, o ay için prime esas 
tutulan kazancının otuz güne bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. 

C)  Asgari ücretin otuzda biridir.
D)  Hiçbiri

 

136) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim-
lerinden işveren hissesinin beş puanlık kıs-
mına isabet eden tutarın Hazinece karşıla-
nabilmesi için aşağıda belirtilen şartlardan 
hangisi aranmaz?

A)  Hazinece karşılanmayan sigorta primi iş-
veren hissesine ait tutarın yasal süresinde 
ödenmesi

B)  Sosyal güvenlik destek primine tabi sigorta-
lı olmaması

C)  5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve ku-
ruluşlara ait işyerlerinden olmaması

D)  İşyerinde 10 ve üzerinde sigortalı çalışması

137) 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim 
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazancın üst sınırı ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A)  Günlük kazancın üst sınırı günlük kazanç 
alt sınırının 6,5 katıdır.

B)  Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülke-
lerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen 
Türk işçileri için günlük kazancın üst sınırı 
günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

C)  Günlük kazancın üst sınırı günlük kazanç 
alt sınırının 7,5 katıdır.

D)  Günlük kazancın üst sınırı günlük kazanç 
alt sınırının 3 katıdır.

138) İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kuru-
mun denetim ve kontrol ile görevlendirilen 
memurlarınca istenilmesi halinde kaç gün 
içinde ibraz edilmek zorundadır?

A)  10 gün
B)  15 gün
C)  20 gün
D)  1 ay

 

139) 2017 yılı için gelir testi sonucu sigortalılar-
ca ödenen en düşük genel sağlık sigortası 
prim tutarı ne kadardır?

A)  65,88 TL
B)  71,10 TL
C)  88,88 TL
D)  213,30 TL

140) Tarımsal faaliyetleri nedeniyle sigortalı ola-
rak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, 
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç 
tutarını geçmemek şartıyla hangi oranlar 
arasında olmak üzere kesinti yapılmak su-
retiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir ve bu 
oran halen kaç olarak uygulanmaktadır?

A)  %1-%3 arasında; halen %1
B)  %1-%3 arasında; halen %2
C)  %1-%5 arasında; halen %2
D)  %1-%10 arasında; halen %2
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 141) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuru-
luşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kap-
samındaki kuruluşlar, kanunla kurulan ku-
rum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları 
her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adres-
lerini hangi süre içinde Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür?

A)  5 gün
B)  7 gün 
C)  15 gün
D)  1 ay

142) Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediği-
ne dair karar verilen vaka, afet veya mücbir 
sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği 
bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya 
dolaylı olarak zarar gören işverenlerle si-
gortalıların ödeyecekleri primler Kurumca 
en fazla hangi süreyle ertelenebilir?

A)  3 ay
B)  1 yıl
C)  2 yıl
D)  Kurumca uygun görülen süre

143) Kamu görevlilerinin hizmet başlangıcından 
itibaren tüm hizmet bilgilerinin elektronik 
olarak alınmasına imkân sağlayan progra-
mın adı nedir ve aktif kamu görevlileri için 
veri girişi hangi tarih itibarıyla zorunlu hale 
gelmiştir? (İdari para cezası uygulanmaya 
başlanmıştır.) 

A)  Güvence, 1/10/2008
B)  Emektar, 1/1/2016
C)  Hitap, 1/9/2015
D)  İşveren Sistemi, 30/6/2012

144) Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle 
süreksiz olarak çalışanların 5510 sayılı Ka-
nunun ek 5 inci maddesi kapsamında sigor-
talı olanlar hakkında aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A)  Kısa vadeli sigorta kollarına tabidirler.
B)  Kısa vadeli sigorta kolları bakımından yal-

nızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta-
sına tabidirler. 

C)  Kısa vadeli sigorta kolları bakımından yal-
nızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta-
sına tabi olduklarından % 1 oranında iş ka-
zası ve meslek hastalıkları sigortası primi 
öderler.

D)  İş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu-
na tabi olmakla beraber sağlanan yardım-
lardan yararlanabilmeleri için iş kazasının 
olduğu tarihten en az bir gün önce tescil 
edilmiş olmaları gerekir.

145) Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki 
şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde ça-
lışanlarla ilgili olarak (5510 sayılı Kanunun 
ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar) 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalış-
ma saati süresine göre hesaplanan çalış-
ma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin 
sigortalılıkları, isteğe bağlı olarak kendileri 
tarafından 30 gün üzerinden prim ödemele-
ri suretiyle sağlanır.

B)  Bunlar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları, genel sağlık sigortası, iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası ve işsizlik si-
gortası hükümleri uygulanır. 

C)  Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ge-
nel sağlık sigortası ve istekleri halinde iş-
sizlik sigortası hükümleri uygulanır. 

D)   Bu sigortalılar primlerini prime esas kazan-
cın günlük alt sınırı üzerinden öderler.
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146) Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla ger-
çek kişi tarafından çalıştırılanların sigor-
talılığı hakkında (5510 sayılı Kanunun ek 
9 uncu madde kapsamındaki sigortalılar) 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Bu sigortalılar hakkında 5510 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hü-
kümler uygulanır.

B)  Çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma 
saati süresine göre hesaplanan çalışma 
gün sayısı 30 gün olan sigortalılar için iş-
verenleri tarafından 2017 yılı için 24 gün 
üzerinden prim ödenir.

C)   Çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma 
saati süresine göre hesaplanan çalışma 
gün sayısı 10 günden az olanlar için bunları 
çalıştıranlarca sadece iş kazası ve meslek 
hastalığı primi ödenir.

D)  Çalışma saati süresine göre hesaplanan 
çalışma gün sayısı 10 günden az olanları 
çalıştıranlar 5510 sayılı Kanuna göre işve-
ren sayılmaz.

147) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ve  
3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun ile Sos-
yal Güvenlik Kurumuna olan borçların yeni-
den yapılandırılması imkanı getirilmiş olup 
aşağıdakilerden hangisi bu iki kanunda da 
aynı şekilde düzenlenen hususlardandır?

A)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki 
sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel 
sağlık sigortası prim borçları için sadece 
borç aslının ödenmesinin yeterli olması/ge-
cikme cezası ve gecikme zammı ile yurt içi 
üretici fiyat endeksinin uygulanmaması

B)  Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil büt-
çeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara  
ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz 
altı eşit taksitte ödeme imkanı sunulması

C)  Kendi nam ve hesabına çalışanların daha 
önce durdurulan sigortalılık sürelerine iliş-
kin hizmetlerini ihya etmek istemeleri ha-
linde bunlara ilişkin primlerin yapılandırma 
hükümlerine tabi olması

D)  Yapılandırılan tutarların ilk iki taksitinin sü-
resinde tam ödenmemesi halinde yapılan-
dırmanın bozulması

148) 1479  sayılı kanuna göre aylık bağlananla-
rın aylıklarından kesilen sağlık primi oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  %20
B)  %10
C)  %12
D)  %12,5

149) Aşağıdakilerden hangisi 2925 sayılı Kanun 
gereğince alınacak prim ve yapılacak yar-
dımların hesabında esas tutulacak gün sa-
yısıdır?

A)  30
B)  15
C)  23
D)  24

150) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 2925 Sa-
yılı Kanuna göre ölüm sigortasından sağla-
nan yardımlardan faydalanamayanları bir-
likte göstermiştir?

       I : Eş
      II : Kız Çocuk
  III : Erkek Çocuk
     IV : Ana
     V  : Baba

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

TEST SINAVIMIZ BİTMİŞTİR.
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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. Gerektiğinde 
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,  aday-
ların salondan çıkmasına izin verilmez.  Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 dakika 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 siyah 
kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmaya-
caktır.  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. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü 
kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. 
Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına 
teslim etmeleri gerekir.

9. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim 
ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve 
hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


