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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 

gerek- siz 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. 10/06/2016 tarihinde iş kazası geçiren ve 
bu kaza sebebiyle yatarak tedavi görmeyen 
ancak 30 günlük istirahat raporu alan 5510 
sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki 
sigortalının geçirdiği iş kazası işverenince 
20/06/2016 tarihinde Kuruma bildirilmiştir. 
Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine 
esas günlük kazancı 210 TL’dir.  İş kazasın-
da rücuya esas herhangi bir sorumluluğu 
tespit edilemeyen işverenden tahsil edile-
cek geçici iş göremezlik tutarı nedir?

A) 1050 TL
B) 2100 TL
C) 1400 TL
D) 4200 TL

2. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsa-
mındaki sigortalı 04/10/2016 tarihinde ça-
lıştığı işten ayrılmıştır. Sigortalı 08/10/2016 
tarihinde hastalık sigortasından sonu 
kontrollü 20 günlük istirahat raporu almış, 
28/10/2016 tarihinde kontrole gitmiştir. 
Aynı vaka türünden ve sonu çalışır olan 20 
günlük daha istirahat raporu almıştır. 5510 
sayılı Kanun ve uygulama Genelgelerine 
göre sigortalının söz konusu raporlarla ilgi-
li alabileceği geçici iş göremezlik ödenekle-
ri için hangisi doğrudur?

A) İlk rapor için ödenek ödenir ikinci rapor için 
ödenek ödenmez

B) İki rapor için de ödenek ödenir
C) İlk rapor için ödenmez ikinci rapor için öde-

nir
D) İki rapor için de ödenek ödenmez

3. 01/01/1990 tarihinde işe giren, prim ödeme 
gün sayısı 6480 gün olan ve 30/01/2010 ta-
rihinde yaşlılık aylığı için tahsis talebinde 
bulunan sigortalının 2008/Ekim sonrası ay-
lığına esas aylık bağlama oranı nedir?

 A) 36  B) 37 C) 38 D) 40

4. 01/10/2008 tarihinden önce farklı sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması olan 
ve bu tarihten sonra da çalışmaları devam 
eden sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
di kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması 
durumunda hangi hizmet süreleri için yaş 
haddinden indirim yapılmaz?

A) 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci madde-
sine tabi geçen itibari hizmet süreleri

B) 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine 
tabi geçen fiili hizmet süresi zamları

C) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç de-
recede malul çocuğu olan kadın sigortalıla-
ra verilen ilave gün sayısı

D) 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine tabi 
geçen fiili hizmet süresi zamları 

5. İlk defa 23/11/2009 tarihinde 5510 sayılı Ka-
nunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalılı-
ğı başlayan ve çalışmaya başladığı tarihten 
önce malul olduğu tespit edilen sigortalıya 
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsa-
mında yaşlılık aylığı bağlanması için aranı-
lan şartlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması

B) En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödenmiş olması

C) En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3900 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması 

D) En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3800 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması 
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6. 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.

7. 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 ta-
rihinden itibaren aylık bağlanmıştır. Bağla-
nan aylık, kişinin 12/03/2010 tarihinde 5510 
sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 
çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmiş 
ancak hak sahibi çocuk 18/07/2013 tarihine 
kadar devam eden sigortalılığına ilişkin hiç 
prim ödemesinde bulunmamıştır. Bu sigor-
talılığı ile ilgili 5510 sayılı Kanunun Geçici 
63 üncü maddesine göre işlem yapılan hak 
sahibi çocuğun 22/08/2015 tarihinde yeni-
den aylık 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

8. 15/10/2016 tarihinde geçirdiği iş kazası so-
nucu meslekte kazanma gücünü % 40 ora-
nında kaybeden ve Kurum sağlık kurulunca 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç ol-
madığına karar verilen 5510 sayılı Kanun 
4/1 (b) kapsamındaki sigortalının gelir he-
sabına esas günlük kazancı 75 TL’dir. 5510 
sayılı Kanuna göre sigortalıya bağlanacak 
sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 900 TL
B) 1339 TL
C) 630 TL
D) 1575 TL

9. İlk defa 17/03/1997 tarihinde 1479 sayılı 
Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan ve 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iken 
14/10/2016 tarihinde malullük aylığı bağ-
lanması talebinde bulunan ve başka biri-
nin sürekli bakımına muhtaç olduğu tespit 
edilen sigortalının toplam prim ödeme gün 
sayısı 6375’tir. 1/1/2000 tarihinden öncesi 
süreler için gösterge tablosunda aylık he-
saplanacak olan sigortalının; 1/1/2000 ön-
cesi, 1/1/2000-30/9/2008 arası ve 1/10/2008 
tarihinden sonraki sürelerine ilişkin aylık 
bağlama oranları aşağıdakilerden hangisi-
dir?

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
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10. 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

11. Prim ödeme gün sayısı 8640 olan ve 5510 
sayılı Kanunun 4/1 (b) statüsünde yaşlılık 
aylığı bağlanacak olan sigortalının 2000 ön-
cesi, 2000 ila 1/10/2008 dönemi ve 1/10/2008 
sonrası döneme ilişkin sırasıyla aylık bağ-
lama oranı yüzde kaçtır?

A) % 70, % 65, % 48
B) % 69, % 63, % 49
C) % 70, % 65, % 40
D) % 71, % 64, % 49

12. SSK veya Bağ-Kur kapsamında yaşlılık ay-
lığı almakta olan ve aylık bağlandığı tarih-
ten önce belediye başkanlığı görevinde bu-
lunmuş olanlara makam tazminatı ve buna 
bağlı olarak temsil veya görev tazminatı 
ödenmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi 
aranmamaktadır?

A) 2008/Ekim tarihinden önce belediye başka-
nı olarak görev yapmış olmak

B) En az bir yıl belediye başkanlığı görevini 
sürdürmüş olmak

C) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 9000 gün 
şartlarını yerine getirmeleri

D) Kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün 
şartlarını yerine getirmeleri

13. 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık toptan öde-
mesine hak kazanan bir sigortalıya toptan 
ödenecek miktar aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) İşverenin hissesi dahil olmak üzere ödenen 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primle-
rinin 2/3’ü

B) İşveren hissesi dahil olmak üzere ödenen 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primle-
rinin tamamı

C) İşverenin hissesi hariç olmak üzere ödenen 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primle-
rinin tamamı

D) İşverenin hissesi hariç olmak üzere ödenen 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primle-
rinin yarısı
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14. Tahsis talep tarihine ilişkin aşağıdaki açık-
lamalardan hangisi yanlıştır?

A) Uzun vadeli sigorta kollarından hak kaza-
nılan yardımların yapılması veya aylıkların 
bağlanması için, sigortalı veya hak sahibin-
ce adi posta veya kargo ile veya Kuruma 
doğrudan yapılan yazılı başvurularda, tah-
sis talep tarihi olarak dilekçenin Kurum ka-
yıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Taah-
hütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, 
PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderi-
len tahsis taleplerinde ise dilekçenin posta-
ya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak 
kabul edilir. 

B) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 
hak kazandığı tarihin ayın son günü resmî 
tatil gününe veya hafta sonu tatiline rast-
laması nedeniyle taleplerini Kuruma vere-
meyen sigortalıların, bu resmî tatil gününü 
takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar 
Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, 
acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT 
Kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın 
son günü verilmiş gibi kabul edilir.

C) Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde ol-
mak kaydıyla, tahsis talep tarihinden sonra 
işinden ayrılan veya işyerini kapatan sigor-
talıların tahsis talepleri de geçerli sayılır. 

D) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen 
hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
kapsamında yaşlılık, malûllük veya ölüm 
aylığı bağlanacağı durumlarda, Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında geçen hizmetlerle ilgili prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlar ödenmeden 
tahsis talebinde bulunulması hâlinde tahsis 
talebi reddedilir. Borçların ödenmesinden 
sonra yeniden tahsis talep alınarak aylık 
bağlama işlemi sonuçlandırılır.

15. Peşin sermaye değerinin formülü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Aylık Gelir Tutarı x 12 x Peşin Sermaye De-
ğeri Tablosundaki Değer / 100

B) Aylık Gelir Tutarı x Peşin Sermaye Değeri 
Tablosundaki Değer / 100

C) Aylık Gelir Tutarı x Peşin Sermaye Değeri 
Tablosundaki Değer x 12 / 100

D) Aylık Gelir Tutarı x 12 Peşin Sermaye De-
ğeri Tablosundaki Değeri

16. İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamında 
sigortalı sayılan ve gerçekleştirilen terör 
eylemi sonucu 6 ncı derece vazife malulü 
olduğuna karar verilen bir polis memuruna 
bağlanacak vazife malullüğü aylığıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıf değiştirmek suretiyle görevine devam 
etmesi kendisine vazife malullüğü aylığı 
bağlanmasına engel teşkil etmez.

B) 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağ-
lanmasından sonra 4/1-a kapsamında ye-
niden çalışmaya başlaması halinde aylığı 
kesilmez.

C) Bağlanacak vazife malûllüğü aylığı, 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre emsali işti-
rakçiye bağlanacak vazife malûllüğü aylı-
ğından az olmayacaktır.

D) Terör eylemi sonucu malul olması nede-
niyle vazife malullüğü zammı %25 artırımlı 
olarak ödenecektir.
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17. 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.

18. 1479 sayılı Kanuna göre 2000 yılı öncesi 
yaşlılık aylığı hesabına esas Aylık Bağla-
ma Oranı (ABO) hesabında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından eksik 
olan her tam yaş için 1 puan indirilir

B) En son prim ödediği gelir basamağından en 
az bir tam yıl prim ödemiş olması halinde, 
bulunduğu gelir basamağının, bir yıl öde-
memiş olması halinde ise bir alt basamağın 
%70’idir

C) 25 yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için 
1 puan artırılır

D) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur-
makla beraber en az 15 tam yıl sigorta pri-
mi ödemiş olanlara hesaplanacak aylıklar-
da primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam 
yıl için %1 puan indirim yapılır

19.  1479  sayılı Kanuna göre aylık bağlananla-
rın aylıklarından kesilen sağlık primi oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

20. 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

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2925 
Sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından 
sağlanan yardımlardan faydalanamayanlar 
birlikte gösterilmiştir?

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

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

22. İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 
5510 sayılı Kanun  4/1-(c) bendi kapsamın-
da sigortalı sayılan ve yaş haddi nedeniyle 
resen emekliye sevk edilen bir sigortalıya 
yaşlılık aylığı bağlanmasıyla ilgili olarak 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla 
yaşlılık aylığı bağlanır.

B) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldur-
muş olması ve en az 5400 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

C) Bağlanan yaşlılık aylığı Kanunun 28 inci 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında ara-
nan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamam-
lanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu 
idarelerinden tahsil edilir.

D) Yaş haddi nedeniyle resen emekliye sevk 
edilen sigortalının kadın veya erkek olması 
aylık bağlama şartlarında değişikliğe neden 
olmaz.
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23. İlk defa 01/03/2007 tarihinde hizmet akdine 
tabi olarak özel sektör işyerinde çalışmaya 
başlayan kadın sigortalının 01/01/2008 tari-
hi itibariyle başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç derecede malul çocuğu bulunmak-
tadır. İşe giriş tarihinden itibaren kesintisiz 
olarak çalışan ve 31/12/2016 tarihi itibariyle 
toplam prim ödeme gün sayısı 3540 olan 
sigortalıya verilecek ilave prim gün sayısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 885 gün 
B) 743 gün 
C) 810 gün 
D) 780 gün 

24. 01/03/2014 tarihinde vefat eden annesin-
den 600 TL ölüm aylığı, 700 TL ölüm geliri 
almaya hak kazanan çocuğun 01/08/2016 
tarihinde vefat eden babasından da 800 TL 
ölüm aylığı ve 1000 TL ölüm geliri almaya 
hak kazanması halinde ana ve babasından 
gelir ve/veya aylık olarak ne kadar ödeme 
yapılır?

A) 1000 TL
B) 1150 TL
C) 1350 TL
D) 1400 TL

25. 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olarak 
çalışmaya başladığı tarihte malül sayılma-
yı gerektirecek şekilde hastalık  veya özrü 
bulunan  (%60) sigortalıya 5510 sayılı ka-
nuna göre yaşlılık sigortasından aylık bağ-
lanabilmesi için sigortalılık süresi ve prim 
ödeme gün sayısı ne olmalıdır?

A) 15 yıl sigortalılık süresi 7500 prim gün sayı-
sı

B) 15 yıl sigortalılık süresi  3900 prim gün sa-
yısı

C) 15 yıl sigortalılık süresi  3600 prim gün sa-
yısı

D) 15 yıl sigortalılık süresi  3960 prim gün sa-
yısı

26. 5510 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı bağla-
nabilmesi yönünden aşağıdakilerin hangisi 
hak sahibi sayılır?

A) Evli çalışmayan kız çocuğu
B) Evli, çalışmayan malul erkek çocuğu
C) Fakültede okuyan 27 yaşındaki erkek çocu-

ğu
D) 19 yaşındaki çalışan bekar kız çocuğu

27. 6331 sayılı Kanuna göre iş kazasının sü-
resinde Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 
sağlık hizmet sunucularına yine bu Kanuna 
göre uygulanacak idari para cezaları için 
aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

A) Aynı iş kazasından etkilenen 7 sigortalının 
aynı sağlık hizmet sunucusuna başvurma-
sı ve sağlık hizmet sunucusu tarafından 4 
sigortalı için bildirimde bulunulmuş ise 3 si-
gortalı için ayrı ayrı idari para cezası uygu-
lanacaktır

B) Bildirimin süresi içerisinde yapılmaması ha-
linde idari para cezası uygulanırken vaka 
sayısı esas alınacaktır

C) İş kazasına uğrayan sigortalının ilk müraca-
at ettiği sağlık hizmet sunucusundan başka 
bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilme-
si halinde bildirimde bulunmayan sonraki 
sağlık hizmet sunucusuna idari para cezası 
uygulanmaz

D) Aynı iş kazasından etkilenen birden fazla 
sigortalının ayrı ayrı sağlık hizmet sunucu-
larına müracaat etmeleri halinde süresinde 
bildirimde bulunmayan her bir sağlık hiz-
meti sunucusuna ayrı ayrı idari para cezası 
uygulanır 
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28. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1/5/2004 
tarihinde 506 sayılı Kanuna göre çalışma-
ya başlayan sigortalıya 5510 sayılı Kanu-
nun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı 
bağlanması için aranan şartlardan biri de-
ğildir?

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.

29. 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

30. 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.

31. 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

32. 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
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33. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önce kendi çalışmalarından dolayı 506 sa-
yılı Kanuna göre hem yaşlılık aylığı hem de 
sürekli iş göremezlik geliri alan emeklinin, 
eşi 2015 yılında vefat etmiş ve eşinden do-
layı da 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi 
kapsamında ölüm aylığına hak kazanmış-
tır. Bu sigortalıya hangi dosyalar üzerinden 
ödeme yapılacağı aşağıdakilerden hangi-
sinde 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.

34. 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

35. 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

36. 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

37. 506 sayılı Kanuna göre aylık hesaplama pa-
rametresi olan ve 1999/Aralık ayında yürür-
lükte bulunan  memur maaş katsayısı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) 9475
B) 10175
C) 12000
D) 15175
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38. 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

39. 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 

40. 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

41. Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulup 
3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapan-
ların borçlandıkları bu sürelerin aylık bağ-
lanmasında değerlendirilmesi ile ilgili aşa-
ğıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

A) Borçlandırılan çalışma süreleri yalnızca 
malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasında 
Kanuna göre değerlendirilir

B) Borçlandırılan çalışma süreleri malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasında Ka-
nuna göre değerlendirilir

C) Borçlandırılan çalışma süreleri yalnızca 
emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmasında 
değerlendirilir

D) Borçlandırılan çalışma süreleri yalnızca 
malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında Ka-
nuna göre değerlendirilir

42. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanma-
mış bir ülkedeki çalışmaları Türkiye’deki 
sigortalılık başlangıç tarihinden önce olan 
kişinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma 
yapması halinde sigortalılık başlangıcı na-
sıl tespit edilir? 

A) Borcun ödendiği tarihten borçlanılan gün 
sayısı kadar geriye götürülerek

B) Aylık talep tarihinden borçlanılan gün sayı-
sı kadar geriye götürülerek

C) Türkiye’de ilk defa çalışmaya başlanılan ta-
rihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye 
götürülerek

D) Borçlanma başvuru tarihinden borçlanılan 
gün sayısı kadar geriye götürülerek

43. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye-İsviçre 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre İsviç-
re’deki primlerin Kuruma transfer edilme-
sinde aranan şartlarından değildir?

A) İsviçre’den aylık bağlanmamış olmak
B) İsviçre’yi kesin olarak terk etmek
C) Yazılı istekte bulunmak
D) 65 yaşını doldurmak
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44. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine göre bağ-
lanan kısmi aylığın yurtdışı borçlanması ile 
tam aylığa dönüştürülmesi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Borcun ödendiği tarih kesin dönüş tarihin-
den sonra ise kesin dönüş tarihini takip 
eden aybaşından itibaren kısmi aylık tam 
aylığa yükseltilir.

B) Kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi 
için yurda kesin dönüş şartının yerine geti-
rilmiş olması gerekir.

C) Kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi 
için tahakkuk ettirilen borcun tamamının 
ödenmiş olması gerekir.

D) Tahakkuk ettirilen borcun ödendiği tarih, 
kesin dönüş tarihinden önce ise kesin dö-
nüş tarihini takip eden aybaşından itibaren 
kısmi aylık tam aylığa yükseltilir.

45. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsa-
mındaki emeklilere aylıklarıyla birlikte ya-
pılan aşağıdaki ödemelerden hangisi 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan bir 
ödeme değildir?

A) Yüksek hakimlik tazminatı
B) Emekli ikramiyesi
C) Evlenme ikramiyesi
D) Kadrosuzluk tazminatı

46. 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçiye sakatlık 
aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan en az 
fiili hizmet süresi kaç yıldır?

A) 15 yıl sigortalılık ve 3960 gün prim
B) 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim
C) 15 yıl fiili hizmet (5400 gün prim)
D) 20 yıl fiili hizmet (7200 gün prim)

47. 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

48. 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı al-
makta iken vefat eden ve geride aylığa müs-
tahak 2 yetim bırakan 5510 sayılı Kanunun 
4/1-(c) bendi kapsamındaki bir emeklinin 
yetimlerine aylık bağlama oranları aşağıda-
kilerden hangisidir?

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

49. 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre öde-
nen alt sınır aylığı ile ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Malullük aylığının alt sınırının tespitinde 25 
yıl hizmeti olan bir sigortalıya bağlanan ay-
lık esas alınır.

B) Vazife malullüğü aylığı alt sınırını, malullük 
aylığının alt sınırının %10 fazlası esas alı-
narak hesaplanan aylık oluşturur.

C) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü 
aylıklarının alt sınırı, 13 üncü derecesinin 
2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı 
için hesaplanacak emekli aylığıdır.

D) Emekli aylığının alt sınırı 14 üncü derece-
nin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet 
yılı için hesaplanacak emekli aylığıdır.
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50. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünye-
sinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 
ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu-
lar hakkında aşağıdaki hangi sigorta kolu 
uygulanmaz?

A) İş kazası 
B) Meslek hastalığı
C) Ölüm
D) Analık 

51. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda be-
lirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 
meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında 
aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygu-
lanmaz?

A) İş kazası ve Meslek Hastalığı
B) Hastalık
C) Analık
D) Genel sağlık sigortası

52. Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir ku-
ruluş tarafından ve o kuruluş adına ve he-
sabına Türkiye’ye bir iş için gönderilenlerin 
sigortalı sayılmaması için aşağıdaki şartlar-
dan hangisi aranmaz?

A) Yurtdışında ikamet etmesi
B) Üç ayı geçmemek üzere gönderilmiş olma-

sı
C) Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi oldu-

ğunu belgelemesi
D) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 

hükümlerinde bu durumda olanların sigor-
talı olmayacağına dair hüküm olması

53. Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf 
ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 5510 
sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 
sigortalı olan Ahmet DEMİR bu sigortalılığı-
nın devamı sırasında, 25 Aralık 2016 Pazar 
günü hizmet akdi ile çalışmaya başladığın-
da mevcut kapsamdaki sigortalılığı (4-1/b) 
ne zaman sona erer?

A) 23 Aralık 2106 Cuma
B) 24 Aralık 2016 Cumartesi
C) 25 Aralık 2016 Pazar
D) 31 Aralık 2016 Cumartesi 

54. Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalış-
tırdığı sigortalıları Kuruma hangi dosyadan 
bildirebilir?

A) İşyeri bildirgesi vererek açtırdığı işyeri dos-
yasından 

B) Asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan Ku-
rumdan alacağı özel bir numara ile

C) İşyeri dosyası açmadan Kuruma vereceği 
dilekçe ekinde sigortalıları bildirir.

D) Hiçbiri

55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene 
yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işve-
ren ile birlikte sorumludur. 

B) İşveren vekili, 5510 sayılı Kanunda belir-
tilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile 
birlikte müştereken ve müteselsilen sorum-
ludur.

C) Alt işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene 
yüklediği yükümlülüklerinden dolayı asıl iş-
veren ile birlikte müştereken ve müteselsi-
len sorumludur.

D) 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçi-
ci iş ilişkisi kurulan işveren, 5510 sayılı Ka-
nunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı 
işveren ile birlikte müştereken ve mütesel-
silen sorumludur.
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56. 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamın-
da olan sigortalılardan görevden uzaklaş-
tırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın 
herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözal-
tına alınanlarla ilgili olarak alınacak primler 
ve gün sayıları için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) İlgili kanunları gereğince eksik aylığa müs-
tahak bulunanların prime esas kazançları-
nın tamamı üzerinden prim alınır.

B) Bu sürelerde prime esas kazançların yarısı 
üzerinden prim alınanların prim ödeme gün 
sayısı bu sürelerin tamamı olarak hesap 
edilir.  

C) İlgili kanunlarına göre bu müddetler için 
sonradan görevlerine iade edilerek tam ay-
lığa hak kazananların prime esas kazançla-
rının tamamı üzerinden prim alınır. 

D) İlgili kanunlarına göre bu müddetler için 
sonradan görevlerine iade edilerek tam ay-
lığa hak kazananların prime esas kazançla-
rının tamamı üzerinden prim alınmaz.

57. 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamın-
da sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları 
gereğince kullandıkları aylıksız izin süre-
lerinde genel sağlık sigortası primlerinin 
işverenlerince ödenmesi için aylıksız izin 
süresi ne kadar olmalıdır?

A) Bir yıl ve daha az
B) İki yıl ve daha az
C) Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne 

ayrılanların genel sağlık sigortası priminin 
ödenmesinde, iki yıl ve daha az 

D) Altı ay ve daha az

58. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 
işlemlerin denetimi aşağıdakilerden hangi-
si tarafından yapılamaz?

A. Kurum müfettişleri
B. Sosyal Güvenlik denetmenleri
C. İcra memuru
D. Askeri İş müfettişleri

59. 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık si-
gortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları 
için verilen yol gideri, gündelik ve refakatçi 
giderleri için aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri 
dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde 
sadece kendisinin gidiş ve dönüş yol gideri 
ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

B) Muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri 
dışına yapılan sevkinde, yatarak tedavi-
lerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak 
üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gi-
deri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

C) Bu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, he-
kim veya diş hekimi tıbben lüzumlu görse 
dahi yanında kalan refakatçinin yatak ve 
yemek giderleri Kurumca karşılanmaz.

D) Kurum bu kişilerin ulaşım hizmetlerini, hiz-
met satın alarak veya kiralama gibi usuller-
le temin edemez.
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60. Sağlık hizmetlerinden alınan katılım payı ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi mua-
yenesi için katılım payı alınabilir.

B) Vücut dışı protez ve ortezler için katılım 
payı alınabilir.

C) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katı-
lım payı alınabilir.

D) Yatarak tedavide finansmanı sağlanan tüm 
sağlık hizmetlerinden katılım payı alınabilir.

61. 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamın-
daki sigortalıların prime esas kazançları 
belirlenirken esas alınmayacak husus aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Aylık prime esas kazanç, 5510 sayılı Ka-
nunun 82 nci maddesine göre belirlenen 
prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst 
sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri ta-
rafından beyan edilecek günlük kazancın 
otuz katıdır.

B) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık 
prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıla-
rın prime esas günlük kazancının en yükse-
ğinin otuz katından az olamaz.

C)  Bu sigortalılar tarafından Kurumca belir-
lenen sürelerde aylık prime esas kazanç 
beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigorta-
lıların aylık prime esas kazancı, prime esas 
günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak 
belirlenir.

D) Prime esas kazanç, brüt asgari ücret tutarı 
kadardır.

62. Başka bir kapsamda sağlık hizmeti alma-
maları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 60 
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında, genel sağlık sigorta primlerini 
kendileri ödeyerek genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar için gelir testi sonucu tespit edi-
len aile içindeki gelirin kişi başına düşen 
aylık tutarına göre ödeyecekleri primlerin 
hesabında dikkate alınacak prime esas 
kazanç için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Söz konusu gelir asgari ücretin üçte birin-
den asgari ücrete kadar olduğu tespit edi-
len kişiler için prime esas günlük kazanç 
alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, 
prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas 
alınır.

B) Söz konusu gelir asgari ücretten asgari üc-
retin iki katına kadar olduğu tespit edilen 
kişiler için prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz günlük tutarının yarısı, prime 
esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır.

C) Söz konusu gelir asgari ücretin iki katından 
fazla olduğu tespit edilen kişiler için prime 
esas günlük kazanç alt sınırının otuz gün-
lük tutarının iki katı prime esas asgari ka-
zanç tutarı olarak esas alınır.

D) Hiçbiri

63. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamın-
da fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde 
çalışan sigortalılar için fiilî hizmet süresi 
zammı olarak 60 gün eklenecekse bu sigor-
talılar için işverenin ödeyeceği malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı kaç 
puan artırılır?

A) 0,5 puan
B) 1 puan
C) 1,5 puan
D) 2 puan
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64. Ek karşılık primi nedir?

A) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında fiili 
hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan 
sigortalılar için işverenlerin ödediği ek prim-
dir.

B) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 
sigortalılara bağlanan veya bağlanacak va-
zife malullük aylıkları ile bunların hak sahip-
lerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılı-
ğı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar 
için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan 
sosyal güvenlik kurumu primi ödeneklerinin 
% 20’si oranındaki primdir.

C) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında itibari 
hizmet süresi kapsamında çalışan sigortalı-
lar için kamu işverenlerinin ödediği ek prim-
dir.

D) Herhangi bir statüden malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında çalışan sigortalılar için işve-
renlerce ödenen primdir. 

65. Aşağıdakilerden hangisi asgarî işçilik tes-
pit komisyonu üyesi değildir?

A) Yönetim Kurulunda temsil edilen Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca 
görevlendirilecek üye 

B) Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi konfe-
derasyonlarınca görevlendirilecek üye

C) Yönetim Kurulunda temsil edilen işveren 
konfederasyonlarınca görevlendirilecek 
üye

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince gö-
revlendirilecek üye 

66. Kurumun denetim ve kontrolle görevli me-
murları tarafından devamlı mahiyetteki iş-
yerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi 
sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara 
maledilemeyen fark sigorta primine esas 
kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası 
ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak 
sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak 
idari para cezalarıyla ilgili olarak işverenle 
yapılan uzlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında 
uzlaşılan tutar ödendikten sonra işverence 
dava açılabilir.

B) Uzlaşılan prim ve idari para cezaları, uzlaş-
ma tutanağının düzenlendiği tarihten itiba-
ren bir hafta içinde ödenir. 

C) Uzlaşılan tutarların, kanuni süresinde tam 
olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozu-
lur.

D) Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaş-
ma müzakeresinde uzlaşmaya varılama-
mış olması veya uzlaşmanın bozulması 
hallerinde işveren, bir ay sonra tekrar uz-
laşma talep edebilir.  

67. Kurumun denetim ve kontrolle görevli me-
murlarınca işyerinde fiilen yapılan tespit-
lerden sigortalıların geriye yönelik hizmet-
lerinin veya prime esas kazançlarının en 
fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yöne-
lik hangi süreye ilişkin kısmı dikkate alınır?

A) 1 yıl   
B) 10 ay
C) 6 ay
D) 2yıl
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68. Prim borçlarının vergi iade alacaklarından 
mahsup suretiyle de ödenmesiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm vergi türlerinin iade alacakları bu kap-
samdadır ve bu mahsup zorunludur.

B) Katma değer vergisi, gelir ve kurumlar ver-
gisi bu kapsamdadır ve bu mahsup zorun-
ludur.

C) Sadece katma değer vergisi bu kapsamda-
dır ve bu mahsup zorunlu değildir.

D)  Sadece katma değer vergisi bu kapsamda-
dır ve bu mahsup zorunludur.

69. Kurumun prim ve diğer alacakları süresi 
içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenme-
yen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren 
hâlen uygulanan gecikme cezası ve gecik-
me zammı ile ilgili olarak aşağıdaki husus-
lardan hangisi doğrudur?

A) İlk üç aylık sürede her bir ay için % 3 ora-
nında gecikme cezası uygulanarak artırıl-
maktadır.

B) İlk üç aylık sürede her bir ay için % 2 ora-
nında gecikme zammı uygulanarak artırıl-
maktadır.

C) İlk üç aylık sürede her bir ay için % 3 ora-
nında gecikme cezası uygulanmış tutarlara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak 
üzere borç ödeninceye kadar her ay için 
ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıkla-
nacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası 
cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi 
basit bazda uygulanarak gecikme cezası 
hesaplanmaktadır.

D) İlk üç aylık sürede her bir ay için % 2 ora-
nında gecikme cezası uygulanmış tutarlara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak 
üzere borç ödeninceye kadar her ay için 
ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıkla-
nacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası 
cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi 
bileşik bazda uygulanarak gecikme cezası 
hesaplanır.

70. Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgesini vermeyen veya belirlenen süre 
içinde vermeyen işverenlere her bir fiil için 
uygulanacak idari para cezasıyla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belgenin, mahkeme kararından hizmetleri 
veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya 
eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili 
olması ve belgenin asıl olması halinde aylık 
asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık 
asgari ücretin beşte biri tutarında

B) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari 
ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belge-
de kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık as-
gari ücretin beşte biri tutarında

C) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari üc-
retin iki katını geçmemek kaydıyla her bir 
ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, 
aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

D) Sigortalıların otuz günden az çalıştığını 
gösteren bilgi ve belgelerle ilgili olan ek bel-
genin Kurumca re’sen düzenlenmesi duru-
munda, aylık asgari ücretin iki katını geç-
memek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı 
sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 
yarısı tutarında

71. İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt 
ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol 
ile görevlendirilen memurlarınca istenilme-
si halinde on beş gün içinde ibraz etmezler-
se uygulanacak idari para cezası tutarı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aylık asgari ücretin iki katı tutarında,
B) Bilânço esasına göre defter tutmakla yü-

kümlü olanlar için,  aylık asgari ücretin on 
katı tutarında

C) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar 
için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında, 

D) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari 
ücretin iki katı tutarında
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72. 5510 sayılı Kanunla aşağıdaki kanunlardan 
hangisi tüm hükümleriyle/maddeleriyle yü-
rürlükten kaldırılmıştır?

A) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu

B) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

C) 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos-
yal Sigortalar Kanunu

D) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçi-
leri Sosyal Sigortalar Kanunu

 

73. 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.

74. 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.

75. 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.



SG
K

18

76. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile 
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

77. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden 
fazla yapı ruhsatı bulunan özel nitelikteki 
bina inşaatı işyerlerine işyeri sicil numarası 
verilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve 
sigortalıların birbirine karışması şartıyla in-
şaatların tek sicil numarasında yürütülme-
sine ünitece izin verilebilir.

B) Parseller bitişik ya da yakın olsa ve sigor-
talıların birbirine karışsa de her parseldeki 
inşaata ayrı sicil numarası verilmesi mec-
buridir.

C) Aynı ilde olması şartıyla başkaca bir şart 
aranmaksızın aynı yapı sınıf ve grubunda 
bulunan tüm inşaatlara tek sicil numarası 
verilir.

D) Türkiye düzeyinde aynı yapı sınıf ve gru-
bunda bulunan tüm inşaatlara işverenin 
merkez adresinin bulunduğu il müdürlüğün-
ce tek sicil numarası verilir.

78. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamın-
da sigortalı sayılanlar yönünden ayın 15’i 
ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışma-
ları karşılığı ücret alan sigortalılar için aylık 
prim ve hizmet belge verme süresiyle prim 
ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aylık prim ve hizmet belgesi, en geç bel-
genin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim 
ayının 7’sinde gönderilir, primleri ise en geç 
belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen tak-
vim ayının 14’ü ne kadar ödenir.

B) Aylık prim ve hizmet belgesi, en geç bel-
genin ilişkin olduğu dönemi içinde olduğu 
takvim ayının sonunda gönderilir, primleri 
ise en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi 
izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar ödenir.

C) Aylık prim ve hizmet belgesi, en geç bel-
genin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim 
ayının 7’sinde gönderilir, primleri ise en geç 
belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen tak-
vim ayının sonuna kadar ödenir.

D) Aylık prim ve hizmet belgesi, en geç bel-
genin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim 
ayının 14’ünde gönderilir, primleri ise en 
geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen 
takvim ayının sonuna kadar ödenir.

79. Aşağıda belirtilen idarelerden hangisinin 
kullanımında bulunan her türlü kaynaktan 
karşılanan mal veya hizmet alımları ile ya-
pım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanunu hükümlerine göre yürütülmez?

A) Sosyal güvenlik kuruluşları
B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
C) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
D) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet 

teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi te-
şebbüsleri
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80. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale 
yapılmadan önce, idarece yaklaşık maliye-
tin belirlenmesinde dikkat edilecek husus-
larla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanla-
rında yer verilmez.

B) Yaklaşık maliyet dayanaklarıyla birlikte bir 
hesap cetvelinde gösterilir.

C) Yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale sü-
reci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere 
açıklanmaz.

D) Her türlü fiyat araştırması yapılarak katma 
değer vergisi dâhil olmak üzere yaklaşık 
maliyet  belirlenir.

81. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılacak 
isteklilerden “ekonomik ve mali yeterliğin” 
belirlenmesi için istenecek belgelerden biri 
değildir?

A) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali 
durumu ile ilgili belgeler.

A) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu 
veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altın-
daki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belge-
ler.

B) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan 
yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan 
yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi-
ni gösteren belgeler.

C) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlan-
ması zorunlu olan bilançosu veya bilanço-
sunun gerekli görülen bölümleri, yoksa 
bunlara eşdeğer belgeler.

82. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 
“yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” kap-
samında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yer-
li istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat 
avantajı sağlanabilir.

B) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan 
ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabile-
ceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

C) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi 
için bütün ortaklarının yerli istekli olması 
gereklidir.

D) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığı tarafından ilgi-
li kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
belirlenir.

83. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nda öngörülen, yapılacak ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare-
ce davet edilen isteklilerin teklif verebildiği 
usuldür?

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

84. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre, aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi 
bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değil-
dir?

A) Millî savunmaya ilişkin bilgiler 
B) Devletin emniyetine ilişkin belgeler  
C) Dış ilişkilere ilişkin belgeler  
D) Yargı kararlarına ilişkin belgeler
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85. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşa-
ğıdaki faaliyetlerden hangisine uygulan-
maz?

A) Kamu kurumlarının faaliyetlerinde  
B) Kamu kuruluşlarının faaliyetlerinde  
C) Siyasi parti faaliyetlerinde 
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-

larının faaliyetlerinde

86. 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.

87. 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

88. Hakkında henüz icra takibine başlanmamış 
ve Kuruma 65.000.00 TL(Altmış beş bin) 
prim borcu bulunan borçlunun taksitlendir-
meye başvurması durumunda gösterme-
si gereken teminat tutarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 15.000 TL
B) 7.500 TL
C) 65.000 TL
D) 32.500 TL

89. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun hükümlerine göre as-
gari ücreti aşmayan gelirlerin azami haciz 
oranı nedir?

A) Gelirin 1/3’i
B) Gelirin 1/4’i
C) Gelirin 1/8’i
D) Gelirin 1/10’i

90. Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gayrimenkul satış şart-
namesinde bulunması gereken hususlar-
dan biri değildir?

A) Gayrimenkul malikinin adı ve soyadı
B) % 10 nispetinde teminat tutarı
C) Gayrimenkulün artırmaya esas olarak biçi-

len rayiç değeri
D) Hangi giderlerin alıcıya ait olacağı
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91. Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre bağışlama sayılan tasar-
ruflar içerisinde sayılmamıştır?

A) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) 
kan hısımları arasında yapılan ivazlı tasar-
ruflar

B) Eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece 
dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı 
tasarruflar

C) Kendi verdiği malın, sözleşmenin yapıldığı 
sıradaki değerine göre borçlunun ivaz ola-
rak makul bir fiyat kabul ettiği sözleşmeler

D) Borçlunun kendisine kaydı hayat şartıyla 
intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler

92. Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ortaklığın feshini isteme 
nedenlerinden biri değildir? 

A) Borçluya ait malın bulunmaması
B) Borçluya ait malların Kurum alacağını kar-

şılamaya yetmemesi
C) Borçlunun taksitlendirme şartlarına uyma-

ması
D) Borçlu tarafından teminat gösterilmemesi

93. 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

94. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“aday memurluk” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Temel eğitimle hazırlayıcı eğitim aynı ku-
rumda yapılır.

A) Aday olarak atanmış Devlet memurunun 
adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok 
olamaz.

B) Eğitim süreleri, programları, değerlendirme 
esasları ve diğer hususlar Başbakanlıkça 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

C) Adaylık süresi içinde kınama cezası almış 
olanların disiplin amirlerinin teklifi ve ata-
maya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

95. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
çekilmek isteyen memurun, yerine atanan 
kimsenin bir aya kadar gelmemesi duru-
munda üstüne haber vererek görevini bı-
rakması hâlinde tekrar Devlet memurluğu-
na alınabilmesi için en az ne kadar zaman 
geçmesi gerekir?

 A) Üç ay B) Altı ay 
 C) Bir yıl D) Üç yıl

96. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre  
“mazeret izinleri” ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Memura, çocuğunun evlenmesi hâlinde is-
teği üzerine yedi gün izin verilir.

B) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat 
edinen memura çocuğun teslim edildiği ta-
rihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.

C) Kadın memura çoğul gebelik durumunda 
doğumdan önce on, doğumdan sonra se-
kiz hafta olmak üzere toplam on sekiz hafta 
süreyle analık izni verilir.

D) Memura, süreğen hastalığı olan çocuğu-
nun hastalanması hâlinde hastalık raporu-
na dayalı olarak bir yıl içinde toptan yirmi 
güne kadar mazeret izni verilir.
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97. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi “Devlet memurlu-
ğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve 
hâllerden değildir?

A) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün gö-
reve gelmemek.

B) Herhangi bir siyasi parti yararına veya za-
rarına fiilen faaliyette bulunmak.

C) İdeolojik amaçlarla kurumların huzur, sükûn 
ve çalışma düzenini bozmak.

D) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik 
ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 
hareketlerde bulunmak.

98. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun amaçlarından biri 
değildir?  Memurların hizmet şartlarını dü-
zenlemek 

A) Memurlarının ilerleme ve yükselme şartları-
nı düzenlemek 

B) Memurların aylık, ödenek ve diğer özlük iş-
lerini düzenlemek 

C) Memurların emeklilik şartlarına ilişkin hak 
ve sorumluluklarını düzenlemek 

99. Hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’na göre haklarında mahkemelerce cezai 
kovuşturma yapılan devlet memurlarını gö-
revden uzaklaştırma kararı vermeye yetkili 
değildir? 

A) İllerde valiler
B) Atamaya yetkili amir
C) Cumhuriyet savcısı
D) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri

100. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaların-
dan değildir? 

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

101. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden-
dir?

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

102. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasa-
ğının kapsamını belirlemeye yetkilidir?

A) Sayıştay
B) Başbakanlık
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

103. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin ce-
zalarındandır? 

A) Aylıktan Kesme
B) Yazılı İkaz 
C) Tekit
D) Yer Değişikliği
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104. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun’da, yürütülen iş-
levin niteliği temel alınarak bakanlıkların 
ana hizmet, danışma-denetim ve yardımcı 
birimler şeklinde örgütleneceği öngörül-
müştür. Buna göre, aşağıdaki eşleştirme-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Yardımcı birim - İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

B) Danışma ve denetim birimi - Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

C) Yardımcı birim - Personel Dairesi Başkanlı-
ğı 

D) Danışma ve denetim birimi - Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 

105. 3046 sayılı Kanuna göre, Bakanlık bağlı 
kuruluşlarının; bağlı olduğu bakanlıktan 
alınıp, 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 ona-

yı ile değişiklik yapılır. 

106. Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel 
öğelerinden değildir?

A) Bayanların protokolde tayyör giymesi. 
B) Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşma-

yı onur konuğu yapar. 
C) Protokol konuşmalarında sıra üstten asta 

doğrudur .
D) Üst ile telefonla konuşurken, Üst’ün telefo-

nu kapatması beklenilir.  

107. Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üstlere “Murteza Bey, Müdür Bey” diye ak-
ranlara ya da astlara “beyefendi/ hanıme-
fendi” diye hitap edilmelidir .

B) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyare-
ti yapılmalıdır. 

C) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma 
hakkı asta ya da telefon edilene aittir. 

D) Üstlerin makamında oturacağınız koltuk 
işaret etmediği sürece masaya en yakın 
sağ (üste göre sol) koltuktur. 

108. İngiltere ve Fransa, hangi gizli antlaşmayla 
Orta Doğu topraklarını paylaşmışlardır?

A) Londra Antlaşması  
B) Petrograd Protokolü 
C) Saint-Jean de Maurienne Antlaşması 
D) Sykes Picot Antlaşması

109. Aşağıda eşleştirmeleri yapılan şehir ve ha-
valimanlarından hangisi yanlıştır?

A) Adana-Şakirpaşa Havalimanı
B) Ağrı-Ağrı Havalimanı
C) Kayseri-Erkilet Havalimanı
D) Kütahya-Zafer Havalimanı

110. Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşı-
lıklı anlayışın kurulması amacını taşıyan, 
önceden düşünülüp tasarlanmış planlı ve 
sürekli çabalara ne denir?

A) Halkla ilişkiler 
B) Halk eğitimi
C) Pazarlama 
D) Reklamcılık
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111. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 
temel ilkelerindendir?

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

112. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün 
yanlış anlamda kullanılmasından kaynakla-
nan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hava usul usul kararırken çocuklar da evle-
rine dönüyordu.

B) Aklıma gelmeyenlerin başıma gelmesine 
artık alıştım.

C) Tatil zamanının iyice yanaşmasıyla çocuk-
ları heyecan sarmıştı.

D) Tanzimat Dönemi, edebiyatımızda yeni bir 
çığır açmıştır.

113. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin 
yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.
B) Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.
C) Dün İstanbul’daydı. Yarında Sivas’ta ola-

cak.
D) Saat 15.15’te gelmezsen biz de gelmeyiz.

114. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur?

A) Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duru-
yordu.

B) İşini bitirince geri iade etti.
C) Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Depoyu ful doldur.

115. Kesme işaretinin (‘) kullanımıyla ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kesme işareti, kısaltmalara getirilen ekleri 
ayırmak için konur.

B) Kesme işareti, unvanlardan sonra gelen 
ekleri ayırmak için konur.

C) Kesme işareti, bir ek veya harften sonra ge-
len ekleri ayırmak için konur.

D) Kesme işareti, sayılara getirilen ekleri ayır-
mak için konur.

116. Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden 
hangisi eksiktir?

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

117. Kamu görevlilerinin kişilere karşı aşağıdaki 
hangi muamele ve uygulamaları hizmet ka-
yırmacılığı olarak nitelendirilmez?

A) Öncelik vermek
B) İmtiyaz sağlamak
C) Tarafsız olmak
D) Ayrıcalık göstermek

118. Kamu Görevlileri Etik Kurulu aşağıdakiler-
den hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A) Başbakanlık
B) TBMM Başkanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Bakanlar Kurulu 
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119. Aşağıdaki resmî yazışma muhatap örnekle-
rinden hangisi doğrudur?

A)                               TC   
                       BAŞBAKANLIK 
      Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

B)                               T.C. 
                            Başbakanlık 
      Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

C)                             BAŞBAKANLIK 
KANUNLAR VE KARARLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

D)                      BAŞBAKANLIĞA 
   (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)

120. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belge-
de imza ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) İmza, ad ve soyadın altına atılır.
B) El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve 

kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.
C) Elektronik ortamda yapılacak resmî yazış-

malarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, 
güvenli elektronik imzası ile imzalar.

D) Belge vekâleten imzalandığında, imzalaya-
nın adı ve soyadı birinci satıra, vekâlet olu-
nan makam “Müsteşar V.”, “Vali V.” veya 
“Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır.

121. Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin 
paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgidir? 

A) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kurşun 
kalemle de atılır.

B) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde pa-
raflar, yazı alanının sonunda ve ortada yer 
alır.

C) Belgenin paraf  bölümünde  ad ve soyadı 
belirtilir.

D) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde 
paraf atılır.

122. Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibare-
sini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyul-
ması gereken kurallar bakımından doğru 
bir ifadedir?

A) Süreli belgelerde “Günlüdür” ibaresi, yazı 
alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli 
olarak belirtilir.

B) Birden fazla sayfalı belgelerde “Günlüdür” 
ibaresi her sayfada belirtilir.

C) Elektronik ortamda hazırlanan süreli belge-
lerde “Günlüdür” ibaresine yer verilmesine 
gerek yoktur.

D) “Günlüdür” ibaresi taşıyan belgelere cevap 
verilmesi gereken süre ya da tarih metnin 
sol üst köşesinde belirtilir.

123. Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik 
derecesi belgenin neresinde ve hangi renk-
le belirtilir?

A) Üstünde büyük harflerle ve kırmızı renkli
B) Üst ve alt ortasına büyük harflerle ve siyah 

renkli
C) Altında büyük harflerle ve kırmızı renkli
D) Sağında ve solunda büyük harflerle ve kır-

mızı renkli

124. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, Kamu idareleri bütçelerini, 
stratejik planları ile bütçe hazırlama rehbe-
rinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe 
gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak 
hazırlayıp ve yetkililer tarafından imzalan-
dıktan sonra aşağıda belirtilen hangi süre-
de Maliye Bakanlığına teslim etmek zorun-
dadırlar? 

A) Eylül ayı sonuna kadar.
B) Temmuz ayı sonuna kadar.
C) Ekim ayının ilk haftası içinde.
D) Haziran ayının 15 ine kadar.
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125. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, ödenek kullanımına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik ku-
rumları ayrıntılı finansman programlarını 
hazırlar ve harcamalarını bu programa uy-
gun olarak yaparlar.

B) Ayrıntılı harcama ve finansman programla-
rının hazırlanmasına, vize edilmesine, uy-
gulanmasına ve uygulamanın izlenmesine 
dair usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir.

C) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan öde-
neklerin üzerinde harcama yapamaz. Büt-
çeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri 
amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan 
iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer gi-
derlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, 
ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve ema-
net hesabına alınamayan zamanaşımına 
uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama 
bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl 
bütçesinden ödenir. 

D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler ertesi 
yıla devreder.

126. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, yedek ödenekten aktarma 
yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkili-
dir?

A) Üst yönetici
B) Maliye Bakanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Harcama yetkilisi

127. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  
Kanununa göre, Personel giderleri tertip-
lerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve 
yedek ödenekten aktarma yapılmış tertip-
lerden, diğer tertiplere aşağıda belirtilen 
hangi halde aktarma yapılabilir?

A) Bakanlar Kurulu Kararıyla
B) Maliye Bakanınca
C) Üst yönetici kararıyla
D) Aktarma yapılamaz 

128. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, yüklemeye girişilmesi ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutula-
mayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler 
için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörü-
len ödeneklerin yüzde otuzunu, izleyen yı-
lın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme 
süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst 
yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yük-
lenmelere girişilebilir. 

B) Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlen-
miş sözleşme esaslarına veya kanun hük-
müne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya 
hizmet alınması karşılığında geleceğe yö-
nelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. 
Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler 
için yüklenmeye girişilemez.

C) Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harca-
ma yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahi-
linde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye 
girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; 
başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alın-
ması için kullanılamaz.    

D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idare-
lerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işler-
den sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet 
alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, 
işin niteliğinden veya süresinden kaynak-
lanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi 
gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıy-
la kısaltılabilir.



27

SG
K

129. 4483 sayılı Kanuna göre, Yetkili merci, so-
ruşturma izni konusundaki kararını suçun 
öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle 
beraber, zorunlu hallerde verilen süre de 
dahil olmak üzere en geç kaç gün içerisin-
de verir?

 A) 90 B) 60  C) 45  D) 30

130. 4483 sayılı Kanuna göre, başka mercilerin 
ön incelemelerinde aşağıdakilerden hangi-
si yada hangileri görevlendirilemez ?

A) İncelemenin yapılacağı merciden başka bir 
merciye bağlı Teftiş Kurulu müfettişleri,

B) İncelemenin yapılacağı ilin Vali Yardımcısı,
C) İnceleme yapılacak yer Milli eğitim Müdürü,
D) İnceleme yapılacak yerde bulunan Cumhu-

riyet Savcılarından birisi,

131. İşsizlik Sigortası ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasın-
dan Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili 
ve sorumludur. 

B) Yersiz olarak ödenen işsizlik ödeneğinin ia-
desinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, 
yetkili ve sorumludur. 

C) Sigortalı ve iş yeri bazında kayıtların tutul-
masından Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, 
yetkili ve sorumludur. 

D) Teminat ve hak edişlerin prim borcuna kar-
şılık tutulmasından Sosyal Güvenlik Kuru-
mu görevli, yetkili ve sorumludur. 

132.  01.01.2013 tarihi itibarıyla işverenlerce ya-
pılan işten çıkış bildirimi ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşten çıkış bildirimi Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’na yapılır. 

B) Fesih tarihini izleyen günden itibaren 10 
gün içinde İŞKUR’a yapılır. 

C) İşverenin işten çıkış bildirimi yapmasına 
gerek bulunmamaktadır.

D) İşten çıkış bildirimi işverenin bağlı olduğu 
meslek kuruluşuna yapılır.

133. 4857 sayılı kanuna göre; Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonunun sekretarya hizmetleri 
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütü-
lür?

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

134. 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
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135. 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 sayı-
lır. 

136. 4857 sayılı Kanuna göre, işçiye evlenmesi 
veya evlat edinmesi ya da ana veya baba-
sının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü 
hâlinde kaç gün ücretli mazeret izni verilir?

 A) 3 B) 5 C) 7 D) 10

137. 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

138. 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

139. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisinin ataması Başkanın önerisi üzeri-
ne Bakan onayı ile yapılır?

A) Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcı-
sı

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

140. 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.

141. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Ana Hizmet Birimleri arasında yer 
almaz?

A) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
B) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
C) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
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142. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Yardımcı Hizmet Birimleri arasında 
yer almaz?

A) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
B) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

143. 
 I. Serbest Cumhuriyet Fırkası 

II. Cumhuriyet Halk Fırkası 
III. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası

 Yukarıda verilenlerden hangileri muhalefet 
partisi olarak söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

144. 
 I. Yasalar önünde eşit olma 

II. Vatandaşın sosyal ve siyasi alanda 
etkileşimini artırma 
III. Ekonomide özel girişimciliğe karşı 
çıkma

 Yukarıdakilerden hangisinin Halkçılık ilke-
sinin amaçları arasında olduğu savunulabi-
lir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

145. “Atatürkçü düşünce sisteminde milliyetçi-
lik anlayışı laiktir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi destekler ni-
teliktedir?

A) Vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi 
seçmesi 

B) Toplumun ırk, din ve mezhep çizgileri ile 
bölünmesi

C) Devletin resmi bir dini olması
D) Ümmetçi düşünce yapısı

146. 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

147. 1982 Anayasası’nda temel hakların kullanı-
mın durdurulması aşağıdaki durumlardan 
hangisinde öngörülmemiştir?

A) Seferberlik
B) Sıkı yönetim
C) Olaganüstü Hal
D) Nüfus sayımı
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148. Bütçe Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi 1982 Anayasası’na göre doğru 
değildir?

A) Özel nitelikli kanundur.
B) Nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekir.
C) Başka kanunlarla ilgili düzenlemeleri içere-

mez.
D) Cumhurbaşkanı geri göndermese de Ana-

yasa Mahkemesi’ne iptal davası açabilir.

149. Yürürlükler tarihi belirtilmemiş bir kanun ya 
da tüzük, ne zaman yürürlüğe girer?

A) Resmi Gazete’de yayımlandığı gün
B) Resmi Gazete’de yayımlandığı günden bir 

gün sonra
C) Resmi Gazete’de yayımlandığı günden iti-

baren 45 gün sonra
D) Resmi Gazete’de yayımlandığı günden 

sonraki günden itibaren 45 gün sonra

150. İdeolojik bir suçtan iki yıl sabıkalı olan bir 
kişinin milletvekili seçilebilmesi için aşağı-
dakilerden hangisinin gerçekleşmesi gere-
kir?

A) Anayasa’da değişiklik yapılarak ideolojik 
suçların milletvekili seçilme yeterliği enge-
linin kaldırılması gerekir.

B) Hiçbir şey yapılmasına gerek olmaksızın 
Yüksek Seçim Kurulu’nun bu kişinin adaylı-
ğını kabul etmesi gerekir.

C) Affa uğramış olması şartıyla Yüksek Seçim 
Kurulu’nun bu kişinin adaylığını kabul etmiş 
olması gerekir.

D) Affa uğramış olmasa da Yüksek Seçim Ku-
rulu’nun bu kişinin adaylığını kabul etmiş 
olması gerekir.

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.


