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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. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsa-
mındaki sigortalı adına çalıştığı işyerinden 
tespit edilen sigorta primine esas kazanç-
lar ve prim ödeme gün sayıları aşağıda 
belirtilmiştir. 06/05/2016 tarihinde iş kaza-
sı geçiren sigortalıya ödenecek geçici iş 
göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç 
aşağıdakilerden hangisidir?

Yıl/Ay Gün Ücret TL.
Prim/

İkramiye 
TL.

2016/01 30 3000 1000
2016/02 4 400
2016/03 10 1000
2016/04 20 2000 2000

A) 100 TL.
B) 146,88 TL.
C) 150 TL.
D) 158,82 TL.

2. 14/03/2016 tarihinde yaptığı doğum son-
rası 8 haftalık istirahat süresinin ardından 
19/11/2016 tarihine kadar ücretsiz izin kulla-
nan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kap-
samındaki sigortalının iş akdi 20/07/2016 
tarihinde fesih edilerek çıkışı verilmiştir. 
Hastalık sigortası uygulamasında bu kadın 
hangi tarihten başlanarak sigortalılık niteli-
ğini yitirmiş sayılır?

A) 20/07/2016
B) 19/11/2016
C) 28/11/2016
D) 29/11/2016

3. 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

4. Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul 
olan sigortalıya 5510 sayılı Kanun uyarın-
ca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk 
peşin sermaye değerinin yüzde kaçı zarara 
sebep olanlara rücu edilir?

 A) % 25 B) % 50
 C) % 75 D) % 100

5. Aşağıdakilerden hangisine 5510 sayılı Ka-
nuna göre ölen sigortalıdan dolayı ölüm ay-
lığı bağlanamaz? 

A) 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) bendi kapsa-
mında çalışan dul eş

B) 36 yaşında evli olmayan kız
C) Geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göre-

mezlik geliri alan 24 yaşında yükseköğre-
nim yapan oğlu

D) Kurumca malul sayılan evli çocuklar 
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6. 5510 sayılı Kanuna tabi olarak son defa 
özel sektöre ait bir iş yerinde aynı Kanunun 
4/1-(a) bendi kapsamında çalışmakta iken 
işten ayrılarak 25/03/2016 tarihinde malul-
lük sigortası yönünden aylık bağlanması 
talebinde bulunan ve 21/4/2016 tarihli sağ-
lık kurulu raporuna istinaden malul sayılan 
bir sigortalının aylığı hangi tarihte başlar?

A) 01/04/2016 
B) 15/04/2016
C) 01/05/2016 
D) 15/05/2016

7. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanu-
na göre sürekli iş göremezlik gelirini azal-
tan unsurlardan değildir?

A) Olayın (İş kazası/meslek hastalığı) sigorta-
lının ağır kusuru nedeniyle meydana gel-
mesi

B) Sigortalının hekim tavsiyelerine uymaması
C) Sigortalının olayı üç işgünü içinde Kuruma 

bildirmemesi
D) Sigortalının olayda kasti hareketinin bulun-

ması 

8. 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

9. 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve 
aylıklar hangi dönemlerde ve hangi oranda 
artırılır?

A) Her ödeme döneminde TÜİK tarafından bir 
önceki aya ilişkin açıklanan tüfe oranı ka-
dar

B) Ocak ve temmuz ödeme dönemlerinde 
güncelleme katsayısı oranı kadar

C) Ocak ve temmuz ödeme dönemlerinde 
TÜİK tarafından bir önceki altı aylık döne-
me göre açıklanan tüfe değişim oranı kadar

D) Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde 
memur aylık katsayısında meydana gelen 
değişim oranı kadar

10. İlk defa 01/07/1977 tarihinde çalışmaya 
başlayan sigortalının bu tarihte nüfusta ka-
yıtlı doğum tarihi 12/11/1956’dır. Sigortalı 
23/10/2000 tarihinde kesinleşen mahkeme 
kararı ile yaş tashihi yaptırmış ve doğum 
tarihini 17/05/1954 olarak düzelttirmiştir. 
Sigortalının emeklilik işlemlerinde esas alı-
nacak doğum tarihi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) 17/05/1954
B) 12/11/1956
C) 01/07/1956
D) 01/07/1954

11. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsa-
mındaki çocuğunun 01/04/2009 tarihinde 
geçirdiği iş kazası sonucu vefatı dolayısıy-
la gelir bağlanan babaya, daha sonra aynı 
Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki diğer 
çocuğundan da gelir bağlanması durumun-
da ödenecek gelirlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Yüksek olan gelir tam, diğeri yarım ödenir
B) Sadece yüksek olan ödenir
C) İki gelir de tam ödenir
D) İki gelir de yarım ödenir
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12. 5510 sayılı Kanuna göre uzun vadeli sigor-
ta kolları uygulamasında aşağıdakilerden 
hangisi sigortalıların prim ödeme gün sayı-
sına dahil edilmez?

A) Tüm sigorta kollarına tabi çalışılan süreler 
B) İtibari hizmet süreleri
C) İsteğe bağlı sigortalılık süresi
D) Sigortalılık başlangıç tarihinden sonraki dö-

nemlere ait borçlanma süreleri 

13. 13.03.1942 doğumlu olup, 15.01.2001 ta-
rihinden itibaren 4/1-c kapsamında emek-
li aylığı bağlanan 4/1-c kapsamındaki bir 
emekli, 23.02.2003 tarihinde 25.08.1972 
doğumlu bir kadın ile evlendikten sonra 
03.09.2013 tarihinde vefat etmiştir. Dul eşe 
aylık bağlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaş farkı nedeniyle dul eşe yarı nispette 
aylık bağlanır.

B) Ölen eşi ile 30 yaş farkının olması bağla-
nacak aylık miktarında herhangi bir indirimi 
gerektirmez.

C) Eşler arasında 30 yaş farkı olmasına rağ-
men çocukları olmuş ise yaş farkı nedeniy-
le indirim uygulanmaz.

D) Emekli iken evlenmiş olması yaş farkı ne-
deniyle indirim uygulanmasına engel teşkil 
etmez.

14. İlk defa 16/8/2011 tarihinde çalışmaya baş-
layan sigortalıya, çalışma gücünü % 58 ora-
nında kaybetmesi nedeniyle 5510 sayılı Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağ-
lanacaktır. Toplam prim ödeme gün sayısı 
6100 olan sigortalının aylık bağlama oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 33,89
B) % 48,34
C) % 50
D) % 42

15. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlı-
lık aylığı almakta olan sigortalı 1/4/2012 ta-
rihinde vefat etmiştir. Sigortalının 3/10/2014 
tarihinde boşanan kızı aylık bağlanması 
için 8/10/2016 tarihinde yetim aylığı bağlan-
ması için müracaatta bulunmuştur. Aylık 
bağlanmasına müstahak olan kızın aylığı 
hangi tarih itibariyle başlar?

A) 1/11/2016
B) 1/11/2014
C) 1/5/2012
D) 1/4/2012

16. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hem 
vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına 
hak kazanan sigortalı için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Aylıkların her ikisi tamdan bağlanır
B) Aylıklardan yüksek olanı, aylıkların eşit ol-

ması halinde yalnızca yaşlılık aylığı bağla-
nır

C) Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın 
yarısı bağlanır

D) Vazife malullüğü aylığının yarısı yaşlılık ay-
lığının tamamı bağlanır

17. Malullük sigortasıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğru değildir?

A) Malul sayılmaya esas tutulan rapor tarihi 
yazılı istek tarihinden önce ise malullük ay-
lığı yazılı istek tarihini takip eden aybaşın-
dan itibaren başlar

B) Malullük aylığı 5510 sayılı kanunun 4/1- (a) 
bendi kapsamında çalışma başlanılması 
halinde kesilir

C) Sigortalı başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç ise aylık bağlama oranı 10 puan ar-
tırılır

D) Malullük aylığı alanlar hakkında talepleri 
halinde sosyal güvenlik destek primi hü-
kümleri uygulanır
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18. Harp malullüğü aylığı bağlanan bir sigorta-
lı, 17.02.2015 tarihinde 5510 sayılı Kanun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) kap-
samında yeniden çalışmaya başlamıştır. 
Hakkında 5510 sayılı Kanuna göre uygula-
nacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

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

B) Harp malullüğü aylığı kesilmez ve genel 
sağlık sigortası primi alınmaz. 

C) Harp malullüğü aylığı kesilir ve hakkında 
uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

D) Harp malullüğü aylığı kesilmez ve hakkında 
isteğine bağlı olarak kısa vadeli sigorta kol-
ları hükümleri uygulanır.

19. 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.

20. 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.

21. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 01/05/2006 
tarihinde 1479 sayılı sayılı Kanuna göre ça-
lışmaya başlayan kadın sigortalıya Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanma-
sı için aranan şartlar hangi seçenekte doğ-
ru olarak verilmiştir?

A) 55 yaş, 20 tam yıl sigorta primi ödemiş ol-
ması

B) 58 yaş, 20 tam yıl sigorta primi ödemiş ol-
ması

C) 58 yaş + 25 tam yıl veya 60 yaş + 15 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması

D) 60 yaş + 25 yıl veya 62 yaş + 15 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması

22. 1479  sayılı kanuna göre aylık bağlananla-
rın aylıklarından kesilen sağlık primi oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

23. 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
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24. 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

25. 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

26. 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 

27. 5510 sayılı Kanuna göre 12.3.2015 tarihinde 
ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birin-
ci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
olarak göreve başlayan kadın sigortalının 
emeklilik için tabi olduğu yaş ve hizmet sü-
resi çalışmaya ara vermemesi şartıyla han-
gisidir?

A) 60 yaş ve 7200 gün
B) 61 yaş ve 9000 gün
C) 60 yaş ve 9000 gün
D) 59 yaş ve 9000 gün

28. 442 sayılı Köy Kanunu hükümlerine göre 
güvenlik korucularına (geçici köy korucu-
larına) bu görevleri dolayısıyla aylık bağ-
lanabilmesi için gerekli olan yaş ve hizmet 
süresi nedir?

A) 15 yıl hizmet ve 52 yaşın tamamlanması
B) 15 yıl hizmet ve 55 yaşın tamamlanması
C) 10 yıl hizmet ve 55 yaşın tamamlanması
D) 20 yıl hizmetin bulunması halinde yaş şartı

29. 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdaki sigorta-
lılardan hangisine hastalık sigortası kapsa-
mında geçici iş göremezlik ödeneği öden-
memektedir?

A) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki si-
gortalılar.

B) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi ol-
mayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 
yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üze-
re götürülen işçiler.

C) Ev hizmetlerinde bir veya daha fazla ger-
çek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları 
kişi yanında ay içinde çalışma saati süresi-
ne göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 
günden az olan sigortalılar.

D) 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belir-
tilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mes-
leki eğitim gören öğrenciler.
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30. 2925 sayılı Kanun gereğince alınacak prim 
ve yapılacak yardımların hesabında esas 
tutulacak gün sayısı aşağıdakilerden han-
gisidir?

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

31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 2925 sa-
yılı Kanuna göre ölüm sigortasından sağ-
lanan yardımlardan faydalanamayanları 
birlikte 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

32. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigor-
ta kollarında dikkate alınmayan sürelerden 
değildir?

A) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işve-
renin lokavt yapması hallerinde geçen süre

B) Geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı-
nın iş göremediği süre

C) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan si-
gortalının askerlikte geçen hizmet süresi

D) Ücretli izinde geçen süreler

33. Ölen sigortalının hak sahibi olarak eşi, iki 
çocuğu ve 65 yaşın altındaki annesi bulun-
maktadır. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı 
aylığının yüzde kaçı anneye bağlanır?

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

34. 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.

35. 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
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36. 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

37. 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

38. 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

39. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 01/05/2004 
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.

40. 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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41. 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

42. 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

43. 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.

44. 32 yıl memuriyet hizmeti ile 1 yıl 8 aylık özel 
sektörde geçen hizmeti olmak üzere toplam 
33 yıl 8 aylık hizmeti üzerinden, 5434 sayılı 
Kanuna göre emekli aylığı bağlanan bir si-
gortalıya emeklilik ikramiyesi aşağıda belir-
tilen hangi hizmet süresi üzerinden ödenir? 

A) 32 yıl üzerinden
B) 34 yıl üzerinden 
C) 30 yıl üzerinden 
D) 33 yıl 8 ay
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45. Aşağıdakilerden hangisi 3201 sayılı Kanu-
na göre borçlandırılan sürelere istinaden 
aylık bağlanabilmesi için gereken şartlar-
dan değildir?

A) Aylık talep tarihinde Türk vatandaşı olmak. 
B) Yurda kesin dönüş yapmak.
C) 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yü-

rürlükteki hükümlerine veya sosyal güven-
lik kanunlarına göre aylığa hak kazanmış 
olmak. 

D) Kuruma yazılı başvuruda bulunmak.

46. 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 sandıklar

47. 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.

48. Aşağıdakilerden hangisi 3201 sayılı Kanu-
na göre yurtdışı borçlanmasında aranılan 
şartlardan değildir?

A) Borçlanılacak sürelerde Türk vatandaşı ol-
mak.

B) Borçlanılacak süreleri belgelemek.
C) Yurda kesin dönüş yapmak.
D) Yazılı talepte bulunmak.

49. Aşağıda belirtilen ülkelerden hangisi ile 
yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmesine 
göre prim transferi yapılır?

A) Almanya
B) Fransa 
C) İsveç
D) İsviçre

50. 5434 sayılı Kanuna göre 1. derece vazife 
malullüğü zammı oranı nedir?

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

51. 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)
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52. 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre öde-
nen evlenme ikramiyesi ile ilgili olarak aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı 
kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defa-
ya mahsus olmak üzere ödenir.

B) Almakta oldukları dul veya yetim aylıkları-
nın oniki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak 
ödenir. 

C) Dul ve yetim aylığı ile birlikte ödenen ma-
kam tazminatı ödenecek evlenme ikrami-
yesinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

D) Yalnızca evlenmeleri sebebiyle yetim aylık-
ları kesilen kız ve erkek çocuklara ödenir.

53. 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı al-
makta iken vefat eden ve geride aylığa 
müstahak 2 yetim bırakan 5510 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
kapsamındaki bir emeklinin yetimlerine ay-
lık bağlama oranları aşağıdakilerden hangi-
sidir?

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

54. Askerlik görevi sırasında vefatı nedeniyle 
hakkında vazife malullüğü hükümleri uygu-
lanan bir erin geride herhangi bir sigorta-
lılık statüsüne tabi çalışması bulunmayan 
eşi ve aylık bağlamaya müstahak bir yetimi 
vardır. 5434 sayılı kanuna göre aylık bağla-
ma oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşe %60  -  Yetime %30
B) Eşe %50  -  Yetime %25
C) Eşe %50  -  Yetime %30
D) Eşe %60  -  Yetime %25 

55. Terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve ça-
lışma gücünün %62’sini kaybettiği tespit 
edilen sivil vatandaşlara, 5233 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bağlanacak aylığa iliş-
kin oran aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) %80
B) %50
C) %60
D) %40

56. Aşağıdaki Kurumlardan hangisinin Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda temsilcisi 
bulunmamaktadır? 

A) Yüksek Öğretim Kurulu
B) Türkiye Ziraat Odaları Birliği
C) En fazla üyeye sahip İşçi konfederasyonları
D) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

57. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu hangi tarihte tüm hü-
kümleriyle yürürlüğe girmiştir?

A) 31/5/2006
B) 1/10/2008
C) 16/6/2006
D) 1/4/2008

58. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanununa göre aşağıdakiler-
den hangisi kamu idaresi değildir?

A) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı 
idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri

B) Sosyal Güvenlik Kurumları
C) Türk Ticaret Kanununa tabi, sermayesi 

yüzde 100 kamu idarelerine ait ortaklık ve 
işletmeler

D) Belediye
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59. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından des-
teklenen projelerde görevli bursiyerler hak-
kında aşağıdakilerden hangi sigorta kolu 
uygulanır?

A) Hastalık
B) İş kazası ve meslek hastalığı
C) Analık
D) Malullük

60. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler-
ce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 
üzere götürülen Türk işçileri hakkında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bunlar hakkında iş kazası ve meslek has-
talığı ile genel sağlık sigortası hükümleri 
uygulanır. 

B) Bu sigortalılar zorunlu olarak ilgili ayı taki-
beden ayın sonuna kadar uzun vadeli si-
gorta primlerini ödemek zorundadır.

C) Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kolla-
rına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de ya-
sal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın 
(a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın 
haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri 
kapsamında %32 oranında prim öderler.

D) Bunlar için ödenen primlerin işveren hissesi 
oranının toplamı %9,5’dir. 

61. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde is-
tihdam edilenlerin sigortalılığı ile ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türk uyruklu sözleşmeli personel, temsilci-
liğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni 
olup olmadığına bakılmaksızın sigortalı sa-
yılmazlar.

B) Temsilciliğin bulunduğu devletin vatandaş-
lığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleş-
meli personelden, bulunduğu ülkenin sos-
yal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu 
belgeleyenler sigortalı sayılmazlar.

C) Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleş-
meli personelin uluslararası sosyal güvenlik 
sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin 
bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorun-
lu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bu-
lunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında 
sigortalı yapılanlar sigortalı sayılmazlar.

D) Hiçbiri 

62. 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
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63. Fiili hizmet süresi zammı ve uygulaması ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) Ölüm ve malûliyet hallerinde yaş haddi indi-
riminden yararlanabilmek için sigortalıların 
belirtilen işyeri ve işlerde belirli bir süre ça-
lışmış olmaları şartı yoktur.

B) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalı-
şan sigortalılar fiili hizmet süresi zammın-
dan yararlanabilirler.

C) Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsa-
mında değerlendirilebilmesi için, tüm sigor-
talılar için kapsamdaki işyerleri ile birlikte 
belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz ko-
nusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.

D) Eklenecek gün sayısı tüm sigortalılar için 
her 360 gün için en fazla 90 gündür.

64. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamı-
na giren sigortalıların prime esas kazançla-
rının üst sınırı ne kadardır?

A) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde 
belirtilen üst sınır uygulanmaz.

B) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde 
belirtilen üst sınır kadardır.

C) En yüksek devlet memuru aylığı
D) Hiçbiri

65. 5510 sayılı Kanuna göre itibarî hizmet süre-
siyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Bağlanacak aylıkların ve yapılacak toptan 
ödemelerin hesabında dikkate alınır.

B) 5510 sayılı Kanunla tanınan hakları kazan-
ma bakımından gerekli prim ödeme gün sa-
yısı ve yaş hesabında dikkate alınmaz.

C) 5510 sayılı Kanunla tanınan hakları kazan-
ma bakımından gerekli prim ödeme gün sa-
yısı ve yaş hesabında dikkate alınır.

D) Emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate 
alınmaz.

66. Sigortalının 5510 sayılı Kanunun birinci fık-
rasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigor-
talılık statülerine tabi olacak şekilde 5510 
sayılı Kanun kapsamına girmesi halinde 
hangi sigortalılık statüsüne tabi olur?

A) Söz konusu çakışma tarihi 1/3/2011 den 
önce ise önce başlayan sigortalılık statüsü

B) Söz konusu çakışma tarihi 1/3/2011 den 
önce ise 5510 sayılı Kanunun birinci fık-
rasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık 
statüsü

C) Söz konusu çakışma tarihi 1/3/2011 den 
sonra ise önce başlayan sigortalılık statüsü

D) Söz konusu çakışma tarihi 1/3/2011 den 
sonra ise 5510 sayılı Kanunun birinci fık-
rasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık 
statüsü

67. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigor-
tası kapsamındadır?

A) Anayasa Mahkemesi üyeleri
B) Tutuklu ve Hükümlüler
C) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ge-

çici 20 nci maddesi kapsamındaki iştirakçi-
ler

D) İlgili kanunları gereğince kısa çalışma öde-
neğinden yararlandırılan kişiler

 

68. Aşağıdaki sağlık hizmetlerinin hangisinin 
finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumunca 
sağlanmaz?

A) Hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri
B) Diş kanal tedavisi
C) Estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri
D) Yardımcı üreme yöntemleri
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69. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalıların prime esas kazanç hesabında 
aşağıdakilerden hangisi prime tabi tutulur?  

A) Ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan 
nakdi ödemeler

B) Ayni yardımlar 
C) Keşif ücreti
D) İhbar ve kasa tazminatları 

70. Kurumca re’sen düzenlenen aylık prim 
ve hizmet belgesinin muhteviyatı sigorta 
primlerinin işverene tebliğ edilmesinden 
itibaren hangi süre içinde işveren Kurumun 
ilgili ünitesine itiraz edebilir?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 1 ay

71. “5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsa-
mındaki sigortalılar için genel sağlık sigor-
tası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta 
kolları primlerini ayrı ayrı veya birlikte tah-
sil edilecek şekilde prim ödeme tarihlerini 
veya dönemlerini belirlemeye Kurum yet-
kilidir.” İfadesi hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Böyle bir düzenleme yoktur. 
B) Bu düzenleme sadece tarımsal faaliyette 

bulunması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında sigortalı olanlar için uy-
gulanabilir.

C) Mevcut uygulamada Kurum bu yetkisini 
kullanmış olup uygulama bu şekilde yürü-
tülmektedir.

D) Hiçbiri. 

72. Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit 
edilen prim iadeleriyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Primler alındıkları tarihten on yıl geçmemiş 
ise iade edilir.

B) Primler hisseleri oranında işverenlere, si-
gortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya 
genel sağlık sigortalılarına veya hak sahip-
lerine iade edilir.

C) Prim iadelerinde kanunî faizi uygulanır. 
D) Prim iadelerinde uygulanan kanunî faiz, 

primin Kuruma yanlış veya yersiz olarak 
yatırıldığının tespit edildiği tarihi takip eden 
ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına 
kadar geçen süre için hesaplanır.

73. İşyeri bildirgesinin verilmemesi ile ilgili ola-
rak uygulanacak idari para cezasıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm işverenler için aylık brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanır.

B) Kamu idareleri için aylık brüt asgari ücretin 
üç katı tutarında idari para cezası uygula-
nır.

C) Bilânço esasına göre defter tutmak zorun-
da olanlar için aylık brüt asgari ücretin iki 
katı tutarında idari para cezası uygulanır.

D) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 
aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında ida-
ri para cezası uygulanır.

74. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edil-
meden veya yargı yoluna başvurulmadan 
önce tebliğ tarihinden itibaren kaç gün için-
de peşin ödenmesi halinde; uygulanacak 
idari para cezası hangi oranda tahsil edilir?

A) On gün içinde; dörtte üçü
B) On beş gün içinde; dörtte üçü
C) On beş gün içinde; yüzde yirmi beşi
D) Otuz gün içinde; yüzde yirmi beşi
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75. 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.

76. 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.

77. 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.  

D) Yapılandırılan tutarların ilk iki taksitinin sü-
resinde tam ödenmemesi halinde yapılan-
dırmanın bozulması.
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78. Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir mer-
kezden sevk ve idare edilen işlerin tesciliy-
le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılmaya baş-
lanılan, devir alınan veya başka bir işvere-
ne intikal eden işin, bir ‘il’den diğer bir ‘il’e 
geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise işin 
başladığı yeri çevresine alan; üniteye veri-
lir.

B) İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılmaya baş-
lanılan, devir alınan veya başka bir işvere-
ne intikal eden işin, belirli bir yerde yapıl-
maması hâlinde işverenin ikametgâhının 
bulunduğu üniteye verilir.

C) Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işve-
renin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler 
Kuruma ait ayrı ünite bölgelerinde bulunu-
yorsa, sigorta işlemleri işverenin ikamet-
gâhının bulunduğu ünite tarafından yerine 
getirilir.

D) Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla be-
raber, büro, yazıhane gibi belirli bir merkez-
den sevk ve idare edilen işler, belirli bir yer-
de yapılmış sayılır ve işyeri bildirgesi, işin 
sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan 
üniteye verilir.

79. 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.

80. 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.

81. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre bel-
genin  “Sayı” yan başlığının bir alt satırına 
yazılan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgi
B) Konu
C) Tarih
D) Muhatap

82. 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.



17

SG
K

83. “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere cevap 
verilmesi gereken süre ya da tarih…………..  
içinde belirtilir.

 Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

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

84. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin etik il-
kelerinden biri değildir? 

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

85. 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

86. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur?

A) Adam sahipsiz çantası yolda öylece duru-
yordu.

B) Günlük çalışması bitirince geri geldi.
C) Hediye kitapların sayısı gün geçtikçe artı-

yor.
D) Torbayı ağzına kadarın ful doldur.

87. 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.

88. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük 
mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Fırının içinde unutmuşum ekmekleri; ek-
meklerin hepsi yanmış. 

B) Bu işi başaramazsan yandın; arkadaşların 
seni rahat bırakmaz. 

C) Yanan çarşıyı tamir çalışmaları başlatılmış. 
D) En çok da sıcak su dökülünce eli yanan be-

beği gördüğümde üzüldüm. 

89. Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden 
hangisi eksiktir?

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

90. 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.
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91. Bir sivil kurumla kamu kuruluşu arasında 
karşılıklı anlayışın kurulması amacını taşı-
yan, önceden düşünülüp tasarlanmış planlı 
ve sürekli çabalara ne denir?

A) Halkla ilişkiler 
B) Halk eğitimi
C) Pazarlama 
D) Reklamcılık

92. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 
temel ilkelerindendir?

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

93. “Misak-ı Millî” aşağıdakilerden hangisinde 
doğru ifade edilmiştir?

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

94. 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

95. 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.  

96. 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.

97. 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 

98. 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 
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99. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“aday memurluk” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

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

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

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

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

100. Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurla-
rı terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün 
içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30

101. 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.

102.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre aşağıdakilerden hangisi “Devlet me-
murluğundan 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.

103. 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 

104. 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
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105. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaların-
dan değildir? 

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

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

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

107. 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

108. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin ce-
zalarındandır? 

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

109. 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.

110. 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

111. 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
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112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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
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119. Aşağıda belirtilen idarelerden hangisinin 
kullanımında bulunan her türlü kaynaktan 
karşılanan mal veya hizmet alımları ile ya-
pım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale 
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

120. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
ihalesi  yapılmadan önce, idarece yaklaşık 
maliyetin belirlenmesinde dikkat edilecek 
hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bil-
gilerden 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.

121. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 
aşağı- dakilerden hangisi ihaleye katılacak 
isteklilerden “ekonomik ve mali yeterliğin” 
belirlenmesi için istenecek belgelerden biri 
değildir?

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

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

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

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

122. 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.
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123. 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

124. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanununa göre, aşağıdaki tanımlardan 
hangisi yanlıştır?

A) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde 
edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, 
taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan 
para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri 
ifade eder,

B) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki ida-
relerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili 
kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve 
fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet 
teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede 
gösterilen gelirleri ifade eder,

C) Harcama yetkilisi: Kamu idaresi bütçesinde 
ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi 
bulunan birimin gerçekleştirme görevlisini 
ifade eder,

D) Genel yönetim kapsamındaki kamu ida-
releri: Uluslararası sınıflandırmalara göre 
belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsa-
mındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik ku-
rumları ve mahalli idareleri ifade eder,

125. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 
kamu maliyesinin temel ilkelerinden değil-
dir?

A) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve 
sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde 
kamusal tercihlerin oluşması için gerekli or-
tamı sağlar. 

B) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap 
verebilmelerini sağlayacak şekilde uygula-
nır.

C) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile 
ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik 
veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun ola-
rak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile 
gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal 
analizlerin yapılması esastır.

D) Kamu malî yönetimi kamuda disiplini sağ-
lar. 

126. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, bütçelerin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolünde uyulması ge-
reken ilkelerden değildir?

A) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama 
yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kul-
lanılır.

B) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak 
izleyen üç yılın bütçe tahminleriyle birlikte 
görüşülür ve değerlendirilir.

C) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve 
saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

D) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edil-
memesi esastır. 
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127. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Orta vadeli program ile uyumlu olmak üze-
re, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gi-
der tahminleri ile birlikte hedef açık ve borç-
lanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek 
teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, 
en geç Eylül  ayının onbeşine kadar Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır 
ve Resmî Gazetede yayımlanır.

B) Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare 
bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması 
ile diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki 
hükümlere tâbidir.

C) Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatı-
rım programını hazırlama sürecini yönlen-
dirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe 
Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, 
Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi, Devlet Planlama Teş-
kilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak en geç 
Temmuz ayının onbeşine kadar Resmî Ga-
zetede yayımlanır.

D) Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Prog-
ramı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin 
hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu 
idarelerince uyulması gereken genel ilke-
leri, nesnel ve ölçülebilir standartları, he-
saplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak 
kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve 
diğer bilgileri içerir.

128. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca hazır-
lanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı 
ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başın-
dan en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur?

A) 55 gün
B) 75 gün
C) 60 gün
D) 90 gün

129. 4483 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden 
hangi kamu görevlisiyle ilgili olarak; da-
vaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme 
Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-

teri
C) Müsteşarlar 
D) Kaymakamlar

130. 4483 sayılı Kanuna göre, soruşturma izni-
nin itiraz edilmeden veya itirazın reddi so-
nunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan 
itirazın kabulü üzerine dosya, nereye gön-
derilir?

A) Derhal yetkili ve görevli idari mahkemesine,
B) Derhal yetkili ve görevli ilgili Danıştay daire-

sine
C) Derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Baş-

savcılığına,
D) Derhal yetkili ve görevli Kurumların disiplin 

kurullarına,

131. Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma 
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 bakımın-
dan 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.
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132. İşsizlik ödeneği almakta iken; kurumca tek-
lif edilen mesleklerine uygun ve son çalış-
tıkları işin ücret ve çalışma koşullarına ya-
kın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir 
alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene 
dayanmaksızın reddeden, Sigortalı işsizle-
rin işsizlik ödenekleri ne olur?

A) Kesilir.
B) Yarım ödenir.
C) Tam ödenir ikinci kez yukarıdaki şartlarda 

yapılan iş teklifinin reddinde kesilir.
D) Kesilmez.

133. 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

134. 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

135. 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

136. 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.

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



SG
K

26

138. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Ku-
rulunun görevleri arasında yer almaz?

A) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uy-
gulamaları hakkında görüş ve önerilerde 
bulunmak.

B) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet 
raporlarını, performans programlarını, orta 
ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigor-
ta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal 
hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş 
oluşturmak.

C) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider 
tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler 
içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki 
ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara 
bağlamak.

D) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve 
yedek üyelerini beşinci fıkrada belirtilen 
usûle göre seçmek.

139. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim 
Kurulu üyeleri arasında yer almaz?

A) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen 
seçilecek bir üye.

B) Sağlık Bakanlığını temsilen atanan bir üye.
C) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye.
D) Hazine Müsteşarlığını temsilen atanan bir 

üye.

140. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulunun üyeleri arasında yer almaz?

A) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tara-
fından görevlendirilecek en az genel müdür 
düzeyinde, görevlendirilecek bir temsilci

B) Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirile-
cek en az genel müdür düzeyinde, görev-
lendirilecek bir temsilci

C) Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirile-
cek en az genel müdür düzeyinde, görev-
lendirilecek bir temsilci

D) Devlet Personel Başkanlığı tarafından gö-
revlendirilecek en az genel müdür düzeyin-
de, görevlendirilecek bir temsilci

141. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri 
arasında yer almaz?

A) İdarî para cezaları, gecikme cezaları, ge-
cikme zamları ve katılım payları.

B) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına 
yapılan Devlet katkısı.

C) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet ge-
lirleri.

D) Taşınır ve taşınmaz gelirleri.

142. 5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu giderleri 
arasında yer almaz?

A) Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak 
sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve 
ödenekler.

B) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına 
yapılan Devlet katkısı.

C) Faiz giderleri.
D) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet gi-

derleri.

143. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti 
döneminde Avrupalılar tarafından kurul-
muş, Cumhuriyet sonrasında da bir dönem 
varlığını sürdürmüştür?

A) Osmanlı Bankası
B) Etibank
C) İş Bankası
D) Sümerbank
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144. Aşağıdaki alanlardan hangisine Cumhuri-
yetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmada 
öncelik verilmemiştir?

A) Ticaret
B) Sanayi
C) Ulaştırma
D) Turizm

145. Teşvik-i Sanayi Kanunu aşağıdakilerden 
hangisini kapsamaz?

A) Türk parasının korunması.
B) Ekonomi ile ilgili araştırmaların yapılması.
C) Özel girişimcilere kolaylıklar sağlanması.
D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişiklik-

lerin yapılması.

146. Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun hük-
münde kararnamenin konusu olabilir?

A) Çalışma hakkının sınırlanması
B) Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi
C) Bütçe kanununda değişiklik yapılması
D) Haberleşme özgürlüğünün sınırlanması

147. Aşağıdaki hangisi Cumhurbaşkanı’nın yar-
gı ile ilgili bir yetkisidir?

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

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

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

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye 
seçmek.

148. 1982 Anayasası’nda temel hakların kullanı-
mın durdurulması aşağıdaki durumlardan 
hangisinde öngörülmemiştir?

A) Seferberlik
B) Sıkıyönetim
C) Olağanüstü Hal
D) Nüfus sayımı

149. Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreteri aşa-
ğıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Genel Kurmay Başkanı’na
B) Cumhurbaşkanlığı’na
C) Milli Savunma Bakanlığı’na
D) Başbakan’a

150. 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.

TEST SINAVIMIZ BİTMİŞTİR.



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.


