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Genel  Açıklama

1. Bu kitapçıkta 50 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi 60 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)  “Misak-ı Millî” aşağıdakilerden hangisinde 
doğru ifade edilmiştir?
A)   Millî Takım
B)   Millî Cephe
C)   Millî Vazife
D)   Millî Yemin 

2)  Protokol kurallarına göre telefon görüşme-
lerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A)  Üstler sekreter aracılığı ile aranmalıdır.
B)  Telefonla arayan kişi önce kendini tanıtmalı-

dır.
C)  Üst, telefonla konuşurken odasına girilme-

melidir.
D)  Üst ile konuşurken önce üstün telefonu ka-

patması beklenmelidir.

3)  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre muha-
taba gönderilmek üzere fiziki olarak hazır-
lanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan 
idarede kalacak şekilde en az kaç nüsha 
düzenlenir?

 A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

4)  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin etik il-
kelerinden biridir? 

A)  Kayırma
B)  İltimas
C)  Adalet
D)  İrtikap 

5)  “İnsan bir baharı burada geçirse ( ) yalnız 
kitap okusa ( ) yalnız bu güzel havayı kokla-
sa ( ) “ 

 Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yer-
lere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getiril-
melidir?
A)  (;) (;) (.) 
B)  (;) (.) (..) 
C)  (,) (,) (;) 
D)  (,) (,) (…) 

6)  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 
yazılı araçlarından değildir?

A)  Gazete
B)  Dergi
C)  Radyo
D)  Broşür

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

A)  İhtiyati haciz
B)  Şahsi kefalet
C)  Rüçhan Hakkı
D)  Tecil
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8)  I- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir ça-
lışma, araştırma, inceleme ya da analiz neti-
cesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya 
belge için yapılacak başvurulara olumsuz ce-
vap verebilirler.

 II- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum 
ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görev-
leri gereği bulunması gereken bilgi veya belge-
lere ilişkin olmalıdır.

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek 
bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru-
dur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II 
 C) I – II D) Hiçbiri    

9)  “Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya 
tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 
ortak girişimler” ifadesi aşağıdakilerden 
hangisinin tanımıdır?

A) Hizmet sunucusu
B) Tedarikçi
C) Çalışanlar
D) Ortak girişim

10)  Kamu İhale Kanununda belirtilen temel ilke-
ler ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A)  Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve 
yapım işleri bir arada ihale edilemez.

B)  Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 
mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kı-
sımlara bölünebilir.

C)  Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık 
ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 
usulü temel usullerdir.

D)  Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye 
çıkılamaz.

11)  3046 sayılı Kanun’a göre Bakanlıkların taş-
ra teşkilatı il kuruluşlarında aşağıdaki bi-
rimlerden hangisi bulunmaz?

 A) Genel Müdürlük B) Şube Müdürlüğü        
 C) Şeflik  D) Memurluk

12)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, disiplin cezaları memurun özlük dos-
yasına işlenir. Uyarma cezası alan bir me-
mur bu cezanın uygulanmasından kaç sene 
sonra atamaya yetkili amire başvurarak, 
verilmiş olan cezanın özlük dosyasından 
silinmesini isteyebilir?

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

13)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, kurumlarda yönetim, yürütme, büro 
ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıf-
lara girmeyen memurlar, aşağıdaki hizmet 
sınıflarından hangisini oluşturur? 

A) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
B) Teknik Hizmetler Sınıfı
C) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

14)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaların-
dan değildir? 

A) Uyarma 
B) Yazılı İkaz 
C) Kınama 
D) Aylıktan Kesme
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15)  657sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre, aşağıdakilerden hangisi memurların 
ödevleri ve sorumlulukları arasında sayıl-
mamıştır?

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

16)  Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçla-
rından değildir?

A) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve ve-
rimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılma-
sını  düzenlemek. 

B) Hesap verebilirliği ve kamu düzenini sağ-
lamak üzere, kamu yönetiminin yapısını ve 
işleyişini düzenlemek.  

C) Kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulan-
masını düzenlemek. 

D) Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 
raporlanması ve malî kontrolünü düzenle-
mek. 

17)  4483 sayılı Kanuna göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında soruşturma izni-
ni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
B)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
C)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-

teri
D)  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

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

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

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

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

D) İşsiz kalmadan önce işe başlamış olduğu 
yasal süresinde bildirilen sigortalı işsizlere 
120 gün, işsizlik ödeneği verilir.  

19)  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

20)  4857 sayılı Kanuna göre, işçiye eşinin do-
ğum yapması hâlinde kaç gün ücretli maze-
ret izni verilir?

 A) 3   B) 5 C) 7  D) 10
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21)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gö-
revleri arasında yer almaz?

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

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

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

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

22)  5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisinin ataması müşterek kararname 
ile yapılmaz?

A)  Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı
B)  Rehberlik ve Teftiş Başkanı
C)  Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Başkanı
D)  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

23)  Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdaki-
lerden hangisine dayanarak işgal etmişler-
dir?

A)  Londra Antlaşması
B)  Sevr Antlaşması
C)  Berlin Antlaşması
D)  Mondros Ateşkes Antlaşması

24)  TBMM’nin istediği kadar ayrıntılı ve her ko-
nuda kanun yapabilmesi yasama fonksiyo-
nunun hangi özelliğinden kaynaklanır?

A)  Asli yetki
B)  Geniş yetki
C)  Genel yetki
D)  Sorumsuz yetki

25)  Aşağıdakilerden hangisi oy kullanma ile 
ilgili 1982 Anayasası’nda yer alan bir şart 
değildir?

A)  En az 18 yaşını ikmal etmiş olmak
B)  En az ilkokul diplomasına sahip olmak
C)  Türk vatandaşı olmak
D)  Kamu haklarından men edilmemiş olmak

26)  5434 sayılı Kanuna göre çalışmakta iken 
vefat eden ve aylık bağlanmasına müsta-
hak dul ve yetimi bulunmayan sigortalının 
emekli ikramiyesi hakkında aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hak kazandığı emekli ikramiyesi kanuni mi-
rasçılarına ödenir.

B) Hak kazandığı emekli ikramiyesi en son ça-
lıştığı Kamu Kurumuna gelir kaydedilir.

C) Hak kazandığı emekli ikramiyesi ileride dul 
ve yetimlerine aylık bağlanabilme ihtimali-
ne karşı emanet hesabında bekletilir.

D) Yukarıdaki ifadelerin hepsi yanlıştır.
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27)  3201 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilen 
yurtdışı sürelerinden hangisi borçlanma 
kapsamında değerlendirilmez? 

A)  Ev kadını olarak geçen süreler.
B) 18 yaşından önce geçen sigortalılık süre-

leri. 
C) Sigortalılık süreleri arasında geçen bir yıla 

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

kadar olan işsizlik süreleri.

28)  3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak sü-
relere ilişkin tahakkuk ettirilen borç hangi 
sürede ödenirse borçlanma işlemi geçerli 
sayılır?

A) Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde
B) Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde
C) Tebliğ tarihinden itibaren 4 ay içinde 
D) Tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde

29)  Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve mes-
lek hastalığı sigortasından sağlanan hak-
lardan değildir?

A) Malullük aylığı bağlanması
B) Geçici iş göremezlik geliri verilmesi
C) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
D) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlen-

me ödeneği verilmesi

30)  5510 sayılı Kanuna göre ölen sigortalının 
kız çocuğuna bağlanan ölüm aylığı aşağı-
daki durumlardan hangisinde kesilmez?

A) Evlenmesi halinde
B) Sigortalı olarak çalışmaya başlaması halin-

de
C) Malullük aylığı alması halinde
D) 25 yaşını doldurması halinde

31)  Aşağıdakilerden hangisi ölen sigortalının 
hak sahibi değildir? 

A) Eşi
B) Ana ve babası
C) Teyzesi 
D) Malul çocukları

32)  Sürekli iş göremezlik geliri hangi sigorta 
kolundan sağlanan yardımlar arasında yer 
alır?

A) Hastalık 
B) İş kazası ve meslek hastalığı 
C) Analık 
D) Malullük 
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33)  Sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre malül 
sayılabilmesi için çalışma gücünü yüzde 
kaç oranında kaybetmesi gerekir?

A) % 10
B) % 25
C) % 40
D) % 60

34)  Özel sektöre tabi bir işyerinde çalışmakta 
iken 14/03/2016 tarihinde yaşlılık aylığı bağ-
lanması için istekte bulunan sigortalının 
aylığı hangi tarih itibariyle başlar?

A) 01/03/2016
B) 15/03/2016
C) 01/04/2016
D) 15/04/2016

35)  5510 sayılı Kanuna göre sigortalının işye-
rinde bulunduğu sırada meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen 
ya da ruhen özüre uğratan olay aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

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

36)  5510 sayılı Kanuna göre sigortalının çalıştı-
ğı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tek-
rarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şart-
ları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük 
halleri olarak tarif edilen aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

37)  Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanu-
nun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılmaz?

A)  İl encümeninin seçimle gelen üyeleri.
B)  Harp okulu öğrencileri.
C)  Belediye başkanları.
D)  İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile 

sendika şubelerinin başkanlıkları ve yöne-
tim kurullarına seçilenler.

38)  İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak iş-
yeri bildirgesini en geç ne zaman Kuruma 
vermekle yükümlüdür?

A)  Sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
B)  Sigortalı çalıştırmaya başlamadan once
C)  Sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten 1 

ay içinde
D)  Sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten 1 

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

A)  İşveren vekili
B)  Alt işveren
C)  Taşeron
D)  Gerçek kişi

40)  Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim 
oranı nedir?

A)  Sigortalının prime esas kazancının % 34,5’dur. 
Bunun % 14’ü sigortalı hissesi, % 20’si işveren 
hissesidir.

B)  Sigortalının prime esas kazancının % 14’üdür. 
Bunun % 4’ü sigortalı hissesi, % 10’u işveren 
hissesidir.

C)  Sigortalının prime esas kazancının % 30’udur. 
Bunun % 6’sı sigortalı hissesi, % 24’ü işveren 
hissesidir.

D)  Sigortalının prime esas kazancının % 20’si-
dir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i 
işveren hissesidir.

41)  Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı kaç-
tır?

A) İşin tehlike ve dercesine göre %1 ile %6,5 
arasında değişir.

B) Sigortalının prime esas kazancının %1,5’idir.
C) Sigortalının prime esas kazancının %2’si-

dir.
D) Sigortalının prime esas kazancının 

%2,5’idir.

42)  Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren 
tarafından çalıştırılanların prim ödeme yü-
kümlüsü kimdir?

A)  Sigortalıların kendisi.
B)  Bunları çalıştıran işverenleri.
C)  Sigorta Priminin sigortalı hissesinin öde-

me yükümlüsü sigortalı, işveren hissesinin 
ödeme yükümlüsü işverenler.

D)  Uzun vadeli sigortalar primleri işveren, di-
ğer sigorta kolları için sigortalılar.

43)  5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulun-
mayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuş-
mazlıklar hangi mahkemelerde görülür?

A)  İş Mahkemeleri
B)  Yetkili İdare Mahkemeleri
C)  Sulh Hukuk Mahkemeleri
D)  Asliye Hukuk Mahkemeleri

44)  1479  sayılı Kanuna göre aylık bağlananla-
rın aylıklarından kesilen sağlık primi oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) %20
B) %10
C) %12
D) %12,5
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45)  2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamındaki sigortalının iş kaza-
sı geçirmesi halinde aşağıdaki yardımlar-
dan hangisi sağlanmaz?

A)  Geçici iş göremezliği süresince günlük öde-
nek verilmesi

B)  Sürekli iş göremezlik halinde gelir verilmesi
C)  Cenaze masrafı karşılığı verilmesi
D)  Protez araç ve gereçlerinin takılması

46)  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 

47)  1479  sayılı kanuna göre aylık bağlananla-
rın aylıklarından kesilen sağlık primi oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

48)  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

49)  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

50)  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

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.


