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Sınav süresi 60 dakikadır. (10.30 – 11.30)
Test kitapçıklarını kontrol ediniz. Kitapçıklarda baskı hatası olması durumunda kitapçığın
değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.
Bu kitapçıkta 50 adet çoktan seçmeli test sorusu bulunmaktadır.
İşaretlemelerinizi, yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan
yapınız.
Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi
vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik
teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başlamadan önce kitapçığın arkasındaki AÇIKLAMALARI okuyunuz.

KİTAPÇIK TÜRÜNÜ İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
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A KİTAPÇIĞI

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl hangi ayın
ilk günü kendiliğinden toplanarak yasama yılını başlatmaktadır?
A)
B)
C)
D)

Şubat
Ekim
Aralık
Ağustos

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin görevlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
Para basılmasına karar vermek.
Genel ve özel af ilanına karar vermek.
Kanunları yayımlamak.

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Halkçılık
İnkilapçılık
Akılcılık
Laiklik

4. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre üst
makama yazılacak resmi yazılarda, metnin sonu hangi ifadeyle bitirilmelidir?
A)
B)
C)
D)

Saygılarımla.
Arz ederim.
Rica ederim.
İyi dileklerimle.

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)
B)
C)
D)

Pastahane
Hastahane
Postahane
Dışişleri Bakanlığı

6. “Ahmet seni otogarda saatlerdir bekliyor.”
Yukarıdaki cümlede yükleme sorulan sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)
B)
C)
D)

Kimi?
Kim?
Nerede?
Neden?
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7. Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da
barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl başlamıştır?
A)
B)
C)
D)

1974
1965
1976
1986

8. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu
haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Türk bilim
insanı kimdir?
A)
B)
C)
D)

Canan Dağdeviren
Feryal Özel
Aziz Sancar
Cahit Arf

9. Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri hususi işlerinde kullanamazlar.
B) Devlet memurları, kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde
bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
C) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi vermelidirler.
D) Devlet memurları siyasi partiye üye olabilirler.

10. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan yasaklardan
değildir?
A)
B)
C)
D)

Grev yasağı
Dava açma yasağı
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

11. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre verilebilecek disiplin
cezalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Kınama
Uyarma
Tutuklama
Aylıktan kesme
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12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olanlar için
yıllık izin süresi kaç gündür?
A)
B)
C)
D)

10
12
15
20

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ticaret yapan veya devlet memurlarına
yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memura verilecek disiplin cezası
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kınama
Devlet memurluğundan çıkarma
Uyarma
Kademe ilerlemesinin durdurulması

14. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine
istenen bilgi veya belgelere erişimi kaç gün içinde sağlamalıdır?
A)
B)
C)
D)

5
10
15
20

15. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvurusu reddedilen başvuru sahibi, yargı
yoluna başvurmadan önce nereye itiraz edebilir?
A)
B)
C)
D)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

16. 5510 sayılı kanuna göre ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,
atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında aşağıdaki hangi
sigorta kolu uygulanmamaktadır?
A)
B)
C)
D)

İş kazası
Meslek hastalığı
Ölüm
Analık
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17. ____; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel
sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

Kişiye bağlı sigorta
Uzun vadeli sigorta
İsteğe bağlı sigorta
Prime bağlı sigorta

18. Ölen sigortalının hak sahiplerinden kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı kasten
öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan
kişilere aylık veya gelir ödenmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Aylık veya gelirin yarısı ödenir.
Aylık veya gelirin tamamı ödenir.
Aylık veya gelir ödenmez.
Aylık veya gelirin ¾’ü ödenir.

19. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
ikametgahı Türkiye'de olan kişilerden genel sağlık sigortalısı olarak sayılanlar arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)

İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler
Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler
Ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri

20. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında,
hekimin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri
kim tarafından karşılanır?
A)
B)
C)
D)

Sağlık Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Genel Sağlık Sigortalısı
Refakatçinin kendisi

21. Aşağıdaki hangisi sağlık hizmetlerinden katılım payı alınan hallerden biridir?
A)
B)
C)
D)

Meslek hastalığı
Aile hekimi muayeneleri
Afet ve savaş hali
Diş hekimi muayenesi
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22. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için
Kurum tarafından ödenebilecek giderlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Yol
Yemek
Gündelik
İletişim

23. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda aksine hüküm
bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan
uyuşmazlıkların çözümlenmesinde hangi mahkeme(ler) yetkilidir?
A)
B)
C)
D)

Yargıtay
İş Mahkemeleri
Tüketici Mahkemeleri
Anayasa Mahkemesi

24. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları süresi
içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısım için ödeme süresinin bittiği tarihten
itibaren uygulanan yaptırımlardır?
A)
B)
C)
D)

Gecikme cezası, gecikme zammı
Temerrüt faizi, temerrüt farkı
Ek ödeme, ek prim
Bileşik faiz, bileşik getiri

25. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince ilgililere yapılacak
bildirimler hakkında aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?
A)
B)
C)
D)

6102 sayılı Türk Ceza Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
5411 sayılı Bankacılık Kanunu

26. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18 inci maddesine
göre Kurumca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan Bayramı ve Kurban
Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyesi tutarı nedir?
A)
B)
C)
D)

800 TL
1.100 TL
2.200 TL
3.500 TL
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27. Aile Hekimleri sağlık hizmet sunucularının içinde kaçıncı basamakta sınıflandırılmıştır?
A)
B)
C)
D)

1. Basamak
2. Basamak
3. Basamak
4. Basamak

28. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Analık sigortası
Meslek hastalığı sigortası
Ölüm sigortası
Hastalık sigortası

29. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler
arasında sayılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Eşi
Ana ve babası
Çocuğu
Kardeşi

30. “Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç ____ içinde, sigortalı olarak
çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler.”
Yukarıdaki ifadede boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

Bir ay
Bir hafta
On beş gün
Üç gün

31. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalıların, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılıkları hangi tarihten
itibaren sona erer?
A)
B)
C)
D)

Hizmet akdinin sona erdiği tarihten bir gün önce
Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren
Hizmet akdinin sona erdiği tarihten beş iş günü sonra
Hizmet akdinin sona erdiği tarihten bir hafta sonra
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32. “_____ meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle
getiren olaylar iş kazası olarak tanımlanır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelemez?
A) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
B) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
C) Sigortalının yıllık izin kullanarak şehir dışına yaptığı turistik seyahat sırasında
D) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

33. Aşağıdakilerden hangisi
haklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

iş

kazası

veya

meslek

hastalığı

sigortasından

sağlanan

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına emzirme ödeneği verilmesi

34. İlk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılan 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasının
(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için en az kaç gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş
olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır?
A)
B)
C)
D)

10.000
9.000
8.000
7.000

35. “5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden __________ itibaren
aylık bağlanır.”
Yukarıdaki ifadede boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

Bir ay öncesinden
Sonraki haftadan
Sonraki aybaşından
Sonraki yılbaşından

36. Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Ölüm aylığı bağlanması
Ölüm toptan ödemesi yapılması
Cenaze ödeneği verilmesi
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
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37. Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç),
kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlara bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için ne kadar fiilî hizmet süresi zammı
eklenir?
A)
B)
C)
D)

15
30
180
360

38. Aşağıdakilerden hangisi sigortalıların borçlanabileceği sürelerden biri değildir?
A) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler
B) 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre
aylıksız izin süreleri
C) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı
tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
D) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan haklarında mahkumiyet
kararı verilenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri

39. 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesine göre vazife malûllüğü aşağıdaki hallerden hangisi
nedeniyle doğmuşsa sigortalı hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanır?
A)
B)
C)
D)

Amirin verdiği emiri yerine getirmesi
Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanması
Yasak fiilleri yapması
İntihara teşebbüsü

40. Cenaze ödeneği, öncelikli olarak sigortalının hangi yakınına verilir?
A)
B)
C)
D)

Çocuklarına
Eşine
Ana babasına
Kardeşlerine

41. İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını
doldurmuş olmaları ve prim gün koşulunu sağlamaları şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
Kanunda yaş şartı için kademeli bir artış bulunmaktadır. Artışın sona ereceği 2048 yılından
itibaren kadın ve erkek için yaş şartı kaç olarak belirlenmiştir?
A)
B)
C)
D)

Kadın 60 yaş
Kadın 63 yaş
Kadın 65 yaş
Kadın 65 yaş

-

Erkek 62 yaş
Erkek 63 yaş
Erkek 65 yaş
Erkek 67 yaş
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42. 5510 sayılı Kanunda “Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi
gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi” olarak ifade edilmiş tanım
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

İşveren
Sendika Üyesi
İşveren vekili
Sigortalı

43. İş kazasının, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi ile 5’inci maddesi
kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili
kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki ___ işgünü içinde bildirilmesi
zorunludur.
Yukarıdaki ifadede boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

3
7
15
30

44. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevlerinden biri değildir?
A) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal
güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
B) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve
işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak.
C) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek,
haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
D) Sosyal güvenlik alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak,
kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
45. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun organlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Divan Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Kurul
Başkanlık

46. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet birimlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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47. Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında bazı kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal
güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

İşyeri sayısı
İşlem yoğunluğu
İklim
Nüfus

48. Aşağıdakilerden hangisi Personel Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biridir?
A) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde
bulunmak.
B) Kurum içerisindeki iletişimi sağlamak.
C) İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetlettirilmesini ve denetim raporlarının
kamuoyuna açıklanmasını sağlamak
D) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.

49. 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının
ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme nasıl tanımlanmaktadır?
A)
B)
C)
D)

Gelir
Tazminat
Miras
Tutar

50. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından açılacak tazminat ve rücu davaları kaç yıllık zamanaşımına
tâbidir?
A)
B)
C)
D)

1 yıl
2 yıl
10 yıl
Bu davalar zaman aşımına tabi değildir.
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AÇIKLAMALAR

1. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere
adınızı, soyadınızı, kurum sicil no ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız.
2. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu
siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolma kalem kesinlikle
kullanılmayacaktır.
3. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında
kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım
edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince “BİREYSEL SINAV İPTAL
TUTANAĞINA” yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size
aittir.
4. Sınava girerken adayların telsiz, cep telefonu çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile
görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları masanızın
üzerinde kapalı konumda bulundurulması gerekmektedir. Cihazları açık bulunan
kişiler hakkında tutanak tutulup işlem yapılacaktır.
5. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını
tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 20 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
6. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon
görevlilerine imza karşılığında teslim etmeyi unutmayınız. Teslim edilmediği takdirde
sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.

