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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a giren bazı konularda, 
de rs k itabımzın bas ıma hazırlanması n da n 
sonra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unla 
birlikte, t esttek i soru la rı , ders kitab ı mzda 

verilen bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değ i şmi ş olsa bile, k itapt aki bil giye g öre 
doğ ru olan cevabı işaret leyi n i z. 

1. Aşağıdakilerden hangisi modern sosyal 
sigortaların ilk kez Almanya'da uygulanmaya 
başlamasının nedenlerden biri "'ğildir? 

Al Sanayileşme düzeyi olarak diğer Avrupa 
ülkelerinden ileri olması 

Bl Bismark'ın ülkesine sosyal devlet görünümü 
kazand ınnak istemesi 

cı Geleneksel baba devlet anlayışına sahip 
olması 

D) Ekonomik liberalizmden çok fazla 
etkilenmemiş o lması 

E) Nüfusun az olması 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangis i sosyal 
guvenliğin ekonomiye olumlu etkilerinden biri 
değildir? 

Al Gelirin yeniden dağılımını sağlar. 
Bl Toplam talebi arttırır. 
cı Kayıt dışı istihdamı arttınr. 

OL Emeğin üretim gücünü arttınr. 
El Verimliliği artırı r. 

3. Aşağıdakilerden hangis i sadece tasarruflar 
yoluyla sosyal güvence sağlamayı 

guçleştire n nedenlerden biri değildir? 

Al insanlann günlük ihtiyaçlanna gelecekteki 
ihtiyaçlanndan daha fazla önem vermesi 

Bl Tasaırufa yönlendirilen kaynaklann bireye 
ek gelir sağlamas ı 

C) SozYQI risklerin önceden heuıpIDnabilir 
olmaması 

OL Toplumun büyük çoğunluğun un dü~ük 

gelirli olması 
El Çok yüksek miktarlarda tasarruf yapmak 

gerekmesi 

A 
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4. Aşağıdakilerden hangis i primi i sosyal 
guvenlik kurumlarından biri değjldir? 

Al TC Emekli Sandığı 
Bl OYAK 
cı Yeşil Kart Uygulaması 
OL Amale Birliği 

El Munzam Sigorta Sand ıklan 

5. Sosyal Güvenlik Kurulu Yönetim Kurulu 
kararlarını uygulamak aşağıdakilerden 

hangis inin görevidir? 

Al Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı 
Bl Yönetim Kurulu 
cı Genel Kurul 
OL Sosyal Güvenlik Yüksek Dan ışma Kurulu 
El Temsilciler Kurulu 

6. Aşağıdakilerden hangisi işyeri kavramı 
iç inde yer almamaktadır? 

Al Dinlenme yeri 
Bl işyeri avlusu 
C) işçinin işe gelip giderken kullan d ığı özel 

aracı 

OL Muayene ve bakım yerleri 
El işveren ta rafından sağlanan servis aracı 

7. Aşağıdakilerden hangisi 
kes ilmesini gerektiren 
değildir? 

işs izlik ödeneğinin 

durumlardan biri 

Al Türkiye iş Kurumu tarafından teklif edilen bir 
işi haklı bir nedene dayanmaksızın 

reddetmek 
Bl Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 

yaşlılık aylı ğı almak 
cı Türkiye iş Kurumu tarafın dan istenilen bilgi 

ve belgeleri öngörülen süre içinde 
vermemek 

OL Türkiye iş Kurumu tarafından önerilen 
mesleki eğitimi haklı bir gerekçe olmaksızın 
reddetmek 

El Gelir getirmeyen bir işte çalı şmak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangis i kazasını n 
unsurlarından biri değildir? 

Al iş kazasının sigortalının kend i aracıyla işin 
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında 
gerçekleşmesi 

Bl iş kazasının sigortalının iş yerinde 
bulunduğu sırada gerçekleşmesi 

c) Iş kazasının işveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nedeniyle 
gerçekleşmesi 

Dl iş kazası nın sigortalının görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle ası l işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda gerçekleşmesi 

El Iş kazası nın emziren kadın sigortalının iş 
mevzuatı gereği çocuğuna süt vemıek için 
aynlan zamanlarda gerçekleşmesi 

9, Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Guvenlik 
Kurumu'na bir olayın iş kazası sayılıp 

sayılamayacağı hakkında bir karara 
varılabilmesi için soruşturma yapabilir? 

Al Iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
Bl işye ri sendika temsilcisi 
CL iş mahkemeleri 
Dl Işveren temsilcisi 
El iş müfettişieri 

10. Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde , sürekli 
ve munavebeli olarak çalışan sigortalıların 

55 ya§ını doldurduklarında ya§lılık aylığına 

hak kazanabilmeleri için.iD. ~ kaç yıldan 
beri çalı~ıyor olması gerekmektedir? 

Al 10 
GL 15 
CL 18 
Dl 20 
El 25 

A 19 
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11. 5510 sayılı Kanuna göre 4 . maddenin c bendi 

kapsamındaki sigortalının malul sayılması 

için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

Al Çalışma gücünün en az % 40 'ını 
kaybetmek 

Bl Meslekle kazanma gücünün en az % 40'ını 
kaybetmek 

c) iş kazası ve meslek hasıalığı sonucu 
meslekle kazanma gücünün en az % 60'ınl 
kaybetmek 

OL Çalışma gücünün en az % 60'lnl 
kaybetmek 

El Meslekle kazanma gücünün en az % 60'ınl 
kaybetmek 

12. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna 
göre başka birinin surekli bakımına muhtaç 
derecede malulolan sigortaılların malulluk 
aylığına hak kazanabilmesi iç in gereken 
şartlardan biridir? 

Al 10 yıldan beri sigorta lı olmak 
Bl 15 yıldan beri sigorta lı olmak 
cı 1800 gün malunük, yaşlılı k '" ölüm 

sigortalan primi ödemek 
OL 3200 gün malunük, yaşlılık ,. ölüm 

sigortalan primi ödemek 
El 5000 gün malunük, yaşlılık ,. ölüm 

sigortalan primi ödemek 

13. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanunun 
Kamu Görevlilerine ilişkin özel düzenlemeler 
kapsamında değildir? 

Al Belediye Başkanlan 
Bl Başbakan 

cı Bakanlar 
OL TBMM üyeleri 
E) Köy ve mahalle muhtarlan 

14. TBMM Ba şkanı veya Başbakan iken bu 
görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara , 

istekleri üzerine, m üracaat tarihini takip eden 
ay ba şından itibaren, istek tarihindeki 
Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık 

ödeneğin 'ro 40'1 esas alınarak 

Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık 
aylığının yuzde kaçı oranında ya§lılık aylığı 
bağlanır? 

Al % 75'i 
Gl % GO'1 
cı % 50 'si 
OL % 45'i 
El % 40'1 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Malullük derecesi (3) olan harp malulleri iç in 
harp malullüğü zammı hesaplanırken cari 
memur aylık katsayısı kaç gösterge sayısı ile 
ça rpılmaktadır? 

Al 500 
Bl 600 
c) 800 
Dl 950 
El 1100 

16. Aşağıdakilerden hangis i Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulu üyesi değildir? 

Al En fazla üyeye sahip işçi ve işveren 

sendikas ı konfederasyonlan 
Bl Başbakan 

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Dl Türk. Tabipleri Birliği 
El Sağlık Bakanlığı 

17. I steğg bağlı s igorta pr imi ödenmiş süreler, 
aşağıdaki sigorta kollarının hangis inin 
uygulanmasında dikkate alınmaz? 

Al işSiZlik Sigortası 
Bl Malul!ük sigortası 
c) Yaşlilik sigortası 

Dl Ölüm sigortası 
El Genel sağlık sigortası 

18. 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylık ve 
gelirlerin birleşmes i durumunda ana ve 
babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan 
çocuklar için aşağıdakilerden hangis i 
geçerlidir? 

Al Sadece yüksek olan aylık bağlarıır 
Bl Yüksek olan aylığın tamamı az olan aylığın 

yansı bağ lanır 
CL Sadece dÜ$ük olan ayl ık bağlanır 
Dl Sadece anneden hak kazanıla n aylı k 

bağlanır 
El Sadece babadan hak kazanıla n aylı k 

bağlarıır 

A 20 
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19. Aşağıdakilerden hangis i sigortalı veya isteğa 

bağlı s igortalı olmadığı halde genel sağlık 

sigortalıs ı sayılanlardan biri değildir? 

Al Şeref aylığı alanlar 
Bl 65 yaş Kanunundan aylık alanlar 
c) Bağımsız çalışanlar 

Dl Yeşil kartlılar 
El Vatansızlar ve sığınmacılar 

20. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Si gorta s ı Kanunu hangi tarihte yürürlüğg 

girmi~tir? 

Al 2002 
Bl 2003 
c) 2005 
Dl 2006 
El 2007 

21. Genel sağlık sigortası kapsamında bir ki.şinin 
evli olmayan ve yüksek öğrenim gören 
çocukları kaç yaşına kadar genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yukumlü olduğu ki .ş i 

olarak kabul edilir? 

Al 18 
Bl 20 
cı 21 
OL 25 
El Yaş sının yoktur. 

22. Aşağıdaki sağlık hizmeti 
hangisi ikinci ba samak 
sağlamaktadır? 

Al Dispanserler 

s unucularından 
sağlık hizmeti 

Bl Üniversite ve araştırma hastanelerinde 
sunulan SQğlık hizmetleri 

c) Sağlı k Ocaklan 
Dl Yataklı sağlık tesislerinde sunulan sağlık 

hizmetleri 
El Ana ve Çocuk ve Sağlığı ve Aile Planlaması 

Merkezleri 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 YS 1302-A 

23. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık 
si gortasından sağlanan sağlık hizmetleri 
ara sında slOlflandırılmamıstıa 

Al Refakatçi giderleri 
Bl Sağlık hizmetleriyle ilgili teşh is ve tedaviler 

için gerekli olabilecek aşı ve ilaç 
cı Analığa yönelik tedavi hizmetleri 
Dl Koruyucu sağlık hizmetleri 
El Diş hekimi tarafından yapılan ledavi 

hizmetleri 

24. Genel sağlık sigortalısı 'le bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin ortez, protez 
iyileştirme araç ve gereçleri için 
ödeyecekleri katılım payının tutarı , sağlık 
hizmetinin alındı~ı tarihteki asgarı Dcretln.iD. 
1iWi. yüzde kaçıdır? 

Al 60 
Bl 65 
cı 70 
OL 75 
El 80 

25. 5510 sayılı Kanun uyarınca uZıaşllan prim ve 
idari para cezaları uzlaşma tut:ınağının 

duzenlendiği tarihten itibaren kaç ay iç inde 
Kuruma ödenir? 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 4 
El 5 

26. Malulluk, yaljhhk ve ölüm sigortaları prim 
oranı iç inde sigortahn hissesi yuzde kaçtır? 

Al 7 
Bl 9 
CL 11 
OL 13 
El 20 

A 21 
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V . Kazancı alt sınırın altında olan sigortalıların , 

bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait 
sigorta primleri ile licretsiz çalışan 

sigortalılara ait sigorta primlerinin tümunu 
aşağıdakilerden hangisi öder? 

Al işveren 
Bl Sigortalı 

cı Devlet 
OL Sosyal Sigortalar Kurumu 
El Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

28. Usulüne uygun olarak verilen raporlar, 
sevkler ve diğer balgelerle ilgili Kururnca 
verilen kararlara sigortahların itiraz etmesi 
durumunda nihai kararlar a şağıdakilınden 

hangis i tarafından verilir? 

Al Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 
Bl Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
cı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
OL Sosyal Sigortalar Genel Müdürlügü 
El Asgari işçilik Tespit Komisyonu 

29. Genel sağlık sigortaiısı 
yükümlü olduğu kiş ilerin 

doğuran olay tarihinden 
sonunda duşer? 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 5 
El 10 

ve bakmakla 
alacakları hakkı 

itibaren kaç yıl 

30. Yabancı uyruklu olan sigortalıların tescil ve 
diğer tum işlemlerinde kullanılacak olan 
sosyal güvenlik sic il numarası aşağıdaki 

kurumların hangis i tarafından verilir? 

Al Tür!c.iye Iş Kuru mu 
Bl içişleri Bakan lı ğı 
CL Sosyal Güvenlik Kurumu 
OL Çalışma ve Sosyal Gü venlik Bakanlığı 
El Dışişleri Bakanlığı 

TEST BITTI. 


