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SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2011 BS 1302-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Ekonomik liberalizmden çok etkilenmediği ve 
geleneksel baba devlet anlayışına sahip 
olduğu ıçın sosyal sigortaları ilk kez 
uygulamaya başlayan ülke hangisidir? 

A) ingiltere 
B) isveç 
C) Almanya 
D) Fransa 
E) Yeni Zelanda 

2. insan Hakları Evrensel Bildirisiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Hukuku bağlayıcı niteliği olan bir belgedir. 
B) insan hakları konusunda temel belgelerden 

biridir. 
C) 1948 tarihinde kabul edilmiştir. 
D) 22. ve 25. maddelerinde sosyal güvenliğe 

ilişkin hükümler yer almaktadır. 
E) Uluslararası bir belgedir. 

3. Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden 
hangisinde bir insanın diğer bir insanın 

canına veya mal varlığına zarar vermesi 
durumunda zararı veren zararı tazmine 
mecbur tutulmaktadır? 

A) Tasarruf 
B) Yardım 

C) Özel sigorta 
D) Hukuki sorumluluk 
E) Yardımlaşma sandıkları 

A 16 

4. işverenlerin ödediği prim oranlarının yüksek 
olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? 

A) Maliyetleri düşürür. 
B) işletmenin rekabet gücünü arttırır. 
C) Otomasyona geçişi önler. 
D) Satınalma gücünü azaltır. 
E) Sigortasız işçi çalıştırmaya teşvik eder. 

5. Aşağıdakilerden hangisi primli sosyal 
güvenlik sistemi içinde yer alan kurum ve 
kuruluşlardan biridir? 

A) Sosyal yardım ve dayanışma vakıfları 
B) Vakıf statüsündeki sosyal sigorta sandıkları 
C) Sosyal yardım ve dayanışma fonu 
D) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu 
E) Yeşil kart uygulaması 

6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir? 

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
B) içişleri Bakanlığı 
C) Sosyal Sigortalar Kurumu 
D) Emekli Sandığı 
E) Başbakanlık 

7. Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar 
toplanır. 

B) Sosyal Güvenlik kurumunda görev yapacak 
personelin maaşını belirler. 

C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

başkanlık eder. 
D) Sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları 

konusunda görüş bildirir. 
E) Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş bildirerek 

yardımcı olur. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi kısmen sosyal 
sigortalar kapsamında sayılmaktadır? 

A) Askerlik hizmetlerini er veya erbaş olarak 
yapmakta olanlar 

B) işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 
C) Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar 
D) işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 
E) Rehabilite edilen, hasta, veya maluller 

9. Sürekli tam iş göremez durumunda olan bir 
sigortalı eski işini yapamaz duruma düşüp, 
sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç 
olursa sürekli iş göremezlik geliri aylık 

kazancının yüzde kaçıdır? 

A) 100 
B) 75 
C) 60 
D) 50 
E) 45 

10. Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu 

öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen 
işveren durumun öğrenildiği günden 
başlayarak kaç gün içinde Kuruma bildirmek 
zorundadır? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 6 

11. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na bir olayın iş kazası sayılıp 

sayılamayacağı hakkında bir karara 
varılabilmesi için soruşturma yapabilir? 

A) iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
B) işyeri sendika temsilcisi 
C) iş mahkemeleri 
D) işveren temsilcisi 
E) iş müfettişieri 

A 17 

A 
12. Çalışma gücünü % 50 ile % 59 arasında 

kaybeden ve 4320 gün prim ödemiş olan bir 
sigortalının yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmesi için !ul g kaç yıldan beri 
s igorta lı olması gerekir? 

A) 12 
B) 14 
C) 16 
D) 18 
E) 20 

13. Emniyet ve polis mesleğinde çalışanların 

prim gün sayılarına her 360 güne karşılık kaç 
gün fiili hizmet süresi zammı eklenir? 

A) 45 
B) 90 
C) 100 
D) 120 
E) 180 

14. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. 
fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı 

sayılan kamu görevlilerinin yaş şartı 

aranmaksızın emekli edilebilmesi için prim 
ödeme sayılarının kaç gün olması gerekir? 

A) 1600 
B) 3800 
C) 5000 
D) 9000 
E) 9600 

15. itibari hizmet süreleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) itibari hizmet süreleri toplamı üç yılı 
geçemez. 

B) itibari hizmet süreleri aylık bağlama oranının 
hesabında prim ödeme gün sayısına 

eklenir. 
C) itibari hizmet süreleri malullük, yaşlılık ve 

ölüm aylı ğı bağlanması için gerekli prim gün 
sayısı hesabında dikkate alınmaz. 

D) itibari hizmet süreleri malullük, yaşlılık ve 
ölüm aylığı bağlanması için gerekli yaş gün 
sayısı hesabında dikkate alınmaz. 

E) itibari hizmet süreleri emekli ikramiyesi 
hesabında dikkate alınmaz. 
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16. Malullük derecesi (3) olan harp malulleri için 
harp malullüğü zammı hesaplanırken cari 
memur aylık katsayısı kaç gösterge sayısı ile 
çarpılmaktadır? 

A) 500 
B) 600 
C) 800 
D) 950 
E) 1100 

17. Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında ana 
ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara 
aşağıdakilerden hangisi bağlanır? 

A) Düşük olan gelir 
B) Yüksek olan gelirin tamamı, az olan gelirin 

yarısı 

C) Her iki gelir birden 
D) Yüksek olan gelirin yarısı, az olan gelirin 

tamamı 

E) Yüksek olan gelir 

18. isteğe bağlı sigortalılar aşağıdaki sigorta 
kollarından hangisinden yararlanamaz? 

A) Hastalık 

B) Malullük 
C) Ölüm 
D) Yaşlılık 

E) Analık 

19. isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, 
aşağıdaki sigorta kollarının hangisinin 
uygulanmasında dikkate alınmaz? 

A) işsizlik sigortası 
B) Malullük sigortası 
C) Yaşlılık sigortası 

D) Ölüm sigortası 
E) Genel sağlık sigortası 

A 18 

A 
20. Aşağıdakilerden hangisi kısa ve uzun süreli 

sigorta kollarının kapsamında olmamasına 

rağmen genel sağlık sigortası 

kapsamındadır? 

A) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak 
yapmakta olanlar 

B) Oturma izni almış yabancı ülke 
vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortali olmayan ve Türkiye'de 
bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar 

C) Ceza infaz kurumları ile tutukevieri 
bünyesinde bulunana hükümlü ve tutuklular 

D) işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 
E) Türkiye'de kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan yurt dışında ikamet 
eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına 
tabi olanlar 

21. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanunun 
kabul edilmesinden önce mevcut olan 
uygulamalardan biri değildir? 

A) SSK 
B) Bağ-Kur 

C) TC Emekli Sandığı 
D) Özel Sandıklar 
E) Genel Sağlık Sigortası 

22. Aşağıdakilerden 

hizmetlerinden 
yararlanamaz? 

hangisi 
koşulsuz 

sağlık 

olarak 

A) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 60.maddesinin 1. fıkrasının c 
bendine göre sosyal yardım mahiyetinde 
aylık ve tazminat alanlar 

B) Acil haller 
C) iş kazası ile meslek hastalığı halleri 
D) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan 

kişiler 

E) 18 yaşını doldurmamış olan kişiler 

23. Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım 
payı ilk denemede yüzde kaçtır? 

A) 15 
B) 25 
C) 30 
D) 45 
E) 75 
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24. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik 
Kurumunca finansmanı sağlanmayan sağlık 

hizmetleri arasında sayılamaz? 

A) Sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedaviler 
için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, 
kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi 

araçlar 
B) Estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri 
C) Sağlık Bakanlığınca ızın veya ruhsat 

verilmeyen sağlık hizmetleri 
D) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla 

yapılan sağlık hizmetleri dışındaki estetik 
amaçlı her türlü sağlık hizmeti 

E) Yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan 
kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan 
kronik hastalıklar 

25. Asgari işçilik Tespit Komisyonu kaç üyeden 
oluşmaktadır? 

A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 9 
E) 10 

26. Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar 
ve bankalar, ihale yolu ile yaptırılan her türlü 
işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini 
kaç gün içinde Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür? 

A) 3 
B) 6 
C) 10 
D) 15 
E) 30 

27. Primlerin hesabına esas tutulacak kazanç 
sigortalının bir ay için prime esas tutulan 
kazancının kaçta kaçıdır? 

A) Beşte biri 
B) Onda biri 
C) Onbeşte biri 
D) Yirmide biri 
E) Otuzda biri 

A 19 

A 
28. idari para cezalarının Kuruma itiraz 

edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan 
önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde peşin ödenmesi halinde bunun kaçta 
kaçı tahsil edilir? 

A) Dörtte biri 
B) Dörtte ikisi 
C) Yarısı 

D) Dörtte üçü 
E) Tamamı 

29. Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik 
işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için 
aylık asgari ücretin kaç katı tutarında idari 
para cezası uygulanır? 

A) Asgari ücret tutarı 
B) Asgari ücretin iki katı 
C) Asgari ücretin üç katı 
D) Asgari ücretin dört katı 
E) Asgari ücretin beş katı 

30. Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm 
sigortasından kazanılan haklar hakkın 

doğduğu tarihten itibaren kaç yıl içinde 
istenmezse düşer? 

A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 10 
E) 20 

TEST BiTTi. 
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