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SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2011 VS 1302-A 

DİKKATl 
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. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal 
güvenliğin temel ilkelerinden biri değildir? 

A) Sosyal güvenliğin özel sigortalara 
dayandırılması 

B) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması 
C) Yönetimde birlik sağlanması 
D) Sosyal güvenliğin finansmanına devletin 

katılması 
E) Sosyal sigortaların finansmanına 

sigortalıların zorunlu katılması 

2. Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden 
hangisi "tazminat karakteri taşıyan sosyal 
yardım" olarak nitelendirilmektedir? 

A) Devletçe bakılma 
B) Sosyal yardım 
C) Sosyal sigorta 
D) Özel sigorta 
E) Yardımlaşma sandığı 

3. Sosyal güvenlik primleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Bazı sigorta kolları için yalnızca işverenler 

prim öderler. 
B) işçiler primlerini ilgili sosyal güvenlik 

kurumuna yatırırlar. 
C) Primlerin alt ve üst sınırları vardır. 
D) Bazı sigorta kolları için devlet prim öder. 
E) işçi ve işveren primleri sigortalı işçinin ücret 

gelirleri esas alınarak belirli oranlara göre 
saptanır. 

A 17 

4. TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'yı 

yönetselolarak tek çatı altında toplayan 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi 
tarihte kabul edilmiştir? 

A) 2003 
B) 2004 
C) 2005 
D) 2006 
E) 2007 

5. OYA K ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) idari ve mali bakımından özerk bir kamu 
tüzel kişisi niteliğindedir. 

B) Üyelerine borç para ve konut kredisi sağlar. 
C) Genel Kurul en üst düzeyde karar 

organıdır. 

D) Bankalarda çalışanlara ek 
hizmetleri sağlarlar. 

E) Faaliyetleri bakımından 

hükümlerine tabidir. 

sosyal güvenlik 

özel hukuk 

6. Sosyal Güvenlik Kurumunun başkan ve 
başkan yardımcısı dışındaki yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik 
uzman yardımcı kadrolarına atanabilmek için 
aranan koşullardan biri değildir? 

A) Alanında lisansüstü eğitim almış olmak 
B) Mesleki ve yabancı dil konularında yapılan 

sınavlarda başarılı olmak 
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesinde sayılan genel şartları sağlamak 
D) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü 

otuz yaşını doldurmamış olmak 
E) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim 

kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat ve 
işletme, iktisadi ve idari bilimler 
fakültelerinden mezun olmak 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2011 YS 1302-A 

8. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi 

olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 
yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 
götürülen Türk vatandaşları hakkında hangi 
sigorta kolu uygulanmaktadır? 

Al Analık 

Bl Hastalık 

cı Malullük 
D) Yaşlılık 

E) Ölüm 

9. işveren adına ve hesabına, işin veya görülen 
hizmetin bütününü yönetim görevini yapan 
kimseye ne ad verilir? 

Al Taşeron 

B) Alt işveren 
CL Supervisor 
Dl işveren vekili 
E) işveren 

10. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasını Kuruma 
bildirmek konusunda sorumludur? 

Al Sendika temsilcisi 
B) iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
CL işyeri hekimi 
Dl Sigortalının kendisi 
E) Sendika yöneticisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek 
hastalığı halleri nedeniyle sağlanan 

haklardan biri değildir? 

Al Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanması 

B) iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen 
sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması 

cı Sigortalıya malullük aylığı bağlanması 
D) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına 

evlenme ödeneği verilmesi 
E) iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen 

sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi 

A 18 

A 
12. Hizmet akdi ile bir işveren tarafından 

çalıştırılan sigortalı kadına emzirme ödeneği 
verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl 

içinde !!.!!. U kaç gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olması 

gerekmektedir? 

Al 45 
Bl 60 
C) 90 
D) 120 
E) 150 

13. Malullük aylığının hesaplanmasında sigortalı 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise 
tespit edilen aylık bağlama oranı kaç puan 
arttırılır? 

A) 10 
B) 20 
CL 30 
D) 40 
E) 50 

14. 5510 sayılı Kanuna göre 2048 yılından 

itibaren kadın ve erkek için emeklilik yaş 
haddi kaç olacaktır? 

Al 61 
B) 62 
CL 63 
D) 64 
E) 65 

15. Ölüm sigortasından sigortalının ölümü 
halinde anne ve babasına gelir ve aylık 

bağlanması için temel koşul aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanmamış 
olması 

B) Eş ve çocuklardan artan hisse bulunması 
CL Anne ve babanın 60 yaş üstünde olması 
D) Anne ve babanın 65 yaş üstünde olması 
E) Ana ve babanın çalışmaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Özel kanunları geregınce kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı 
aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması için 
aranan prim ödeme gün sayısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 9000 
Bl 5400 
c) 5000 
D) 3600 
E) 3000 

17. Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan 
uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve 
paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiili 
hizmet sürelerinin her yılı için eklenen itibari 
hizmet süresi ne kadardır? 

Al 1 ay 
B) 2 ay 
C) 3 ay 
Dl 6 ay 
E) 9 ay 

18. Aşağıdaki durumlardan hangisi sonucu 
ortaya çıkan malullük vazife malullüğü olarak 
kabul edilmez? 

A) Harpte fiilen ateş altında 
B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 

gönderilmesini gerektiren durumlarda 
c) Askeri hareket gerektiren sınır hareketleri 

sırasında 

D) Harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman 
silahının etkisiyle 

E) Harp sırasında intihara teşebbüs 

19. isteğe bağlı sigortaıılık ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Kendi sigortalılıkları nedeniyle emekli olarak 
kendilerine aylık bağlananlar isteğe bağlı 
sigortalı olamazlar. 

B) isteğe bağlı sigortalı olmak için 18 yaşını 
doldurmuş olmak şartı aranır. 

c) isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalılar 
uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık 
sigortasına tabi olurlar. 

Dl Çeşitli nedenlerle sigortalılık niteliğini 

yitirenler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 
E) isteğe bağlı sigortalılık primlerini işçi ve 

işveren birlikte öderler. 

A 19 

A 
20. isteğe bağlı sigorta priminin yüzde kaçı uzun 

vadeli sigorta kolları primidir? 

Al 12'si 
B) 20'si 
C) 22'si 
Dl 25'i 
E) 30'u 

21. Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı 
ile birlikte ölen eşinden dolayı da aylığa hak 
kazanan sigortalıya aylık bağlama ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

B) Sadece yüksek olan aylık bağlanır. 
CL Her iki aylık bağlanır. 
D) Sadece ölen eşinden aylık bağlanır. 
E) Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın 

yarısını bağlarlar. 

22. Genel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Genel sağlık sigortasının sağladığı sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan genel 
sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler yararlanmaktadır. 

B) Genel sağlık sigortası vergilerle finanse 
edilir. 

C) isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık 
sigortası kapsamındadır. 

D) Sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar 

sigorta lı olarak tescil edildikleri tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar. 

E) 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. 

23. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık 
sigortası kapsamı dışındadır? 

Al Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 
kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar 

B) Harp malullüğü aylığı alanlar 
c) Bağımsız çalışanlar 

D) Tarımsal faaliyette çalışanlar 
E) Ceza infaz kurumları ile tutukevieri 

bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık 
olduğu sigortalısının bakmakla yükümlü 

kişilerden biri değildir? 

A) Lise ve dengi öğrenim gören 20 yaşını 

doldurmamış çocukları 

B) Sigortalının kendi sigortalılığı nedeniyle 
aylık alan eşi 

cı Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
Kurumca belirlenen ana ve babası 

D) 18 yaşını doldurmamış çocukları 
E) Yüksek öğrenim gören 25 yaşını 

doldurmamış ve evli olmayan çocukları 

25. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı üreme 
yöntemi tedavisinden (tüp bebek vb.) 
yararlanmak için gereken şartlardan biri 
değildir? 

A) 900 gün genel sağlık sigortası primi 
ödemek 

B) 39 yaşından büyük olmamak 
C) 21 yaşından küçük olmamak 
D) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı 

olmak 
E) Son üç yıl içinde diğer tedavi 

yöntemlerinden sonuç alınamamış 
olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucuları tarafından belgelenmesi 

26. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonunda temsil 
edilmemektedir? 

A) Sağlık Bakanlığı 
B) aYAK 
C) Maliye Bakanlığı 
D) Hazine Müsteşarlığı 
E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

27. Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas 
alınarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
ve genel sağlık sigortası için yüzde kaç 
oranında katkı yapar? 

A) Malullük, yaşlılık ve ölüm için % 3; genel 
sağlık sigortası için % 2 

B) Malullük, yaşlılık ve ölüm için % 3; genel 
sağlık sigortası için % 5 

C) Malullük, yaşlılık ve ölüm için % 5; genel 
sağlık sigortası için % 3 

D) Malullük, yaşlılık ve ölüm için % 5; genel 
sağlık sigortası için % 7 

E) Malullük, yaşlılık ve ölüm için % 7; genel 
sağlık sigortası için % 3 

A 20 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi kısa ve uzun vadeli 

sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ve 
isteğe bağlı sigorta bakımından prim ödeme 
yükümlüsü değildir? 

A) Sigortalının kendisi 
B) Türkiye iş Kurumu 
C) Kamu idareleri 
D) işverenler 
E) Kapsam dışında olanlar 

29. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 96. maddesine göre yersiz 
ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde 
kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı 

itibariyle kanuni faizi ile birlikte hesaplanan 
borç tutarı gelir ve aylıktan yüzde kaç 
oranında kesilmek suretiyle uygulanır? 

A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 25 
E) 30 

30. idari para cezaları hakkında Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 
hangi kanun hükümleri uygulanır? 

A) Borçlar Kanunu 
B) Ceza Kanunu 
cı iş Kanunu 
D) Medeni Kanun 
E) Kabahatler Kanunu 

TEST BiTTi. 
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