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SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2009 BS 1302-A 

DiKKATI 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
velilen bil gilere göre cevaplayın ız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Sosyal güvenliğin ilk örneklerinden biri olan 
"Yoksullar Yasası" hangi ülkede 
Çı ka rı i mıştır? 

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

2. 102 sayılı Sözleşme ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sözleşmeyi imzalayan devletler aktif 
nüfusun % 50'sini zorunlu sosyal sigorta 
kapsamına almalıdır. 

B) Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamıştır. 
C) Gelişmekte olan ülkelerin sosyal güvenlik 

sistemleri açısından çok önemlidir. 
D) Güvence altına alınması gereken üç sosyal 

riskten birisi aile yardımlarıdır. 
E) Gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik 

sistemlerine ömek teşkil etmiş ve yön 
vermiştir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlardan 
biridir? 

A 

Al Bakımevi ve yetimhane açılması 
Bl Elektrik ve suyun ücretsiz dağıtılması 
CL ilaç ve tedavi giderlerinin karşılanması 
D) Yakacak ve yiyecek yardımlarının yapılması 
E) Toplu ulaşım kartlarının verilmesi 

17 

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 

sadece özel sigortalar tarafından 

sağlanmasını engelleyen nedenlerden 
biridir? 

Al Kar amacıyla çalışmaları 
B) Bütün sosyal riskleri kapsama almaları 
C) Kapsamına girmenin zorunlu olması 
D) Devletin finansmana katılması 
E) Prim oranlarının düşük olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi 
güvenlik sistemlerinin 
finansman güçlüklerinin 
değildir? 

Türkiye'de sosyal 
içinde bulunduğu 

nedenlerinden biri 

Al Primlerin zamanında ve tam olarak tahsil 
edilememesi 

B) Aktif pasif sigortalıların sayısındaki 

dengesizlik 
CL Nüfusun yaşlanması 
D) işsizliğin artması 
E) Enflasyon un yüksek olması 

6. ~şağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Imparatorluğu'nda yoksul halkın korunması 

açısından önemli roloynayan dinsel kural ve 
geleneklerden biri değildir? 

A) Fitre 
B) Kefaret 
C) Mecelle 
D) Zekat 
E) Nezir 

7. Aşağıdakilerden hangisi munzam sigorta 
sandıklarından biridir? 

Al Ordu Yardımlaşma Kurumu 
B) Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Fonu 
C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu 
E) Yeşil Kart uygulaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık 

sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki 

konularda verilen görevleri yapmak 
aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

A) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
D) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
E) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 

9. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar 
hakkında hangi sigorta kolu uygulanır? 

A) iş kazası ve meslek hastalıkları 
B) Hastalık 

C) işsizlik 
D) Malullük 
E) Ölüm 

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek 
hastalıklarını diğer hastalıklardan ayıran en 
temel özelliktir? 

A) iyileşme imkanının olmaması 
B) Sigortalının başka bir işte çalışıyor olması 

durumunda bu hastalığın meydana 
gelmeyecek oluşu 

C) işyerinde ortaya çıkması 
D) Fiziksel bir rahatsızlık olması 
E) Hemen teşhis edilememesi 

11. Aşağıdakilerden hangisi emzirme 

A 

ödeneğinden yararlanamaz? 

A) Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı 
olmayan eşi 

B) Sigortalı kadın 

C) Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık 

alan kadın 
D) Sigortali karısının doğum yapması halinde 

sigortasız erkek 
El Sigortalı erkek 

iR 

A 
12. işsizlik Sigortası Fonu aşağıdakilerden 

hangisi tarafından işletilmektedir? 

A) Sosyal Güvenlik Kurumu 
B) Sosyal Sigortalar Kurumu 
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
D) Türkiye iş Kurumu 
E) Bakanlar Kuru lu 

13. Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli 
veya münavebeli olarak .!.tl n 20 yıldan beri 
çalışan sigortalılar için yaşlılık aylığında 
yararlanmada aranan yaş şartı nedir? 

A) 50 
B) 51 
C) 55 
D) 59 
E) 60 

14. Çalış ma gücünü % 40 ile % 49 arasında 

kaybeden ve 4680 gün prim ödemiş olan bir 
sigortalının yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmesi için .!.tl II kaç yıldan beri 
sigortalı olmaları gerekir? 

A) 15 
B) 16 
C) 17 
D) 18 
E) 19 

15. 5510 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından aylık bağlama oranı .!.tl 
fazla yüzde kaçtır? 

A) 70 
B) 75 
C) 80 
D) 85 
E) 90 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi 
bir nedenle ayrılanlara istekleri üzerine 
Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık 
ödeneğin yüzde kaçı yaşlılık aylığı olarak 
bağlanır? 

A) 40'1 
B) 50'si 
C) 60'1 
D) 70'i 
E) 80'i 

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

A) 2 ay 
B) 3 ay 
C) 6 ay 
D) 8 ay 
E) 1 yıl 

18. Harp malulü olanlara verilecek harp 
malullüğü zammı tutarının Kurumca 
belirlenecek peşin sermaye değeri toplamı 

en geç bir ay içinde aşağıdakilerden hangisi 
tarafından Kurumun göstereceği hesaplara 
yatırılır? 

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

19. isteğe bağlı sigorta primi prime esas 
kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında 

sigortalı tarafından belirlenen prime esas 
aylık kazancın yüzde kaçıdır? 

A) 12'si 
B) 20sii 
C) 22'si 
D) 25'i 
El 32'si 

A 1Q 

A 
20. Sigortalının malullük, vazife malullüğü veya 

yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı 
da aylığa hak kazanması durumunda 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

A) Yüksek olanı alır, 

B) Yüksek olanın yarısını, az olanın tamamını 
alır, 

C) Yüksek olanın tamamı, az olanın yarısını 
alır, 

D) Düşük olanı alır, 

E) Her iki aylığ i birlikte alır, 

21. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kuruluna katılmamaktadır? 

A) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
B) Sağlık Bakanlığı 

C) Türk Tabipler Birliği 
D) içişleri Bakanlığı 
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

22. Türkiye'de kendi hesabına ve bağımsız 

çalışanlardan yurt dışında ikamet edenler 
aşağıdaki durumlardan hangisinde genel 
sağlık sigortası kapsamı dışında 

kalmaktadır? 

A) Emekli Sandığı 'na tabi olması 
B) Sosyal Sigortalı olması 
C) Bağ-Kur'lu olması 

D) Hiçbir sosyal güvencesi olmaması 
E) ikamet ettiği ülke sosyal güvenlik 

mevzuatına tabi olması 

23. 4447 sayılı Kanun geregınce işsizlik 

ödeneğinden yararlandırılan kişiler hangi 
tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı 

sayılır? 

A) işsizlik ödeneğinin kesildiği tarihten 
B) işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten 

itibaren 
C) Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğu 

tarihten 
D) işsiz kaldığı tarihten itibaren 
E) iş-Kur'a başvurduğu tarihten 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi kısa ve uzun vadeli 
sigorta kolları kapsamında olmamasına 

rağmen genel sağlık sigortası 

kapsamındadır? 

A) Askerlik hizmetini erolarak yapmakta olanlar 
B) Oturma izni almış yabancı ülke 

vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı olmayan ve Türkiye 'de 
biryıldan kısa süreyle yerleşik olanlar 

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

D) Türkiye'de kendi adına ve hesabına 

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

E) işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

25. Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık 

Sigortasından sağlanan hizmetler arasında 
~almaz? 

A) Yol gideri verilmesi 
B) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 
C) Refakatçi gideri verilmesi 
D) Yurt dışında tedavi imkan i sağla nması 
E) Sağlık hizmetleri sağlanması 

26. Genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının 

yitirilmesi halinde devam etmekte olan tedavi 
nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleriyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebil ir? 

A) Sağlık hizmetleri 1 ay daha devam eder. 
B) Sağlık hizmetleri 1 hafta daha devam eder. 
C) Sağlık hizmetleri bedelli olarak sürer. 
D) Sağlık hizmetleri sona erer. 
E) Sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar 

sürer. 

27. Bağımsız çalışan bir sigortalının aylık prime 
esas kazancı prime esas günlük kazanç alt 
sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile 
kendileri tarafından beyan edilecek günlük 
kazancın kaç katıdır? 

A 

A) 5 
B) 10 
C) 20 
D) 30 
El 40 

A 
28. 5510 sayılı Kanun geregınce malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı içinde 
sigortalı hissesi yüzde kaçtır? 

A) 3 
B) 7 
C) 9 
OL 11 
El 20 

29. Sigortalı işe gırış bildirgesini Kanunda 
belirtile süre içinde ya da Kurumca belirlenen 
şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında 
her sigortalı için uygulanan para cezası ne 
kadardır? 

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. idari para cezaları hakkında bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde hangi Kanun 
hükümleri uygulanır? 

A) Borçlar Kanun u 
B) Kabahatler Kanunu 
C) Ticaret Kanunu 
D) iş Kanunu 
E) Medeni Kanun 

TF~T RiTTi 
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