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SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2009 VS 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 bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Geniş anlamda sosyal güvenliğin 

unsurlarından biri olan "kişiliğin 

geliştirilmesi"nin temeli aşağıdakilerden 
hangisine dayanmaktadır? 

A) Avrupa Sosyal Şartı 
B) insan Hakları Evrensel Bildirisi 
C) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
D) 102 Sayılı ILO Sözleşmesi 
E) BM Bildirgesi 

2. iş kazası ve meslek hastalıklarının sosyal 
güvenlik sistemlerine yönelik arayışların 

başladığı dönemde ilk güvence verilmeye 
çalışılan risk olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iş kazası ve meslek hastalıklarının 
önlenmesinin imkansız olması 

B) En çok görülen ve zarar veren risk olması 
C) Finansmanının devlet tarafından 

karşılanması 

D) Teknolojinin gelişmesi 
E) işverenin sorumluluğunun daha fazla 

olması 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal 
güvenliğin ekonomiye olumlu etkilerinden biri 
değildir? 

A) Verimliliği artırır. 
B) Emeğin üretim gücünü arttırır. 
C) Gelirin yeniden dağılımını sağlar. 
D) Kayıt dışı istihdamı arttırır. 
E) Toplam talebi arttırır. 

A 18 

4. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin arttığı 
dönemde uygulanabilecek politikalardan biri 
değildir? 

A) Kadın ve sakat işçileri emekliliğe sevk etmek 
B) Erken emeklilik politikası uygulamak 
c) Sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamını 

daraltmak 
D) Esnek çalışma biçimlerini uygulamak 
E) Yabancı işçileri kendi ülkelerine dönmeye 

teşvik etmek 

5. Aşağıdakilerden hangisi sadece tasarruflar 
yoluyla sosyal güvence sağlamayı 

güçleştiren nedenlerden biri değildir? 

A) insanların günlük ihtiyaçlarına gelecekteki 
ihtiyaçlarından daha fazla önem vermesi 

B) Çok yüksek miktarlarda tasarruf yapmak 
gerekmesi 

c) Toplumun büyük çoğunluğunun düşük 

gelirli olması 
D) Sosyal risklerin önceden hesaplanabilir 

olmaması 
E) Tasarrufa yönlendirilen kaynakların bireye 

ek gelir sağlaması 

6. Aşağıdaki finansman yöntemlerinden hangisi 
dayanışma sağlamadığı ve sosyal risklerin 
bireyler arasında dağıtılması nı engellediği 
için büyük ölçüde terkedilmiştir? 

A) Yılı yılına finansman yöntemi 
B) Toplu fon biriktirme yöntemi 
c) Dağıtım yöntemi 
D) Kapitalizasyon yöntemi 
E) Bireysel fon biriktirme yöntemi 

7. Dağıtım yöntemi ile ilgili 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Fonların işletilmesi zordur. 

aşağıdaki 

B) Yaşlılık sigortasında başarıyla uygulanır. 
c) Hastalık sigortasında başarıyla uygulanır. 

D) Enflasyondan olumsuz etkilenir. 
E) Uygulanması karmaşık biryöntemdir. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi primi i sosyal 
güvenlik kurumlarından biri değildir? 

A) üYAK 
B) Amale Birliği 
C) Munzam Sigorta Sandıkları 
D) TC Emekli Sandığı 
E) Yeşil Kart Uygulaması 

9. Türkiye'de kadın işçilerin gebelik döneminde 
ve doğum sonrasında analık hallerinde 
korunmasını öngören hükümlere ilk defa yer 
veren kanun hangisidir? 

A) 1475 sayılı iş Kanunu 
B) 3008 sayılı iş Kanunu 
C) Borçlar Kanunu 
D) 506 sayılı iş Kanunu 
E) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

10. Amele Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi vanlıştır? 

A) Sadece sendikalı işçiler yararlanabilir. 
B) Tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. 
C) Doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı'na bağlıdır. 

D) Ülkemizirı ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. 
E) Ek sosyal güvenlik hizmeti sağlamaktadır. 

11. Aşağıdakilerden hangisi "ülkeye hizmeti 
geçmiş vatandaşları korumayı öngören 
düzenlemelerden" biri değildir? 

A) Devlet hastanelerinde ücretsiz bakılma 
B) ilaç bedellerinin devletçe karşılanması 
C) Emekli ikramiyesi verilmesi 
D) Belediye otobüslerinden ücretsiz 

yararlanmaları 
E) Su faturalarında indirim yapılması 

12. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik 
Kurumunun giderleri arasında ~ almaz? 

A) Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti 
giderleri 

B) Faiz giderleri 
C) Genel yönetim giderleri 
D) idari para cezaları 
E) Hak sahiplerine ödenecek olan aylık ve 

ödenekler 

A 19 

A 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu içinde prim ödeme 

yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle 
analiz etmek aşağıdakilerden hangisinin 
görevidir? 

A) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
D) Aktüerya ve Fon Yönetimi Başkanlığı 
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

14. Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza ve 
infaz kurumları ile tutukevieri bünyesinde 
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında 

hangi sigorta kolları uygulanır? 

A) Hastalık ve analık 
B) iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık 
c) Malullük ve ölüm 
D) iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalı k 
E) Hastalık ve yaşlılık 

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 

tamamen kapsamı dışında bırakıımamıştır? 

A) Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar 
B) Rehabilite edilenler 
c) işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 
D) Harp malulleri 
E) Yedek subayokulu öğrencileri 

16. Emzirme ödeneğine hak kazanan 
sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin 
gerekli prim ödeme şartlarını sağlamaları 

halinde, emzirme ödeneğinden 
yararlanabilmeleri için sigortalılığın başladığı 
tarihten başlamak üzere kaç gün içinde 
çocuklarının doğması gerekir? 

A) 350 
B) 300 
c) 250 
D) 200 
E) 150 
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17. Hizmet akdiyle çalışan ve hastalık 

sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle 
iş göremezliğe uğraması halinde geçici iş 
göremezlik ödeneğine hak kazanabilmesi için 
iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir 
yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta 
primi ödemiş olması gerekir? 

A) 30 
B) 60 
C) 90 
D) 120 
E) Prim ödeme şartı aranmaz. 

18. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
derecede malulolan sigortalımn sigortalılık 

süresi aranmaksızın malullük aylığına hak 
kazanabilmesi için kaç gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması 

gerekir? 

A) 1200 gün 
B) 1800 gün 
C) 7200 gün 
D) 9000 gün 
E) Prim ödeme şartı aranmaz. 

19. 5510 sayılı Kanuna göre 2048 yılından 

itibaren yaşlılık aylığından yararlanmak için 
kadınlarda aranan yaş şartı kaç olacaktır? 

A) 65 
B) 64 
C) 63 
D) 62 
E) 61 

20. 5510 sayılı Kanuna göre Başbakan yaşlılık 
aylığına hak kazanamıyorsa 43. maddeye 
göre hesaplanacak aylıklar aşağıdakilerden 
hangisinden tahsil edilir? 

A) Hazineden 
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 
C) Sosyal Güvenlik Kurumundan 
D) TBMM'den 
E) Emekli Sandığından 

A 20 

A 
21. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunun 40. maddesi gereğince yaş 
haddinden emekliye ayrılan kamu 
görevlilerine yaşlılık aylı ğı bağlanması için 
aranan prim ödeme şartı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 3200 gün 
B) 3800 gün 
c) 5400 gün 
D) 7000 gün 
E) 9000 gün 

22. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı 

s igorta lı lı ğın şartlarından biridir? 

A) 18 yaşını doldurmuş olmak 
B) Tam gün çalışmamak 
c) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık 

bağlanmamış olmak 
D) Daha önceden 506 sayılı Kanuna tabi 

olarak çalışmak 
E) Ay içerisinde 30 günden az çalışmak 

23. Sigortalımn uzun vadeli sigorta kollarından 

hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak 
kazanması durumunda aşağıdakilerden 
hangisi gerçekleşir? 

A) Yalnız malullük aylığı verilir. 
B) Her iki aylık birlikte verilir. 
c) Her ikisi de verilmez. 
D) Bu aylıklardan yüksek olanı verilir. 
E) Aylıklardan düşük olanı verilir. 

24. Genel sağlık sigortası uygulamasıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Vergilerle finanse edilir. 
B) Toplanan primler Sosyal Güvenlik Kurumu 

bütçesinin genel sağlık sigortası kalemine 
aktarılır. 

c) Finansmanına devlet de katılır. 
D) Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin 

sigortalı olması zorunludur. 
E) Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere 

sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar 
ile kişilerden alınan primlerin tutarı arasında 
ilişki kurulamaz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi genel 
sigortalısının bakmakla yükümlü 
kişiler arasında değildir? 

A) Kardeş 
B) Eş 
C) Çocuklar 
D) Anne 
E) Baba 

sağlık 
olduğu 

26. Genel sağlık sigortalısı kadın en ~ kaç 
yaşına kadar yardımcı üreme yöntemi 
tedavisinden yararlanabilir? 

A) 23 
B) 29 
C) 35 
D) 37 
E) 39 

27. Hizmet akdiyle çalışan genel sağlık 

sigortalısının yatarak tedavi edilmesi 
durumunda görülen lüzum üzerine yanında 
kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri 
kim tarafından karşılanır? 

A) Sigortalı 
B) Sağlık hizmetini sunan hastane 
C) Sosyal Sigortalar Kurumu 
D) Sosyal Güvenlik Kurumu 
E) Döner sermaye 

28. Özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik 
sistemlerine ödenen ve aylık toplamı asgari 
ücretin yüzde kaçını geçmeyen özel sağlık 

sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı 
payları tutarları prime esas kazanca tabi 
tutulamaz? 

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

A 21 

A 
29. Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun 

vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime 
esas kazancın yüzde kaçıdır? 

A) 5 
B) 7.5 
c) 8 
D) 10 
E) 12.5 

30. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Sosyal sigorta yöntemi kuralolarak 
zorunludur. 

B) Sigortalılık ilişkisinin niteliğine bağlı olarak 
sadece zorunlu sigortalılık vardır. 

c) Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin 
uzun vadeli sigorta kapsamında olması 

zorunludur. 
D) Kanunda yer alan sigorta hak ve 

yükümlülükleri başkasına devredilebilir. 
E) isteğe bağlı sigortalıların uzun vadeli 

sigorta kapsamında olması zorunludur. 

TEST BiTTi. 
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