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DİKKAJI 
Bu dersin ka psamın a giren baz ı konular da , 
ders kitabımzın bas ıma hazırlanm asından 

sonra değ ili l k iik ya pılmı li olabil i r. Bununla 
birlikt@, t@§tt@ki§ond an , d@r§kitabım zd a 

verilen bilgil ere göre cevaplayınız . Bir 
sorunun ceva bı sonraki dUzenlemeler le 
değiııım i ııı olsa bile, kitaptaki b ilgiye göre 
doğru olan cevab ı i ş aretteyiniz . 

1. işsizlikhangi ri skgrubu iç indeY9f" alır? 

A) Ekonomik riskler 
Bl Sosyo-ekonomik riskler 
C) Sosyal risk ler 
OL Mesleki riskler 
El Fizyolojik riskler 

2. ii. Dünya Savaşı sırasında uluslararası dQzeyde 
hazırlanan sosyal güven likle ilgili .ilisçok taraflı 
anlaşma hangisidir? 

A) Avrup,a Sosyal Şa-tı 
Bl Avrupa Sosyal Güvenlik Kociı 
cı fııadellıya Bıl dı rısı 

OL Atlanti k Paktı 
El Insan Hakları Evrensel Bildirisi 

3. Sosyal güvenliğin tarihsel geli şimi içinde 
modern sosyal güverılik yöntemlerinden ~ 
eskisi hangi s idir? 

A) Sosyal hizmet 
Bl Sosyal yardım 
c) Devletçe bak ılma 

OL Sosyal siçprtalar 
El Tasarruf 

4.. A~ağıdakilerdıın hangi si devletin sosyal 

A 

güvenliğin finansmanına katılmasının 

nedenlerinderı biri dAAHdir? 

A) Sosyal !tivenli ği n finansmanının bütünüyle 
p-imlere yıkı l masını önlemek 

Bl Sosyal gwmliğin finansman yükünü daha adil 
Il r şaı.. i lde ~ımak 

C) Işçi ve işverenleri n ödeyeceği primleri 
azaltmak 

OL Devletin vergi gelirlerini artırmak 
El Toplı.mun genel sağlığının korumak 

.. 

5. Aşağıdaki lerden hangi si loncalar tarafından 

kurulan sand ıkların gelir kaynakları arasında 

m~ 

A) Harç yardımları 
Bl Bağışlar 
C ) Vergi ler 
Dl Esnaf yardımları 

El Aidatlar 

6. Türki ye'de sosyal sigortalarda zorunluluk 
ilkesi ilk kez hangi Kanun ile düzenlenmiştir? 

A) 1475 sayı iıiş Kanunu 
Bl 500 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
CL 3008 sayı iı iş Kanunu 
Dl Umumi H ıfzlssıhM K~nunu 

El Borçlar Kanunu 

7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerderı ha-ıgisi 
yanlıstır? 

A) Finansmanı Hazine yardı m ı ile sağlanan bir 
kuruluşlur 

Bl Katma bütçeli bir kurulu şlur. 
CL Başbakanlığa ba!"1 1 olara.:. faaliyet gösteren b r 

kuruluştur 

Dl Kamu tüzel kişilig ne sahip bir kuruluştu r 

El Sosyal yardımlar kapsamında faaliyet QÖStererı 

bir kuruluşlur. 

8. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 
aşağıdakilerden hangi s ine bağlı olarakfaali yet 
göstermektedir ? 

A) Emekli SandlQr 
Bl Sosyal Sigorblar Kurumu 
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
D) Içişleri Bakanlığı 
El Başbakanlık 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik 
Kurumu·nun ana hizmet birimlerinden biridir? 

Al Strate, Geliştirme Başkan lığı 
B) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
cı Insan Kaynaklan Daire Başkanlığı 
D) Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği 
EL Hukuk MOşavırııgl 

10. Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık 

sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki 

konularda verilen görevleri yapmak 
a şağıdakilerden hangisinin görevidir? 

Al Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 
B) Sosyal S ıgortalar Genel MOd0ı10g0 
cı Rehbeı1l1c. ve Tenış Başkanııgı 
D) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
E) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 

tamamen kapsamı dış ında bırakılmamıstır? 

Al Rehabilite edilenler 
Bl Harp malulleri 
cı Ev hizmetlerinde süreksiz ça lışanlar 

D) Yedek subay okulu öğrencileri 
EJ Işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

12. Bir işte veya bir i ş in bölüm ve eklentilerinde 
işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı 

çalı ~tıran üçüncü ki~iye ne ad verilir? 

Al Alt işveren 
B) Işveren 
cı Işveren vekili 
DJ Geçici işveren 
El Ödünç işve ren 

13. Işsizlik Sigortası Fonu aşağıdakilerden 
hangisi tarafından işletilmektedir? 

A 

Al Maliye Bakanlığı 
B) Sosyal Sigortalar Kurumu 
cı Fon Yönetim Kurulu 
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı!')ı 
E) Türkiye Iş Kurumu .. 

A 
14. Aşağıdakilerden hangisi i ş sizlik ödeneğine 

hak kazanmanın .i.im.ii. koşullarından biri 
değj!dir? 

Al Türkiye Iş Kurumuna başvunnak 
Bl Sigortali işsiz olmak 
cı Sosyal güvenlik kuruluşlanndan gelir veya 

aylıkalmamak 

OL Hizmet akdinin askıda olması 
E) Belirli süre işsizlik sigortası primi ödeınş 

olmak 

15. Kuruma bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp 

sayılmadıgı a şagıdakllerden hangisi 
tarafından soruşturulabilir? 

A) Iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
Bl Işyeri hekimi 
cı Işveren vekili 
D) Işye ri send ika temsilcisi 
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik B akanlığı iş 

müfettişJeri 

16. Olen sigortalımn ya ş ları ne o lursa olsun evli 
olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan kızlann her birine 
aylık bağlama oranı yüzde kaçtır? 

A) 20 
Bl 25 
cı 50 
D) 60 
E) 75 

17. Malullük, ya ş lılık ve ölüm s igortalanndan 
aylık bağlama oranı!!!!. fazla y üzde kaçtır? 

Al 60 
Bl 70 
CL 80 
D) 50 
E) 90 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Ölüm sigortasından sigortalının ölümü 
halinde anne ve babasına gelir ve ayhk 
bağlanması için lim.il. koşul aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Eş ve çocuklardan artan hisse bulunması 
Bl Ana ve babanın çalışmaması 
c) Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanmamış 

olması 
Dl Anne ve babanın 60 yaş üstünde olması 
El Anne ve babanın 65 yaş üstünde olması 

19. Özel kanunları gereğince kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı 
aranmaksızın emekli aylığı bağlanabilmesi 
için prim ödeme gOn sayısı kaç olmalıdır? 

A) 9000 
Bl 7600 
cı 5400 
Dl 3600 
El 1800 

20. Kamu idarelennde pilot olan ve olmayan 
uçucu, denizalbcı, dalgıç, kurbağa adam ve 
para şütçOlerin bu görevlerde geçirdikleri fiili 
hizmet sürelerinin her yııı için kaç ay itibari 
hizmet sOresi eklenir? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
Dl 4 
El 6 

21. I ş kazası ve meslek hastalığı sonucu başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç duruma 
gelen sigortalı iç in 5510 sayılı Kanuna göre 
hesaplanacak sürekli i, göremezlik geliri 
pirime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının 
yüzde kaçından az olmaz? 

A 

A) 85 
B) 80 
CL 75 
Dl 70 
El 65 

A 
22. I ş kazası ve meslek hastalıkları sonucu iş 

göremezliklerin tespiti ve çalışma gucu 
kaybının maluliyata neden olacak derecede 
kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan 
itiraza konu olanlan inceleyerek karara 
bağlayan a şağıdakilerden hangisidir? 

A ) Sosyal Slgoıta YOksek Sagllk Kurulu 
B) Çalışma ve Sosyaı GOvenlik Bakanııgı 
cı Türk Tabipler Biriği 
OL Sağlık Bakanlığı 

E) Kurum Hekimi 

23. Genel saglık sigonası ile ilgili aşagıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Genel sa~lık sigortası sadece sigortalılan 
kapsamaktadır. 

Bl Genel sa~lık sigortası kapsamındaki hizmet 
ve haklann finansmanını saglamak kurum 
için bir yükümlülüktür. 

cı Genel sağlık sigortası primlene finanse 
edilmektedir. 

OL Genel sağlık sigortasına dahilolmak kurum 
için bir yükümlülüktür. 

El Genel sağlık sigortası ekonomik durumJna 
bakılmaksızın toplumun tüm bireylerinin 
sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve etkili 
bir şekilde yararlanmasını amaçlar. 

24. Genel sağhk sigortası kapsamında bir kişinin 
evli olmayan ve yüksek öğrenim gören 
çoc ukları ka ç yaşına kadar genel sağlık 

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
olarak kabul edilir? 

A) 18 
B) 20 
cı 21 
D) 25 
E) Yaş sının yoktur. 

25. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna 
göre Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 

Komisyonunda temsil edilmemektedir? 

Al Sağlık Bakanlığı 

B) Maliye Bakanlı~ı 
C) Türkiye Istatistik Kurumu 
OL Devlet Planlama Teşkilatı 
E) Sosyal Güvenlik KurumJ 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık 

sigortası primi ödemekle yükümlü de9jldir? 

Al Milli Eğitim Bakanlığı 
Bl Türkiye Iş Kurumu 
cı Işveren 
Dl Çalışma ve Sosyal Güvenlik B akanlığı 
EL Genel sagllk sıgortalısı 

27. Kurumun 
tahsilinde 
Tahsil 

prim ve diğer alacaklarının 

6183 sayııı Amme Alacaklarının 
Usulü Hakkında Kanunun 

uygulamasından 
çOzOmlenmeslnde 
yetkılıdır? 

doğa n uyuş mazlıkların 

Al Ticaret mahkemeleri 
Bl Idare mahkemeleri 
cı Iş mahkemeleri 

hangi mahkemeler 

Dl Sulh ceza mahkemeleri 
El Vergi mahkemele ri 

28. Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluş lar 
ve bankalar, ihale yolu ile yapbrılan her türlü 
i ş leri üzerine alanları ve bunların adreslerini 
kaç gün içinde Kuruma bildirmekle 
yÜkümlÜdÜr? 

Al 3 
Bl 6 
cı 10 
Dl 15 
El 30 

29. Idari para cezaları hakkında , 5510 sayılı 
Kanunda hüküm bylynmayan hallerde hangi 
Kanun hOkümleri uygulanır? 

A 

Al Borçlar Kanunu 
Bl Ceza Kanunu 
CL Kabahatler Kanunu 
Dl Medeni Kanun 
El Iş Kan unu 

A 
30. 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi uyarınca 

kurum tarafindan istenen bilgi ve belgeleri 
belirlenen süre içinde mücbir sebep 
olmaks ızın vermeyen kamu idareleri 
hakkında aylık asgari üc retin kaç kab 
tutarında , idari para cezası uygulanır? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
OL 4 
El 5 

TF~T RITTI 


