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piKKATI 
Bu dersin kapsa mın a giren baz ı konularda, 
de rs kitabımzın bas ıma hazırlanması n da n 
sonra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unla 
birlikte, t esttek i soruları , ders k itabımzda 

verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değ i şmi ş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğ ru olan cevabı işaret leyiniz. 

1. Iş kazası ve meslek hastalıklarının sosyal 
guvenlik sistemlerine yönelik arayışların 

başladığı dönemde ilk güvence verilmeye 
çalışılan ri sk olma sının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işverenin sorumluluğunun daha fazla 
olması 

Bl En çok görülen ve zarar veren risk olması 
cı Finansmanının devlel larafından 

karşılanması 

Dl iş kazası ve meslek hastalıkla nn ın 
önlenmesinin imkansız olması 

El Teknolo jinin gelişmesi 

2. Toplumu sosyal riskiere karıı korumak 
amacıyla zorunlu sosyal sigorta 
uygulamasından yararlanma dij~üncesini 
ortaya koyan ilk ülke hangisidir? 

Al Almanya 
Bl ingiltere 
cı Yeni Zelanda 
Dl Fransa 
El ABD 

3. I şçilerin zorunlu olarak sigortalı olmas ı ve 
primlerin sigorta kollanna göre sigortalı ile 
i§veren arasında dağıtılması ilk kez hangi 
ülkede söz konusu olmuştur? 

A) Belçika 
Bl ilalya 
C) Almanya 
Dl Fransa 
El ingiltere 

A 
17 

4. Toplumdaki korunmaya muhtaç ve yoksul 
kiş ilerin devlet tarafindan korunması ve bu 
kiş ilere insan onuruna yakışır asgari bir 
yaşam düzeyinin sağlanması anlayışına ne 
denir? 

Al Sosyal koruma 
B) Sosyal politika 
c) Sosyalizm 
OL Sosyal dayanışma 
E) Sosyal refah 

5. Insan Haklan Evrensel Bildirisiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

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

biridir. 
cı 1948 tarihinde kabul edilmiştir. 
D) 22 , ve 25 , ma ddelerinde sosyal güvenliğe 

ilişkin hükümler yer almaktadır. 
El Uluslararası bir be lgedir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal 
guvenliğin temel ilkelerinden biri değildir? 

Al Sosyal güvenliğin fi nansmanına devletin 
ka tılması 

B) Sosyal güvenliğin özel sigortalara 
dayandınlması 

CL Yönetirnde birlik sağlanması 
D) Sosyal sigortalann finansmanına 

sigortalllann zorunlu kalılması 
E) Sosyal güvenliğin yaygınlaştınlması 

7. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Avrupa 
Birliği siyasi birliğe ve tek para birimine adım 
atmı~tır? 

Al Roma Antlaşması 
B) Avrupa Birliği Antla~ma s ı 

cı Maassl rich Antlaşması 
OL Zürih Antlaşması 
E) AET Antlaşması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangisi 
Güvenlik Sözleşmesi ile 
ilkelerden biri değildir? 

Avrupa 
getirilen 

Al Diger sözleşmeleri etkilememesi 

Sosyal 
önemli 

Bl Yer degiştimıe nedeniyle yardımlann 

yitirilmemesi 
cı Hizmetlerin b irleşmesi 

OL Uygulamada eşitlik sağlanması 
El Sosyal risklerin doğmadan önlenmesi 

9, Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden 
hangisinde bir insanın diğer bir insanın 
canına veya mal varlığına zarar vermesi 
durumunda zararı veren zararı tazmine 
mecbur tutulmaktadır? 

Al Özel sigorta 
Bl Yardımlaşma sandıklan 

c) Hukuki sorumluluk 
OL Tasarruf 
El Yardım 

10. Sosyal sigortalara üye olan herkesin riskinin 
büyüklüğüne göre önceden belirlenmiş olan 
primi ödemesi ve risklerle karşılaşan kişilere 
bu primlerden oluşturulan kaynaklardan 
yardım sağlanmasına ne denir? 

Al Sigortaya zorunlu katılım 
Bl Rizikonun e~itlenme$i 
c) Gelirin yeniden dağılımı 
OL Finansmana dışandan katılım 
El Kendi kendine yardım 

11. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devletçe 
bakılma yöntemi tazminat anlayışına 

dayanmaktadır? 

Al Almanya 
Bl ingiltere 
CL Danimarka 
Dl Lüksemburg 
El Portekiz 

A 18 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 

özelliklerinden biri değildir? 

Al Rizikonun eşitlenmesi ilkesine dayanır. 
B) Gelir seviyesine göre prim alınır. 
cı Finansmana devlet de katılır. 
D) Gönüllülük ilkesine dayanır. 
E) Gelirin yeniden dağılımını sağlar. 

13. Işverenlerin ödedi~i prim oranlarının yüksek 
olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? 

Al Maliyetleri düşürür. 
Bl Satınalma gücünü azaltır. 
cı Sigortasız işçi çalıştırmaya teşvik eder. 
OL işletmenin rekabet gücünü arttınr. 
El Otomasyona geçişi önler. 

14. Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden 
hangisi sosyal risklerin bireyler arasında 

dağıblmasını engellediği ve dayanı~ma 

gerektirmediği için büyük ölçüde 
terkedilmiştir? 

Al Primler 
Bl Fon biriktirme yöntemi 
CL Vergiler 
OL Dağıtım yöntemi 
El Özel sigortalar 

15. Aşağıdakilerden hangisi devletin sosyal 
sigortaların finansmanına katılmas ının 

nedenlerinden biri değildir? 

Al işçilerin ve işverenlerin ödeyeceği primleri 
azaltmak 

Bl Sosyal güvenliğin finansman yükünün 
bütünüyle primlere yıkılmasını önlemek 

cı Sosyal güvenliğin finansman yükünün adil 
bir ~kilde dağılmasını sağlamak 

OL Toplumun genel sağlığının korunmasına 
katk ıda bulunmak 

El Özel sigortalara olan talebi azaltmak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 
finansmanına işverenlerin de katılmasının 

nedenlerinden biri değildir? 

Al Haksız rekabeti ortadan kaldırmak 
Bl Işgücü maliyetlerini azaltmak 
cı Verimliliği arttırmak 

OL Işlerin sürekliliğini arttırmak 
El Sosyal koruma sağlamak 

17. 1961 Anayasasında yer alan "her 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir" 
hangi uluslararas ı belgedan alınmıştır? 

Al insan Haklan Evrensel Bildirisi 
Bl Atlantik Bildirisi 
cı Avrupa Sosyal Şartı 
OL Roma Andıaşması 
El Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 

insan 
ilkesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi Osma nlı 
Imparatorluğu'nda yoksul halkın korunması 
açısından önemli roloynayan dinsel kural ve 
geleneklerden biri değj!dir? 

Al Kefaret 
Bl Frtre 
CL Nezir 
OL Zekat 
El Mecelle 

19. Aşağıdakilerden hangisi 
guvenlik s istemi iç inda yer 
kuruluşlardan biridir? 

primi i sosyal 
alan kurum ve 

Al Sosyal yardım ve dayanışma vakıflan 
Bl Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu 
cı Yeşil kart uygulaması 
OL Vakıf statüsündeki sosyal sigorta sandıklan 
El Sosyal yardım ve dayanışma fonu 

20. TC Emekli Sandığı , Bağ-Kur ve SSK hangi 
tarihte yönetselolarak tek çab altında 

toplanmıştır? 

Al 2006 
Bl 2005 
CL 2004 
Dl 2003 
El 2002 

A 19 

A 
21. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 

aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir? 

Al Emekli Sandığı 
Bl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı 
cı Sosyal Sigortalar Kurumu 
OL Başbakanlık 
El içişleri Bakanlığı 

22. Aşa ğıdakilerden ha ngi si " Uikeyif hizmeti 
geçmiş vatandaşları korumayı öngören 
duzenlemelerden" biri değildi r? 

Al ilaç bedellerinin devletçe karşılanması 
Bl Belediye otobüslerinden ücretsiz 

yararlanmalan 
cı Emekli ikramiyesi verilmesi 
OL Emekli aylığı bağlanması 
El Devlet hastanelerinde ücretsiz bakılma 

23. Sosyal Hizmetler 
Kurumuyla ilgili 
hangis i yanlısbr? 

ve Çocuk 
aşağıdaki 

Es irgeme 
ifadelerden 

Al Finansmanı Hazine Yardımı ile sağlanan bir 
kuruluştur. 

Bl Sosyal yard ı mlar kapsamında faaliyet 
gösteren bir kuruluştur. 

CL Katma bütçeli bir kuruluştur. 
OL Kamu tüzel kişiliğine :sahip bir kuruluştur. 
El Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 

bir kuruluştur. 

24. Burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile 
parasız yatılı öğrencilere verilecek harçhk 
miktarı kim tarafından tespit edilir? 

Al Bakanlar Kurulu 
Bl Milli Eğitim Bakanlığı 
CL TBMM 
ol YÖK 
El Başbakan 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25, Sosyal Guvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlısbr? 

Al Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş bildirerek 
ya rdımcı olur. 

Bl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

başkanlık eder. 
cı Sosyal güvenlik politikalan ve uygulamalan 

konusunda görüş bildirir. 
OL Sosyal Güvenlik kurumunda görev yapacak 

personelin maaşın i belirler. 
El Yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar 

toplanır. 

26. Aşağıdakilerden hangis i Sosyal 
Kurumu Genel Kurulu'na 
görevlendlremez? 

Al Sanayi ve Tıcaret Bakanlığı 
Bl Maliye Bakanlığı 

Sigortalar 
temsilci 

cı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
OL Sağlık Bakanlığı 
El Içişleri Bakanlığı 

27. Sosyal Güvenlik Kurumunun en vüksek 
karar , yetki ve sorumluluğunu taşıyan organ 
hangis idir? 

Al Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Bl Sosyal Güvenlik Merkezi 
CL Yönetim Kurulu 
OL Genel Kurul 
El Danışma Kurulu 

28. Aşağıdakilerden hangis i kısmen sosyal 
sigortalar kapsamında sayılmaktadır? 

Al Rehabilite edilen , hasta, veya maluller 
Bl Askerlik hizmetlerini er veya erbaş olarak 

yapmakta olanlar 
cı işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 
OL Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar 
El işlelmelerde mesleki eğitim gören Öğrenciler 

A 20 

A 
29, Inşaat , balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe 

başlatılacak sigortalıların işe giriş bildirges i 
!..!!~ kaç güç içinde Kuruma verilmelidir? 

Al En geç çalışmaya başlatıldığı gün 
Bl Çalışmaya başladıktan sonra en geç 3 gün 

içinde 
cı Çalışmaya başladıktan sonra en geç 6 gün 

içinde 
OL Çalışmaya başladıktan sonra en geç 15 

gün içinde 
El Çalışmaya başladıktan sonra en geç 1ay 

içinde içinde 

30. Ceza infaz kurumları ile tutukevieri 
bünyesinde oluşturulan tesis, atöiye ve 
benzeri unitelerde çalışbrılan hukumlü ve 
tutuklular hakkında aşağıdaki sigorta 
kollarından hangisi uygulanır? 

Al Ölüm 
Bl Genel sağlık 
cı Haslalık 
Dj iş kazası ve meslek hastalıklan sigortası 
El Maluliyet 

TEST BITTI. 


