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SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2009 AS 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. Günümüz 
toplumda 
toplumdaki 
insanların 

görevidir? 

çağdaş devlet anlayışında 
refahın yaygınlaştırılması ve 
yoksul ve korunmaya muhtaç 
korunmaya alınması kimin 

A) Ekonomik durumu iyi olan bireylerin 
B) Sendikaların 

CL Sivil toplum kuruluşlarının 
Dl Devletin 
El işverenlerin 

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 

yeniden dağıtım hukuku boyutunu 
ol uşturmakta dı r? 

A) Gelir azalmasına yol açan risklerin ortaya 
çıkmadan önlenmesi 

B) Gider artışına yol açan risklerin ortaya 
çıkmadan önlenmesi 

CL Bireye ekonomik güvence sağlama 
Dl Kişiliğin geliştirilmesi 
E) Devletin sosyal güvenliğin finansmanına 

katılması 

3. Evlenme ve çocuk sahibi olma ne tür riskler 
kapsamına girmektedir? 

A) Sosyo-ekonomik riskler 
B) Mesleki riskler 
C) Fizyolojik riskler 
Dl Ailevi riskler 
El Gelir azalmasına neden olan sosyal riskler 
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4. Aşağıdakilerden hangisi modern sosyal 
sigortaların ilk kez Almanya'da uygulanmaya 
başlamasına etki eden nedenlerden biri 
değildir? 

A) Geleneksel baba devlet anlayışına sahip 
olması 

B) Sanayileşme düzeyi olarak diğer Avrupa 
ülkelerinden ileri olması 

cı Bismark'ın ülkesine sosyal devlet görünümü 
kazandırmak istemesi 

D) Ekonomik liberalizmden çok fazla 
etkilenmemiş olması 

E) Nüfusun az olması 

5. Herkese daha iyi çalışma şartları ve daha 
fazla sosyal güvenlik sağlamak için tüm 
ülkeler arasında ekonomik alanda tam bir 
işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan 
belge hangisidir? 

A) Filadelfiya Bildirisi 
B) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 
cı Avrupa Sosyal Şartı 
D) Atlantik Paktı 
E) insan Hakları Evrensel Bildirisi 

6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi'nin ilkeleri arasında ~ 
almaz? 

A) Uygulamada eşitlik 
B) Diğer sözleşmeleri etkilememe 
cı Kendi kendine yardım 
D) Yer değiştirme nedeniyle yardımların 

yitirilmemesi 
E) Hizmetlerin birleşmesi 

7. Türkiye ilk olarak hangi ülke ile iki taraflı 

sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır? 

A) Almanya 
B) Belçika 
cı ingiltere 
D) Fransa 
E) isveç 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 

genellik ilkesini açıklamaktadır? 

A) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması 
B) Sosyal güvenliğin sosyal yardımlara 

daya n d i rı lması 
C) Sosyal güvenliğin sosyal sigortalara 

daya n d i rı lması 
D) Sosyal güvenliğin finansmanına devletin 

katılması 
E) Sosyal güvenliğin yönetiminde birlik 

sağlama 

9. Aşağıdaki sosyal güvenlik yöntemlerinden 
hangisi yeni vergiler konulması ya da mevcut 
vergilerin arttırılmasına neden olabilir? 

A) Devletçe bakılma 
B) Tasarruf 
C) Sosyal sigorta 
D) Özel sigorta 
E) Yardımlaşma sandıkları 

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet 
uygulamalarından biridir? 

A) Toplu ulaşım kartlarının verilmesi 
B) Kadın sığınma evlerinin açılması 
C) ilaç ve tedavi giderlerinin karşılanması 
D) Elektrik ve suyun ücretsiz verilmesi 
E) Yiyecek ve giyecek yardımı 

11. Sosyal sigortalarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sosyal sigortalar için kanunlar emredici rol 
oynarlar. 

B) Sosyal sigortaları düzenleyen hükümler 
çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir, 

C) Sosyal sigortalar sözleşme esasına göre 
çalışmaktadırlar, 

D) Sosyal sigorta kurumları kamu hukuku tüzel 
kişisi niteliğindedir, 

E) Sosyal sigortalar kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak devlet tarafından kurulur, 
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A 
12. Bazı koşullarda bir insanın diğer bir insanın 

canına ve mal varlığına zarar vermesi 
durumunda zararı tazmine mecbur olmasına 
ne denir? 

A) Sigorta 
B) Hizmet 
c) Hukuki sorumluluk 
D) Yardım 

E) Tasarruf 

13. Aşağıdakilerden hangisinin finansmanı ücret 
gelirlerinden alınacak vergilerle sağlanabilir? 

A) Geçici iş göremezlik ödeneği 
B) Aile yardımı 
c) Malullük aylı ğı 
D) Yaşlılık aylığı 

E) Sürekli iş göremezlik ödeneği 

14. işverenlerin ödediği prim oranlarının yüksek 
olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? 

A) Sigortasız işçi çalıştı rmaya teşvik eder, 
B) işletmenin rekabet gücünü arttırır, 
c) Maliyetleri düşürür, 
D) Satın alma gücünü azaltır, 
E) Otomasyona geçişi önler, 

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 

finansmanında güçlük yaratmaz? 

A) Emeklilik yaşının düşük olması 
B) Primlerin tam ve zamanında ödenmemesi 
c) işsizliğin yüksek olması 
D) Aktif sigortaııların sayısının artması 
E) Ülke nüfusunun yaşlı olması 

16. Türkiye'de aşağıdakilerden 

finansmanı sadece işverenler 

karşılanmaktadır? 

A) işsizlik sigortası 
B) Genel sağlık sigortası 
c) Analık sigortası 

D) Malullük sigortası 
E) Hastalık sigortası 

hangisinin 
tarafından 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Avrupa'da bugünkü anlamıyla 

güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi 
olarak aşağıdakilerden hangisi 
olmuştur? 

A) Sosyal risklerin ortaya çıkışı 
B) Dini kurumların oluşturulması 
C) Yasal düzenlemelerin yapılması 
D) işçi sınıfının ortaya çıkışı 
E) Devletin sisteme müdahalesi 

sosyal 
için ilk 
gerekli 

18. Türkiye'de kanunla düzenlenen ilk sosyal 
sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ihtiyarlık ve malullük 
B) iş kazaları ve meslek hastalıkları ve hastalık 
C) ihtiyarlık, malullük ve ölüm 
D) iş kazaları ve meslek hastalıkları ve analık 
E) Malullük ve ölüm 

19. 1961 Anayasasında yer alan "her 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir" 
hangi uluslararası belgeden alınmıştır? 

A) Roma Andıaşması 
B) insan Hakları Evrensel Bildirgesi 
C) Avrupa Sosyal Şartı 
D) Atlantik Bildirisi 
E) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 

insan 
ilkesi 

20. Varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının 
gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin 
görülmesi için kurmuş oldukları kurumların 

finansmanına tahsis etmeleri ve bu amaçla 
bu malların mülkiyetlerini de bu kuruma 
devretmelerine ne ad verilmektedir? 

A) Nezir 
B) Vakıf 

C) Kefaret 
D) Fitre 
E) Zekat 
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A 
21. Aşağıdakilerden hangisi 2022 sayılı 65 Yaş 

Kanunu çerçevesinde bağlanan aylıklardan 

biri değildir? 

A) 65 yaşı ndan büyük bakıma muhtaç özürlü 
aylığı 

B) Yaşlılık aylığı 

c) 65 yaşından küçük 18 yaşından büyük 
özürlü aylığı 

D) Özürlü yakını aylığı 
E) Sürekli iş göremezlik aylığı 

22. Munzam Sigorta Sandıkları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Vakıf statüsündeki sosyal sigorta 
sandıklarının kapsamında yer alırlar. 

B) Amacı ek sosyal güvenlik hizmetleri 
sağlamaktır. 

c) Hepsinin hukuki yapısı aynı statüdedir. 
D) Primsiz rejim içinde yer alan sosyal güvenlik 

uygulamalarıdır. 
E) Üye olmak zorunludur. 

23. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu aşağıdakilerden hangisinin denetim ve 
teftişine tabidir? 

A) Mütevelli heyeti 
B) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
D) Emekli Sandığı 
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

24. Burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile 
parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık 

miktarı kim tarafından tespit edilir? 

A) Başbakan 

B) TBMM 
c) Milli Eğitim Bakanlığı 
D) Bakanlar Kurulu 
E) YÖK 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Bir yıl içinde toplam kaç toplantıya 
katılmayanların Sosyal Güvenlik Kurulu 
Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona 
erer? 

A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 
E) 2 

26. Sosyal Güvenlik Kurulu Yönetim Kurulu 
kararlarını uygulamak aşağıdakilerden 

hangisinin görevidir? 

A) Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 
B) Yönetim Kurulu 
C) Temsilciler Kurulu 
D) Genel Kurul 
E) Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı 

27. Sosyal Güvenlik Kurumunun genel yönetim 
giderleri Kurumun yıllık toplam gelirinin 
yüzde kaçını aşamaz? 

A) 3'ünü 
B) 5'ini 
C) 6'slnl 
D) S'ini 
E) 10'unu 

28. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa göre sigortalı sayılmaktadırlar? 

A) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak 
yapanlar 

B) Ev hizmetlerinde çalışanlar 
C) işverenin işyerinde çalışan ücretsiz eşi 
D) Yedek subayokulu öğrencileri 
E) Köy ve mahalle muhtarları 
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A 
29. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
uygulanmasında kısmen kapsamda yer 
almaktadırlar? 

A) Köy ve mahalle muhtarları 
B) Kamu idarelerinde çalışanlar 
c) Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar 
D) işçi sendikalarının yönetim kurullarına 

seçilenler 
E) Harp malulleri 

30. inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe 
başlatılacak sigortalılar ıçın işveren 

tarafından işe giriş bildirgesinin kuruma ne 
zaman verilmesi gerekir? 

A) En geç çalışmaya başlatıldığı gün 
B) En geç iki işgünü içinde 
c) Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üç 

işgünü içinde 
D) Çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir 

ay içinde 
E) Çalışmaya başladıkları tarihten bir ay sonra 

TEST BiTTi. 
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