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YUNUS KAYA- SEÇKİN ÇELİK 
Sınavlara hazırlık sosyal medya platformlarımıza ve 
kaynaklarımızla ilgili detay bilgiye www.isgkitap.com 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

www.isgkitap.com SİTEMİZDE NELER VAR? 
-Kaynaklarımızla ilgili detay bilgi  
-Ders videoları ile ilgili detay bilgi 
-İsg tablo dünyası 
-Mevzuat güncelleme takibi 
-Mini denemeler 
-Normal denemeler 
-Çıkmış sorular 
-Sosyal medya platformları 
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MİNİ DENEME-7 
S1) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından değildir? 
A)İş kazası     
B)Meslek hastalığı    
C)Hastalık  
D)Analık     
E)Malüllük 
 
S2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), 
(2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci, sekizinci ve onikinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık 
sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle 
gelir veya aylık bağlanmamış olanlardan aşağıdakilerden hangisi bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden değildir? 
A)Eşİ  
B)5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi 
ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış olan çocukları 
C)Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 22 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları  
D)Yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları  
E)Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit 
edilen ana ve babası 
 
S3) Bir işyerinde 4/a sigortalısı olarak çalışan A şahsı Salı günü İş kazası geçirmiştir.İşvereni 
tarafından bu durum en geç hangi tarihe kadar kuruma bildirilmesi gerekir? 
A)Perşembe   
B)Pazar    
C)Cuma   
D)Pazartesi   
E)Çarşamba  
 
 
S4) Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre , 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren iş 
kazası tanımına uymaz? 
A)Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. 
B)Sigortalıların, kendi isteği ile  sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana 
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. 
C)Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.  
D)Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. 
E)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. 
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S5) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle geçirdiği iş kazasını ……geçmemek kaydıyla 
rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra………içinde iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi orunludur?Cümledeki 
boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)1 ayı -üç iş günü   
B)2 ayı -beş  iş günü   
C)1 ayı -beş iş günü 
D)2 ayı -bir iş günü    
E)3 ayı -üç iş günü 
 
S6) 5510 sayılı Kanunun 14.maddesi gereği aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı tanımı 
içerisinde yer alır? 
I---Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple olması 
II--İşin yürütüm şartları yüzünden olması  
III-Geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hali olması 
A)Yalnız I    
B)l-ll    
C)I-lll      
D)ll-lll         
E)l-ll-lll 
 
S7) 5510 sayılı Kanunun 16.maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortasından sağlanan haklardandır. 
I---İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi 
II--İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması 
III-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi 
IV-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 
V--Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 
A)IV- V       
B)Yalnız l                 
C)l-ll   
D)l-ll-lll-IV-V          
E)l-ll-lll 
 
S8) Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 
emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta 
kolları primi bildirilmiş olması gerekir? 
A)30    
B)60    
C)90    
D)120    
E)180 
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S9) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş 
göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının 
………………, ayaktan tedavilerde ise ………….dir. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)Yarısı-Üçte ikisi   
B)Yarısı- üçte birisi   
C)Yarısı-Dörtte üçü 
D)Üçte biri-Üçte ikisi   
E)Üçte ikisi-Yarısı 
 
S10) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden 
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az ……..oranında azalmış bulunduğu tespit 
edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)% 20            
B)% 10       
C)%30    
D)% 40    
E)% 50 
 
 

MİNİ DENEME-7 

1 E 3 C 5 A 7 D 9 A 

2 C 4 B 6 E 8 D 10 B 

 
 
 

 
 
BAŞKA PLATFORM VE ŞAHİSLARLA PAYLAŞILMASI YASAKTIR. AKSİ TAKDİRDE YASAL İŞLEM 
BAŞLATIKLACAKTIR 
 
 

 
 


