
 

1. Aşağıdakilerden hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması zorunlu değildir?  

a. İşe girişlerinde.  

b. İş değişikliğinde.  

c.  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.  

d. İşin devamı süresince 3 ayda bir. 

CEVAP: D 

 

2. Periyodik sağlık gözetimiyle ilgili hangisi doğrudur? 

a. Mesai saatlerinde iş kaydı olmasın diye iş çıkışı yapılabilir, 

b. Çalışan muayenesini kendisi ücret ödeyerek yaptırmalıdır, 

c. Gerekli durumlarda gözetim sonucu işverene bildirilir, 

d. Sağlık gözetim sonuçları hiç kimseyle paylaşılmaz. 

CEVAP: C 

 

3. Sağlık gözetiminde özel politika gerektiren gruplarla ilgili yanlış seçenek hangisidir?  

a. Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar,  

b. Kronik hastalığı olan,  

c. Tecrübesiz olan,  

d. Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar. 

CEVAP: A 

 

4. İşyeri sağlık kayıtları ile ilgili yanlış seçenek hangisidir? 

a. Erişimi sınırlı olmalıdır, 

b. En az 15 yıl saklanmalıdır, 

c. Her önleyici periyodik muayenede yeniden ayrıntılı olarak doldurulmalıdır. 

d. İstendiğinde amirlerine kopyası verilebilir. 

CEVAP: D 

 

5. İş kazası ve meslek hastalığının tanımı tam olarak hangi kanunda yer almaktadır? 

a. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

b. 4857 sayılı İş Kanunu 

c. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

d. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

CEVAP: A 

 

6. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası 

sayılmaz? 

a. Evine dönen işçinin servis aracında geçirdiği kaza 

b. İşe gitmek için otobüs bekleyen işçinin durakta geçirdiği kaza 

c. Görevli olarak şehir dışına gönderilen işçinin yolda geçirdiği kaza 

d. Öğle tatilinde işçinin işyeri bahçesinde geçirdiği kaza 

CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 



7. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda meslekte kazanma gücü ……. azalmış 

bulunduğu belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine 

hak kazanır. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. En az % 10  

b. En fazla % 10 

c. En az % 20  

d. En fazla % 20 

CEVAP: A 

 

8. İş kazasının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirtilen sürede Sosyal 

Güvenlik Kurumu'na bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden 

hangisidir? 

a. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden 

tahsil edilir. 

b. Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca 

işverenden tahsil edilir. 

c. İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca 

işverenden tahsil edilir.  

d. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin yarısı, Kurumca işverenden 

tahsil edilir 

CEVAP: B 

 

9. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu kusurlu bulunan işverenin cezai yönden yaptırımları aşağıdakilerden 

hangisinde yer alır? 

a. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

b. 4857 sayılı İş Kanunu 

c. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

d. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

CEVAP: A 

 

10. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre; işveren İş kazalarını en geç kaç iş günü içinde Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır? 

a. 1   

b. 2  

c. 3  

d. 4 

CEVAP: C 

 

11. Kaza zincirine göre en çok önlem alınması gereken madde hangisidir? 

a. Doğal yapı 

b. Güvensiz Hareket ve Şartlar 

c. Kişisel Kusurlar 

d. Kaza / Yaralanma 

CEVAP: B 

 

 

 

 



12. Kaza zincirinin sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? 

a. Doğal Yapı / Kişisel Kusurlar / Güvensiz Hareket ve Şartlar / Kaza / Yaralanma 

b. Güvensiz Hareket ve Şartlar / Doğal Yapı / Kişisel Kusurlar / Kaza / Yaralanma 

c. Kişisel Kusurlar / Doğal Yapı / Güvensiz Hareket ve Şartlar / Kaza / Yaralanma 

d. Doğal Yapı  / Güvensiz Hareket ve Şartlar / Kişisel Kusurlar / Kaza / Yaralanma 

CEVAP: A 

 

13. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa göre; Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, 

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en kaç gün içinde 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır? 

a. İki 

b. Üç 

c. Beş 

d. On 

CEVAP: D 

 

14. Kaza ağırlığı katsayısı neyi ifade eder? 

a. Çalışma saati ile kaza âdeti bağlantısını 

b. Çalışma saati ile kaybedilen gün bağlantısını 

c. Çalışma saati ile kaza olma olasılığı bağlantısını 

d. Çalışma saati ile kaza frekansı bağlantısını 

CEVAP: B 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amaçlarından değildir? 

a. İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek 

b. Yeni alınacak ekipmanların asgari özelliklerini belirlemek 

c. Tamir, bakım, onarım yada işletme şartlarında yapı iması gerekli değişiklikleri tespit etmek 

d. İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma ve yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak 

CEVAP: B 
 


