
9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

Ünite 7 - Alıştırma Soruları

1 ) I�s� kazası veya meslek hastalıg�ı sonucu u�c� tu�rlu� dava ortaya c�ıkmaktadır. Hangi 
seçenekte bu üç dava doğru olarak verilmektedir?

A ) 

Maddi ve manevi tazminat davası - Destekten yoksun kalma tazminatı davası -

Ru�cu davası

B ) Maaş alacağı davası- Ru�cu davası - İşe iade davası
C ) Destekten yoksun kalma tazminatı davası- Kıdem ve ihbar tazminatı davası- İşe iade 
davası
D ) Maddi ve manevi tazminat davası-  İşe iade davası- Maaş alacağı davası
E ) Kıdem ve ihbar tazminatı davası- Maddi ve manevi tazminat davası- Rücu davası

2 ) Gec�ici is� go�remezlik o�deneg�inden yararlanabilmek  için sigortalının ne kadar süre ile 
çalışmış olması gerekmektedir?

A ) En az üç hafta çalışmış olmak
B ) Üç ayını doldurmuş olmak
C ) Sigortalı olmak
D ) 6 ay ve üzeri çalışmış olmak
E ) Bir yıl ve üzeri çalışmış olmak

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



3 ) 'İşverenler, iş kazası ya da meslek hastalığına yakalanan işçiyi ......... sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve ............ sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’na göre bildirmekle yükümlüdür.'İfadede boş bırakılan bilgiler aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’na
B ) 657 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’na
C ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 657 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’na 
D ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 2547 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’na
E ) 657 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 2547 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’na

4 ) I. Adi posta ile yapılan bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihiII. Kargo ile yapılan 
bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihi ile III. Taahhütlü - Kurum kayıtlarına intikal tarihi 
ileIV. İadeli taahhütlü - Postaya veriliş tarihiV. Acele posta ile yapılan bildirimlerde - Postaya 
veriliş tarihiVI. Resmî tatil günlerine rastlayan günler - Üç iş günü hesabı yapılırVII. Resmî tatil 
günlerine rastlayan günler - Üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.Yukarıdakilerden; 5510 
sayılı Kanunun 13. maddesinde, iş kazası bildirgesi için tanınan süreler hangilerinde doğru 
verilmiştir?

A ) I-II-III
B ) III-IV-V
C ) V-VI-VII
D ) I-II-IV-V-VII
E ) II-III-IV-V-VI

5 ) İşverenin iş kazasını bildirimi ile ilgili seçeneklerden hangisi doğru İfadedir? I-“İş kazasının 
belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar 
geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil 
edilir II- Bağımsız çalışan sigortalı iş kazasını Kuruma bildirmekte geciktiği her gün için geçici 
iş göremezlik ödeneği kendisine ödenir III- İşverenin, Kurumca hazırlanan iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirgesini usulüne uygun şekilde doldurarak Kuruma vermesi, olayın iş kazası 
sayılması için yeterlidir. IV- Geçici işgörmezlik ödeneği her koşulda kurumca işverenden tahsil 
edilir V- Kazanın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, ekli belgeler esas alınarak işveren tarafından 
incelenir.

A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V

6 ) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir?

A ) 30 gün
B ) 15 gün
C ) 10 gün
D ) 7 gün
E ) 3 gün

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



7 ) “İşveren iş kazalarını kazadan sonraki kaç iş günü içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür” (6331 saylı İSGK m.14/2-a)?

A ) 2
B ) 3
C ) 4
D ) 5
E ) 7

8 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine göre bedensel zarar 
kalemlerinden biri değildir? 

A ) Tedavi giderleri
B ) Kazanç kaybı
C ) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
D ) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar
E ) Ruhsal acı

9 ) 6331 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine göre işveren iş kazalarını 
kazadan sonraki kaç iş günü içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür?

A ) Derhal
B ) 1 gün
C ) 3 gün
D ) 5 gün
E ) 10 gün

10 ) Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %kaç oranında azalmış 
bulunduğu tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır?

A ) 10
B ) 20
C ) 40
D ) 50
E ) 90

Sıra-Cevap-(Soruid)  1-A-(958609)  2-C-(958675)  3-A-(958727)  4-D-(958834)  5-A-(972626)  6-C-(972639)  7-B-(1010674)  8-E-(1010739)  9-C-
(1018689)  10-A-(1018696)  
*Geri bildirimlerinizi soruid bildirerek yapınız.
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