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5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 

ÇIKMIŞ SORULAR 

 
1)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iş 
kazası değildir ? 
 
A) Sigortalının, işveren tarafından sağlanan servisle işe gelirken aracın kaza yapması sonucunda 
yaralanması 
B) Sigortalının,öğle tatilinde iş yerinin bahçesinde düşerek ayağını kırması 
C) Kadın sigortalının, çocuğunu okula götürürken geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralanması 
D)Sigortalının, işyeri deposunun çatısının çökmesi sonucunda yaralanması 
E)İşyerinin muhasebe bölümünde çalışan sigortalının iş yerinin vergi borcunu yatırmak için vergi 
dairesine giderken yaralanması 
 
2)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdaki olayların hangisi 
iş kazası sayılır? 
 
A) Yıllık ücretli izin sırasında işçinin evinde silahını temizlerken hata ile kendisini yaraladığı kaza 
B) İşçinin emekli olduktan sonra emekli maaşını almak için bankaya giderken geçirdiği kaza 
C) İşçinin işyerine giderken kendi evinde çıkıp merdivenlerden düşmesi sonucu meydana gelen kaza 
D) İşveren tarafından işyerinde organize edilen futbol turnuvasında kalecilik yapan işçinin üzerine kale 
direğinin düşmesi sonucu gerçekleşen kaza 
E) İşçinin geç kalıp işyeri servisini kaçırması neticesinde özel arabasıyla giderken geçirdiği kaza 
 
3)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, malul sayılan bir 
sigortalıya en az on yıldan beri sigortalı olması hâlinde malullük aylığı bağlanabilmesi için toplamda 
en az kaç gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir? 
 
A) 300 
B) 600 
C) 900 
D) 1200 
E) 1800 

4)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaç 
oranında azaldığı yetkili makamca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır? 
 
A)10   

B)30   

C)45  

D)50   

E)100 
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5)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, hizmet akdiyle çalışan 
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 şarttır? 
 
A)30   

B)90   

C)120   

D)180   

E)360 

 
6)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sürekli iş göremezlik 
geliriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? 
 
A) Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının %50’si oranında gelir bağlanır. 
B) Meslekte kazanma gücü en az %5 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş 
göremezlik gelirine hak kazanır. 
C) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi hâlinde meslekte 
kazanma gücünü ne oranda yitirdiğinin ödenecek gelir üzerinde etkisi yoktur. 
D) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanır. 
E) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen tek hekim raporu doğrultusunda iş kazası ve meslek 
hastalığına maruz kalanlara gelir bağlanır. 
 
 
7)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sürekli tam iş 
göremezlikte sigortalıya, Kanun’a göre hesaplanan aylık kazancının yüzde kaçı oranında gelir 
bağlanır? 
 
A) 100 
B) 90 
C) 80 
D) 70 
E) 60 
 

8)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre: işyerinin faaliyette 
bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği tarihi takip 
eden kaç gün içinde işyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına verilmesi gerekir? 
 
A)3   

B)5   

C)7   

D)10   

E)15 
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9)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdine bağlı 
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanın iş kazası geçirmesi halinde, bir ayı geçmemek 
şartıyla, rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki kaç iş günü içinde iş kazasını 
bildirmesi zorunludur ? 
 
A) 2 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
E) 10 

10)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, yaşlılık aylığının 
hesabına esas olan aylık bağlama oranı yüzde kaçı geçemez? 
 
A)100   

B)90   

C)80   

D)70  

E)60 

 

11)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel MSağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi bir iş kazası değildir? 
 
A) Sigortalının, öğle tatilinde işyerinin yemekhanesinde başka işçiler arasında çıkan kavgada atılan 
tabağın kendisine isabet etmesi sonucunda yaralanması 
B) İstanbul’da çalışmakta olan sigortalının, iş toplantısı için gittiği İzmir’de yemek yediği lokantanın 
mutfağında meydana gelen patlama sonucunda yaralanması 
C) Emziren kadın sigortalının, süt izni sırasında düşüp yaralanması 
D) Birbirine yakın oturan sigortalıların tuttukları araçla işlerine giderken kazaya uğramaları sonucunda 
yaralanmaları 
E) İşveren tarafından verilen faturayı yatırmak üzere bankaya giden sigortalının yolda yürürken düşüp 
yaralanması 
 
12) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılanların 
erken yaşlanmış sayılacakları durumların tespiti aşağıdakilerden hangisi kapsamında 
yapılmaktadır? 
 
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
B) 4857 sayılı İş Kanunu 
C) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 
E) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 
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13) Sürekli iş göremezlik ödeneği alabilmek için mesleki çalışma gücü kaybı hangi orandan az 
olmamalıdır? 
 
A) % 40 
B) %10 
C) %60 
D) %30 
E) %20 

 

14)  Bir kamu hastanesi tarafından meslek hastalığı tanısı konan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık 
Kurulunca yapılan inceleme sonucu meslekte kazanma gücünün %10 oranında azaldığı saptanan 
sigortalı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Malulen emekli olabilir 
B) Geçici iş göremez kabul edilir 
C) Malul sayılır 
D) Hastalığın komplikasyonu ise bir şey yapılmaz 
E) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanır 

 

15)  Sağlık hizmetlerinde çalışan hepatit B hastalığı veya taşıyıcılığı olan bir hemşirede, hepatit B olan 
bir hastadan kan aldıktan sonra kontamine iğnenin eline batması sonucu hepatit B hastalığı gelişiyor. 
Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğindeki 
meslek hastalığı gruplarının hangisinde yer alır ? 
 
A) A grubu 
B) B grubu 
C) C grubu 
D) D grubu 
E) E grubu 

16)  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, 
Türkiye’de meslek hastalıkları kaç grupta sınıflandırılmıştır? 
 
A) 3  
B) 4  
C) 5  
D) 6  
E)7 
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17)  Çalışma gücü ve Meslekte kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ ne 
göre, diğer şartları sağlaması halinde bir sigortalının erken yaşlanmış sayılabilmesi için en az kaç 
yaşını doldurmuş olması gerekir? 
 
A) 40 
B) 45 
C) 50 
D) 55 
E) 60 

 

18)  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki 
listeden almayan bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için başvurması gereken kurul 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Sağlık Kurulu 
B) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu 
C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
D) Kamu Üniversiteleri Hastanelerin Sağlık Kurulları 
E) Sağlık Bakanlığı Eğitimi ve Araştırma Hastaneleri Sağlık Kurulları 
 

19)  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma  Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, 
aşağıdaki ifadelerden hangisi meslek hastalıkları için yükümlülük suresini tanımlar? 
 
A) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının 
meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre 
B) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işine başlaması ile meslek hastalığnın meydana çıktığı 
tarih arasında geçen en uzun süre 
C) Emeklilik sonrası meslek hastalığı kesin tanısı için başvurulabilecek en kısa süre 
D) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işine başlaması ile meslek hastalığının meydana çıktığı 
tarih arasında geçen en kısa süre 
E) İşverenin meslek hastalığı bildirimi yapabileceği uzun süre 
 

20)  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları listesinde C grubu içerisinde yer alır? 
 
A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları 
B) Pnomokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları 
C) Mesleki cilt hastalıkları 
D) Meslek bulaşıcı hastalıklar 
E) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları 
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CEVAPLAR 

1 C 11 D 

2 D 12 C 

3 E 13 B 

4 A 14 E 

5 C 15 D 

6 D 16 C 

7 D 17 D 

8 D 18 C 

9 B 19 A 

10 B 20 B 
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