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isgkitap.com YAYINLARI-Ticari amaçlı kullanılması çoğaltılması yasaktır. 

DENEME SINAVI-1
S1)Aşağıda verilen bilgiler hangi sözleşmede yer almaktadır? 
l--Ereğli Kömür Havzasına uygulanmıştır.
ll-100 maddeden oluşan nizamnamede; günlük çalışma süresi 10 saat, işçiler için dinlenme ve yatacak 
yerler, çalışma süresi dışında dinlenme süreleri ve işçi ücretlerinin ödenmesi gibi düzenlemeler 
yapılmıştır.  
lll-Ayrıca madenlerde hekim bulunmasına, ağır hastalığa yakalanan işçilerin eve gönderilmesi konuları 
düzenlenmiştir.  
A)Dilaver paşa nizamnamesi    
B)Polis nizamnamesi   
C)Mecelle-i Ahkamı Adliye 
D)Maadin nizamnamesi   
E)İş kanunu 
 
S2) Aşağıdakilerden hangisi İş kazalarında doğrudan görünen maddi zararlardandır? 
l--- Acil yardım, ambülans hizmeti, tedavi,  
ll-- Kazalı ve yakınlarına ödenen tazminatlar ile sigorta tazminatlarıdır 
lll- Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri 
lV- Makinelerin hasarlanması veya elden çıkması sonucu tamir ve yenileme masrafları, 
A) l-ll-lll-lV  B) l-ll-lll      
C) Yalnız l  D) Yalnız lV       
E) lll-lV 
 
S3)Maslow tarafından ortaya konulan ihtiyaçlar  beş basamakta gruplandırılmıştır. Bu aşamada 
yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için gerekli olan su, yemek, hava ve uyku gibi ihtiyaçlardır. Maslow 
bu ihtiyaçların hiyerarşideki en temel ve içgüdüsel olduğunu düşünmektedir çünkü bu ihtiyaçlar 
giderilmedikçe, diğer tüm ihtiyaçlar ikincil seviyede kalacağı bu durum hangi basamakta yer 
almaktadır? 
A)Fizyolojik  
B)Güvenlik  
C)Sosyal  
D)Saygınlık  
E)Kendini gerçekleştirme 
 
S4)Bu modelde güvenlik kültürüyle ilgili bütün kavramlar, normlar ve inançlar olmak üzere temelde 
iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Normlar; bireysel, etkileşimsel, örgütsel normlar olarak alt 
kategorilere ayrılmakta ve bu kategorilerin her biri kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır
Diğer taraftan inançlar da, güvenlik kontrol edilebilirliği, kaza sebepleri, insan doğası gibi alt 
başlıklara ayrılmaktadır. Tanımdaki Güvenlik Kültürü modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Güvenlik Kültürü Olgunlaşma Modeli  
B)Toplam Güvenlik Kültürü Modeli 
C)Güvenliğe Yönelik Tutumların Tasarım Modeli 
D)Karşılıklı Güvenlik Kültürü Modeli 
E)Berends’in Güvenlik Kültürü Modeli 
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S5)1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanunların yayınlanması ile ilgili yanlış verilmiştir? 
A)Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 
uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.  
B)Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha 
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderir.  
C)Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları otuz gün içinde yayımlar.  
D)Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.  
E)Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunlukla aynen kabul 
ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. 
 
S6)İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı 
nedenlerin ortaya çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi toplam  kaç ay kurulabilir? 
 
A) 5           B) 4           C) 3              D) 2            E) 8 
     
S7) İşveren İşçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye ne kadar tazminat ödemekle 
yükümlü olur?  
A)En az iki aylık ve en çok dört aylık ücreti tutarında 
B)En az dört aylık ve en çok altı aylık ücreti tutarında 
C)En az üç aylık ve en çok altı  aylık ücreti tutarında 
D)En az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 
E)En az iki aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 
 
S8) Acil durdurmayı gerektiren eksiklik ve aksaklıkların veya hayati tehlike arz eden yangın, patlama, 
göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların 
bulunmasına rağmen-Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi 
tekrarında kaç ay askıya alınır? 
A) 3 B) 2 C) 6 D) 4 E) 12 
   
S9) 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)Cuma    
C)Pazar   
D)Pazartesi   
E)Çarşamba  
 
S10) İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan 
bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin 
nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden kaç gün içinde, işyeri bildirgesi 
ile Kuruma bildirilmek zorundadır? 
A) 1 B) 7  C) 10    D) 3    E) 5 
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S11) Ahmet beyin İstanbul’da çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri mevcuttur.50 çalışanı var. Ahmet 
bey, Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan bu işyerinde 
İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına aşağıdaki imkanların hangisini 
sağlamalıdır? 
l--  8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 
ll-- İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere 
uygun araç bulundurulur. 
lll- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin 
verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar. 
A) l-ll      B) l-lll     C) ll-lll              
D) l-ll-lll    E) Yalnız lll 
 
S12)İşveren hangi hallerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturur? 
A) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, 
B) Elliden fazla çalışanın bulunduğu ve Dokuz aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, 
C) Otuz ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve on aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, 
D) Yirmi ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, 
E) İş verenin böyle bir yükümlülüğü yoktur. 
 
S13) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, 
inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)WHO( Dünya  sağlık örgütü) 
B)İTK(( Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı) 
C)İSGÜM(İş sağlığı ve güvenliği enstitüsü müdürlüğü) 
D)İSGGM(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 
E)ÇASGEM(Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi) 
 
S14) Aşağıdakilerin hangisinde  risk değerlendirme aşamaları öncelik sırasına göre doğru olarak 
verilmiştir? 
l--- Riskleri belirleme ve analiz etme,   
ll-- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,  
lll- Tehlikeleri tanımlama,   
lV- Dokümantasyon 
V-  Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenmesi 
A) l-ll-lll-V-lV  B) lll-l-ll-V-lV   
C) l-ll-lll-lV-V  D) lll-l-ll-lV-V  
E) V-lV-lll-ll-l 
 
S15)Aşağıdakilerden hangisi kantitatif(Nicel) risk değerlendirme tekniklerinden biri değildir?  
A) Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi  
B) Fine-Kinney Analizi 
C) L-Tipi Matris Metodu    
D) X-Tipi Matris Metodu   
E) Ön tehlike analizi  
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S16) İşitme kaybının meslek hastalığı sayılabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangileri 
gerçekleşmelidir? 
I--- Gürültülü işte en az 2 yıl çalışmalı 
II-- Gürültü düzeyinin 85 Db’in üstünde olduğu işlerde en az 30 iş günü çalışmış olması gerekir 
III- Gürültülü işte en az 1 yıl çalışmalı 
IV- Gürültü düzeyinin 85 Db’in üstünde olduğu işlerde en az 6 ay çalışmış olması gerekir 
A)Yalnız lll B)l-ll   C)Yalnız IV 
D)l-lll   E)ll-lll 
 
S17) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 
 Kulak koruyucu donanımlar  hangi durumda çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur? 
A) 80 dB   
B) 81 dB   
C) 85 dB 
D) 86 Db  
E) 87  dB 
 
S18) Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre  Tüm vücut 
titreşiminde 8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük Maruziyet sınır değeri-Maruziyet eylem 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Maruziyet sınır değeri  5 m/s²        -Maruziyet eylem değeri 2,5 m/s² 
B)Maruziyet sınır değeri  2,5 m/s²     -Maruziyeteylem değeri 5 m/s² 
C)Maruziyet sınır değeri  1,15 m/s²   -Maruziyet eylem değeri 0,5 m/s² 
D)Maruziyet sınır değeri  0,5 m/s²     -Maruziyet eylem değeri 1,15 m/s² 
E) Maruziyet sınır değeri   4m/s²         -Maruziyet eylem değeri 2 m/s² 
 
S19)Aşağıda ses Gürültüyü meydana getiren ses türleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?  
l---Subsonik sesler: Frekansı 20 Hz'den düşük olan sesler 
ll--İşitilebilen sesler: Frekansı 20 Hzile20 kHz arasında olan sesler 
lll-Ultrasonik sesler: Frekansı 20 kHz'den daha yüksek olan sesler 
lV-İşitilebilir Frekanslar-20kHz-40kHz 
A)lll-lV  B)l-lV  C)ll-lV      
D)l-ll-lll-lV   E)l-ll-lll 
 
S20) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri radyasyonun yayılma biçimlerindendir? 
l-   Dalga biçiminde   
ll-  Dairesel biçimde   
lll- Parçacık biçiminde 
A) Yalnız II  B) Yalnız l C) l-lll   
D) l-ll-lll  E) l-ll 
 
S21) Fiziki sistemlerde dıştaki uyarıcının tesiriyle titreşen cisimler, uyarıcı etkisini kaldırdığı takdirde, 
genliğini yavaş yavaş küçülterek sıfıra indirir. Bu olaya ne ad verilir? 
A) İvme     
B) Sallanma      
C) Rezonans  
D) Sönümleme     
E) Hareket  
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S22)Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı 
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere ne ad verilir? 
A) Kolay alevlenir madde 
B) Kimyasal  madde     
C) Toksik  madde 
D) Tahriş edici  madde    
E) Çok kolay alevlenir madde 
 
S23)İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı 
ortalama (TWA) değerİ  azami kaç olmalıdır? 
A) 0,1lif/cm³   
B) 0,01lif/cm³ 
C) 0,15lif/cm³   
D) 0,75lif/cm³ 
E) 0,2lif/cm³ 
 
S24)  İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan 
işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla 
ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar. Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl 
saklanır? 
A) 10     
B) 20     
C) 15   
D) 30     
E) 40 
 
S25)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kaynak işlerinde kullanılan koruyucu gazlardandır? 
l-Ar   
ll-He   
lll-CO2        
lV-O2 
A) l-ll   
B) ll-lll-lV  
C) ll-lll  
D) l-ll-lll   
E) lll-lV 
 
S26)Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre  
Ev, ticarethane, büro vb. yerlerde yapılan ve toprağa karşı gerilimi 250 V'a kadar olan  
elektrik kuvvetli akım tesislerine ne ad verilir? 
A) Yapı Elektrik Tesisleri     
B) Linye Hattı 
C) Kolon Hattı    
D) Sorti Hattı 
E) Ana Kolon hattı  
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S27)Yeraltına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az ……. cm derinliğe gömülmelidir. Bu 
yerlerin dışında en az ………. cm olmalıdır. Bu derinlik zorunlu durumlarda özel koruyucu önlemler 
alınarak 20 cm dolaylarında azaltılabilir.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A) 80-100  
B) 70-50  
C) 50-30 
D) 80-50  
E) 80-60 
 
S28)Asansör işletme ve  bakım yönetmeliğine göre aşağıda verilen işlerin hangisi Asansör bakımı 
kapsamında değildir? 
A) Yağlama ve temizlemeyi 
B) Tahrik ünitesi, askı sistemi, kumanda sistemi, taşıyıcı/kabin, durak kapısı ve/veya asansör güvenlik 
aksamlarının değişimi 
C) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini 
D) Kurtarma çalışmaları 
E) Ayarlama işlemleri 
 
S29) Yangın kompartımanı:Bir bina içerisinde, üstü ve altı da dahil olmak üzere her yanı en az kaç 
dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış (hacim) 
bölümdür? 
A) 30   
B) 45   
C) 60  
D) 90   
E) 70 
 
S30) Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son 
noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok kaç m olabilir? 
A) 18    
B) 50   
C) 45 
D) 30   
E) 10 
 
S31) Aşağıdakilerden hangisi  Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işlerdendir? 
l---Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz 
konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini 
içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. 
ll--Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî 
güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan 
çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum 
ve kuruluşunca belirlenir. 
lll-Büro işleri 
A) Yalnız ll  
B) l-ll-lll   
C) Yalnız lll 
D) l-ll   
E) ll-lll 
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S32) Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 
Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri  birlikte  kullanılabilir? 
l--- Işıklı işaret ve sesli sinyal 
ll-- Işıklı işaret ve sözlü iletişim  
lll- El işaretleri ve sözlü iletişim  
A) l-ll   
B) Yalnız ll  
C) Yalnız lll           
D) l-ll-lll   
E) ll-lll 
 
S33)Aşağıdakilerden hangisi basit basınçlı kaplar yönetmeliğine göre kapların basınçlı parçalarını 
imal etmek için kullanılan malzemelerle ilgili  doğru verilmiştir? 
l--- Kaynak yapılabilir. 
ll-- Asgari çalışma sıcaklığındaki kopmanın parça parça veya kırılgan tip kırılmaya yol açmaması için şekil 
verilebilir süneklikte ve toklukta olur. 
lll- Yaşlanmadan olumsuz şekilde etkilenmez. 
lV- Kaynak yapılamaz 
 
A) l-ll-lll   
B) ll-lll-lV  
C) lll-V   
D) ll-lV                 
E) l-ll 
 
S34)3.3.2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre:Basınçlı 
kaplar için, hidrostatik test basıncı, aşağıdakilerden hangilerinden daha az olmaz; 
l-Azami izin verilebilen basınç ve azami izin verilebilen sıcaklığı dikkate alınarak hizmetteki basınçlı 
ekipmanın maruz kaldığı azami basıncın ……….. katsayısı ile çarpılmasına denk gelen değer veya 
ll-Daha yüksek değerler için azami izin verilebilir basıncın …………. ile çarpılmasına denk gelen 
değer.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A) 1,25-1,5   
B) 1,5-1,43  
C) 2-1,43   
D) 1,25-1,43  
E) 2-1,5 
 
S35)Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit 
veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban 
plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Taban plakalarının alanının en az 
kaç cm2 olmalıdır? 
A) 80   
B) 150   
C) 170 
D) 90   
E) 55 
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S36)Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre Oksimakineli ferdi kurtarıcı 
değişim istasyonlarında bulunacak donanım sayısı ve ekipman sayısı  Acil durumlarda o istasyondan 
yararlanması beklenen çalışan sayısı  880 ise  
 en az ne kadar olmalıdır? 
A) 80   
B) 85   
C) 90 
D) 176   
E) 88 
 
S37)Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre Maden ocaklarında Çalışma 
gerilimi kaç voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, 
topraklamayla güvenlik altına alınır? 
A) 30    
B) 25    
C) 22  
D) 42   
E) 28  
 
S38)Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında  yönetmeliğe göre  
aşağıdakilerden hangisi baş koruyucularından değildir? 
l--- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler 
ll-- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri) 
lll- Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve 
benzeri) 
lV- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 
A) l-lll   
B) l-ll   
C) Yalnız lV 
D) l-ll-lll   
E) ll-lll 
  
S39)İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre İskelelerin 
kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması kimlerin gözetiminde yapılır? 
l--- Görevli inşaat mühendisi   
ll-- İnşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri 
lll- Tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında 
lV- Makine mühendisi 
V--Makine teknikeri 
A) l-ll-lll   
B) l-ll-lll-V  
C) ll-IV-V        
D) l-ll-lV-V                 
E) Yalnız l 
 
S40) Ahmet usta duvara astığı takım panosunu boyarken sarı ve mor renklerini kullanmıştır.Ahmet 
ustanın bu renkleri seçmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Reaksiyon 
B)Renk Kontrastı oluşturarak canlı ve parlak görünerek en yüksek zıtlık etkisini yaparlar. 
C)Tekdüze zemin 
D)Renk karmaşası 
E)Işık şiddeti 
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S41)"Böbrek, kemik ve akciğerlerde hasar yapmaktadır. Pil yapımında, plastik ve diğer madde 
kaplamalarında oldukça yoğun kullanılıp, vücuda hava, su ve hatta gıdalarla girebilmektedir. Hangi 
yolla girerse girsin karaciğer ve böbrekte birikmektedir." Tanımdaki kimyasal aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kadmiyum    
B) Krom        
C) Manganez   
D) Arsenik        
E) Berilyum 
 
S42)Aynı İşyerinde çalışan Ahmet ve Servet bey verdikleri izin dilekçelerinde aynı dönemde izin 
kullanmak istemektedirler. İzin kurulu bu talepleri değerlendirirken aşağıdaki durumların hangisini 
dikkate alarak öncelikleri belirler? 
l--- İşyerindeki kıdem 
ll-- Çalışanların bir önceki yıl iznini, kullandığı tarih 
lll- Çalışanların Yaşı 
lV- Çalışanların Cinsiyeti 
A)l-ll    
B)Yalnız ll                     
C)l-ll-lll-lV           
D)ll-lll-lV       
E)l-lll 
 
S43) Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim 
elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde ya da ihale makamları, ruhsata tabi işlerde (maden 
arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ve benzeri) ruhsatı veren merciler (valilikler, kaymakamlıklar, 
belediyeler), sosyal güvenlik il müdürlükleri, vergi daireleri de kendi mevzuatları açısından yaptıkları 
işlemler sırasında, işyerlerinin Kanunun  
3 üncü maddesine göre ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunup bulunmadığını kontrol ederler. 
Bildirim yapmamış olan işyerlerinin unvan ve adreslerini ilgili bölge müdürlüğüne bir yazı ile en geç 
kaç gün içinde bildirirler? 
A)60   
B)45   
C)30 
D)15   
E)7 
 
S44) Borçlar kanununa göre hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 
durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin kaç katı tutarında tazminat ödemekle 
yükümlüdür? 
A)3    
B)4     
C)1     
D)2     
E)5 
 
 
 
 
 
 
 



 

Başka şahıs ve platformlarla paylaşılması yasaktır. Aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır. 

Kitap sipariş: www.isgkitap.com-WhatsApp İletişim sipariş Hattı:05383769673  

S45)Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre Radyasyondan korunmada kullanılan, doz sınırlama 
sisteminin temel ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
l--- Uygulamaların Gerekliliği   
ll-- Optimizasyon 
lll- Doz Sınırlaması         
lV- Maksimum değer 
A)l-ll   
B)l-ll-lV              
C)l-ll-lll-lV     
D)l-ll-lll     
E)Yalnız lV 
 
S46) 440 çalışanı olan Az tehlikeli iş yerlerinde  
..…… : Kurtarma ekip görevlisi 
………: İlkyardım görevlisi 
...……: Söndürme ekip görevlisi görevlendirilir. 
Cümledeki boşluğa sırasıyla hangileri gelmelidir? 
A) 8-22-8  
B) 10-22-10   
C) 9-22-9  
D) 9-44-9             
E) 9-22-8 
 
 
S47) Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, 
sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına 
göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında 
kullanılamayan motorlu araç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İş Makinası   
B) Kamyon 
C) Özel Amaçlı Taşıt   
D) Kamyonet 
E) Arazi taşıtı 
 
S48) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre hangi iş yerleri 
destek kapsamına girer? 
l--- Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerine, 
ll-- Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerine, 
lll- Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Elliden az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerine, 
A) l-ll    
B) l-lll        
C) Yalnız lll       
D) ll-lll              
E) Yalnız l 
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S49) İmalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından garanti edilmiş olan aksamın kaldırabileceği üst yük 
sınır değeri ile aksam üzerinde işaretli azami çalışma yük değeri arasındaki aritmetik 
oranı,aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (İGU+İH) 
A) Çalışma kat sayısı        B) Deney kat sayısı  C) Statik deney   
D) Dinamik deney  E) Güdümlü yük 
 
S50) Patlayıcı maddelerin depolanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur?(İGU+DSP) 
l--- Patlayıcı maddeleri depolamak ve kullanmak için özel bir alan oluşturulmalıdır.  
ll-- Depolama odaları sağlam inşa edilmiş olmalı ve kullanılmadığı zamanlarda güvenli bir şekilde 
kilitlenmiş olmalıdır.  
lll- Depoda doğal aydınlatma veya taşınabilir elektrik lambaları kullanılmalı ya da deponun içinden 
aydınlatma yapılmalıdır.  
A) Yalnız l      
B) l-ll   
C) l-ll-lll    
D) ll-lll             
E) l-lll 
 
S51) Araştırmacıların bir soru ortaya attığı ve bir hastalığa neyin sebep olabileceği hakkında bir 
hipotez oluşturduğu araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?(İH) 
A) Prospektif   Kohort    
B) Redrospektif   kohort    
C) Deneysel 
D) Vaka-Kontrol    
E) Müdahale Çalışması 
 
S52) İlkyardım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?(DSP) 
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya 
kadar, 
l--- Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 
ll-- Hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde 
yapılan ilaçlı uygulamalardır 
lll- Hastanelerin Acil bölümlerinde  yapılan ilk uygulamalardır. 
A) Yalnız l B) l-ll  C) l-ll-lll  
D) ll-lll  E) l-lll 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENEME SINAVI-1 CEVAP ANAHTARI 

1 A 11 A 21 D 31 D 42 A 

2 B 12 A 22 C 32 D 43 D 

3 A 13 E 23 A 33 A 44 A 

4 E 14 D 24 C 34 D 45 D 

5 C 15 E 25 D 35 B 46 C 

6 E 16 B 26 A 36 E 47 A 

7 D 17 B 27 E 37 D 48 A 

8 C 18 C 28 B 38 C 49 A 

9 B 19 E 29 C 39 A 50 B 

10 C 20 C 30 C 40 B 51 A 
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