
 

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

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

 
 

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-1 
S1)Maslow tarafından ortaya konulan ihtiyaçlar  beş basamakta gruplandırılmıştır. Bu aşamada 
Maslow’un hiyerarşik yapısının en üst katmanında bulunur. Bu düzeyde bulunan kişiler kendi 
farkındalığını yaratmış olup, kendi potansiyellerinden yararlanma yoluna bakıp dış dünyanın 
kendileri hakkında ne düşündüğü ile ilgilenmezler.  bu durum hangi basamakta yer almaktadır? 
A)Fizyolojik     
B)Güvenlik     
C)Sosyal  
D)Saygınlık     
E)Kendini gerçekleştirme 
 
S2)Aşağıda verilen düzenlemeler hangi kanunda yer almaktadır? 
- İşçi işveren kusuru ile zarara uğrarsa işverene bu zararı tazmin etme yükümlülüğü getirmiştir.  
-Ücretleri ayni olarak ödenmesi kaldırılıp günlük çalışma süresi gün doğuşundan gün batıncaya 
kadar uzayabileceği ve işçinin bu sürelerde çalışması hâlinde ücrete hak kazanacağı kararına 
varılmıştır. 
A)Dilaver paşa nizamnamesi     
B)Polis nizamnamesi   
C)Mecelle-i Ahkamı Adliye 
D)Maadin nizamnamesi    
E)İş kanunu 
 
S3)Aşağıda verilenler hangi kanunda yer almaktadır? 
l--Ereğli Kömür Havzasına uygulanmıştır. 
ll-100 maddeden oluşan oluşmaktadır.  
lll-Günlük çalışma süresi 10 saat, işçiler için dinlenme ve yatacak yerler, çalışma süresi dışında 
dinlenme süreleri ve işçi ücretlerinin ödenmesi gibi düzenlemeler yapılmıştır.  
lV-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 
 
S4) Birinci Meclisi döneminde çıkarılan bir yasadır.Bu dönemde sanayileşme anlamında gerekeli 
adımlar atılmış olup  Bu yasayla: 18 yaşından küçüklerin madende çalıştırılması yasaklanmış, 
günlük çalışma süresi 8 saat ile sınırlandırılmış, daha fazla çalışılması durumunda daha fazla ücret 
ödenmesine ve bu çalışmanın karşılıklı tarafların rızasıyla yapılmasına karar verilmiştir. Bu yasa 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Dilaver paşa nizamnamesi     
B)Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 Sayılı Yasa  
C)Mecelle-i Ahkamı Adliye 
D)Maadin nizamnamesi    
E)İş kanunu 
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S5) İş güvenliği ile ilgili hükümlere daha fazla yer vermiştir. Böylece Dilaver Paşa Nizamnamesinde 
eksiklikler de giderilmiştir.  
-Madenlerde zorla çalıştırma sistemi kaldırılmıştır.  
-Mühendislere iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemleri aldırma ve gerekli araç ve gereçleri 
isteme hakkını getirmiştir.  
-İş kazalarının idareye bildirilmesi, madende hekim bulundurulması, iş kazasına uğrayan işçilere ve 
ailelerine tazminat ödenmesi ve iş kazasında kusurlu bulunan işverenlere para cezası ödeme gibi 
düzenlemeler getirmiştir. 
-Tanzimatın ilanından sonra çıkarılan kararname olmasından dolayı ‘Tanzimat yasası ‘’olarak'da 
bilinir. Bu yasa aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Dilaver paşa nizamnamesi     
B)Polis nizamnamesi   
C)Mecelle-i Ahkamı Adliye 
D)Maadin nizamnamesi    
E)İş kanunu 
 
S6) Aşağıda verilen bilgiler hangi kanunda yer almaktadır? 
l---Cumhuriyet sonrası çıkan 1930 tarihli ve 1593 sayılı kanundur. 
ll--En az 50 işçi çalıştıran iş yerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu getirmiştir 
lll-Bar,kabare,gazino dans sorunları,hamam ve kahvehaneler gibi yerlerde 18 yaşından küçüklerin 
çalıştırılmasını yasaklamıştır. 
A)4857 sayılı İş Kanununu   
B)1475 sayılı İş Kanunu                 
C}Borçlar Kanunu  
D)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu   
E)Dilaver paşa nizamnamesi 
 
S7)İlk toplu sözleşmedir. Aşağıdaki hükümler yer almaktadır. 
-13 Temmuz 1766 tarihinde Kütahya'daki çini atölyesi sahipleri ile bu atölyelerde çalışan kalfa ve 
çıraklar arasında yapılmıştır. 
-Bu hükümlerle alakalı en dikkat çekici maddelerden birisi ise şöyledir: Kalfa ve çıraklar bu 
anlaşmada belirtilen hükümler dışında bir istekte bulunmayacaktır. Kalfalar ve çıraklar, 
Kütahya'daki 24 işyerinden başka işyeri açamayacaktır. Bu yasa aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Fincancılar sözleşmesi  
B)1475 sayılı İş Kanunu                 
C}Borçlar Kanunu  
D)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu   
E)Dilaver paşa nizamnamesi 
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S8)Aşağıda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ülkemizdeki gelişmelerle ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
l---Fincancılar sözleşmesi-Cumhuriyet ilanından önce-İlk toplu sözleşme 
ll--Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun- Cumhuriyet ilanından 
önce-Madenlerde 18 yaşından küçük olanların çalıştırılması yasaklandı 
lll-3008 sayılı iş kanunu ilk iş kanunu- Cumhuriyet ilanından sonra-Kanunun uygulanması için çok fazla 
tüzük çıkarılmıştır.  
lV-1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu- Cumhuriyet ilanından önce-Çalışma hayatında kadınların ve 
çocukların korunması, en az 50 işçi çalıştırılan iş yerlerinde hekim bulundurulması zorunluluğu 
getirildi. 
A)l-lV                   
B)ll-lll-lV        
C)l-ll-lll      
D)lll-lV         
E)ll-lll 
 
S9)Aşağıdakilerden hangisi Domino teorisinde yer alan Güvenliksiz durumlardan değildir? 
A)İşe uygun çalışma talimatlarının bulunmaması      
B)Güvenliksiz ve sağlıksız çevre koşulları  
C)Güvenlikli çalışma talimatlarına uymamak 
D)Elektrikli makinelerde topraklama kurallarına uyulmaması  
E)İşe uygun olmayan el aletleri 
 
S10) Aşağıdakilerden hangisi Görünmeyen maddi zararlardan değildir? 
A)Çalışılamayan sürelere ilişkin iş gücü ve üretim kaybı,  
B)Makinelerin hasarlanması veya elden çıkması sonucu tamir ve yenileme masrafları, 
C)İşletmenin veya fabrikanın tamamının ya da bir kısmının kullanılamaz hâle gelmesi,  
D)Aksayan üretimin telafisi için fazla mesai yapma zorunluluğu, mahkeme ve adli süreç masrafları, 
E)Kazalı ve yakınlarına ödenen tazminatlar ile sigorta tazminatlar. 
 
 
Başka platformlarda paylaşılması yasaktır. 
Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Sorular ISBN No alınmış kaynaklarımızdan alıntıdır. 
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