
 

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-6 
S1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıdakilerden hangisine uygulanır? 
A)Türk Silahlı Kuvvetleri bakım merkezi. 
B)Ev hizmetleri. 
C)Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
D)Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.  
E)Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, 
eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 
 
S2) Genç çalışan: kaç yaşını bitirmiş ancak kaç yaşını doldurmamış çalışanı İfade eder? 
A)14-15     
B)15-18   
C)11-12        
D)13-14                       
E)15-16 
 
S3) İSG kanununa göre İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
A)Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. 
B)Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin 
tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.  
C)Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’den az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 
D)Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; 
başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları bilgilendirir.  
E)Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi 
zorunlu değildir. 
 
S4) 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 birinci kez ve tekrarında kaçar ay askıya alınır? 
A)3-6    
B)2-4    
C)6-12    
D)4-8         
E)12-24 
 
S5) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu 
hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla 
tespit edilen kişinin belgesi kaç ay süreyle askıya alınır? 
A)3    
B)4    
C)6    
D)8         
E)12 
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S6) İSG Kanununa göre  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. 
Aşağıdakilerden hangisi bu eğitimlerden değildir? 
A)İşe başlamadan önce, 
B)Herhangi bir sebeple 1 yıldan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi 
yenileme eğitimi verilir. 
C)Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, 
D)İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.. 
E)Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli 
aralıklarla tekrarlanır. 
 
S7) İSG Kanununa göre  aşağıda çalışan temsilcisini görevlendirmede hangisi yanlıştır?         
A)İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.  
B)Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.  
C)Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
D)Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
E)İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
 
S8) İSG Kanununa göre  aşağıdakilerden hangisi Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur? 
A)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi       
B)Çasgem        
C)İsggm 
D)İşgüm          
E)İsg Federasyonu 
 
S9) İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi iş yerlerinde kurulma zorunluluğu vardır? 
A)Elliden fazla  çalışanın bulunduğu vealtı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde  
B)Otuz ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve üç aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, 
C)Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde  
D)Yirmi ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve dört aydan fazla süren sürekli işlerin  
E)Yüz ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve dört aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 
söyler, davranışlarda bulunursa veya cinsel tacizde bulunursa 
E)İş sözleşmesi muvazzaf askerlik nedeni ile feshedilen işçi 
 
S10) 6331 Sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek 
suretiyle hangi kurum tarafından verilir? 
A)Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. 
B)Sosyal Güvenlik kurumunca verilir 
C)Mülki idare amiri tarafından verilir  
D)Genel kolluk tarafından verilir 
E)İş mahkemesi tarafından verilir. 
 

MİNİ DENEME-6 
1 A 3 C 5 C 7 C 9 C 
2 B 4 A 6 B 8 A 10 A 

 

 


