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DENEME SINAVI-2 
S1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu hangi 
çoğunlukla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır? 
A)Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla  
B)Toplantı yeter sayısı ile 
C)Üye tamsayısının Üçte biri 
D)Üye tamsayısının Üçte ikisi 
E)Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğuyla 
 
S2) Geller tarafından geliştirilen model, insan, çevre ve davranış arasında interaktif ve dinamik bir 
“güvenlik üçgeni” üzerine vurgu yapmaktadır. Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Davranışları Yetişkinler, 
öğrenme sürecine etkin olarak katılmak isterler.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 
 
S3) Aşağıdakilerden hangisi Domino teorisinde yer alan güvensiz davranışlardan değildir? 
A)İşi bilinçsiz yapmak   
B)Dalgın ve dikkatsiz olmak 
C)Makine koruyucularını çıkarmak   
D)Koruyucusu olmayan Makine ve Tezgahlar 
E)Güvenlikli çalışma talimatlarına uymamak 
 
S4)Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya Asıl 
işin Bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 
alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel 
kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir? 
A)Asıl işveren          B)İşçi        
C)Alt işveren     D)Proje müdürü                E)Genel sorumlu 
    
S5)Yüz elli ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç çalışan temsilcisi olmalıdır? 
A)1  B)2   C)3    D)4   E)5 
 
S6)Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre Radyasyon görevlileri için etkin doz miktarları ile ilgili 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A)Ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv'i geçemez 
B)Herhangi bir yılda ise 50 mSv'igeçemez. 
C)Cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 2 cm2'lik alanın eşdeğer dozu, diğer alanların 
aldığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir. 
D)El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, 
E)Göz merceği için 150 mSv'dir. 
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S7) Aşağıda Borçlar kanunu ile İş Kanununa göre Fesih bildirim süreleri verilmiştir. Hangisi yanlış 
verilmiştir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8)Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı  olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi 
ve boşaltılması sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmesi, 
kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılması 
yasaktır? 
A)20    B)30    C)40 
D)50    E)150 
            
S9)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)Yalnızlll 
D)ll-lll  E)Yalnız l 
                         
S10)Aşağıdakilerden hangisi Talimatların hazırlanması ile ilgili genel ilkelerden değildir? 
A)Talimatlar Türkçe hazırlanmalı, orijinal talimatların başka bir dilde olması halinde beraberinde 
Türkçeye çevirisi yer almalıdır.  
B)İmalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından doğrulanan dil versiyonu/versiyonları üzerinde ‘Orijinal 
talimatlar’ ibaresi görülmelidir. 
C)Makinaların kullanılacağı ülkenin resmi dili/dillerinde ‘Orijinal talimatların’ bulunmadığı 
durumlarda, imalâtçı veya yetkili temsilcisi veya bu makinayı getiren kişi tarafından söz konusu 
bölgedeki geçerli dile çeviri sağlanmalıdır. Çeviri ‘Orijinal talimatların çevirisi’ ibaresini taşımalıdır. 
D)Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını içermelidir. 
E)Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım 
talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek 
genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
S11) Üç ana renk kırmızı, mavi, sarı merkez alınarak turuncu, yeşil ve morun ara renk olarak elde 
edilmesi ve kendi aralarında karıştırılarak ana ve ara renklerin gösterildiği yapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)Renk Çemberi  B)Renkler Dünyası    C)Renk Prizması  
D)Renk Küresi   E)Renk Skalası 
      
 

6098-Borçlar Kanunu 

Hizmet süresi Sözleşmenin 
sona erme süresi 

A)1 Yıla kadar 2 Hafta sonra 

B)1 Yıldan -5 Yıla kadar 
(Dahil) 

4 Hafta sonra 

C)5 Yıldan Fazla ise 6 Hafta sonra 

4857-İş Kanunu 

D)6 ay dan fazla  ise 2 hafta sora 

E)6 ay-1.5 yıl 4 hafta sonra 
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S12)Medikal kullanım ve solunum için oksijen karışımları ve hava tüplerinden Oksijen-Helyum  
tüpleri TS EN 1089-3 standardına göre  hangi renkte olmalıdır? 
A)Beyaz ve Siyah    B)Beyaz ve Kahverengi    C)Beyaz veya Gri   
D)Beyaz ve Mavi  E)Sarı ve Açık mavi  
      
S13)Güvensiz asansörlerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? 
l---Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen 
asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz.  
ll--Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul 
edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz 
konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulamaz.  
lll-Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım 
ücreti talebinde bulunabilir 
A)l-ll    B)Yalnız ll    C)Yalnız l 
D)l-ll-lll    E)Yalnız lll 
 
S14)Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla iskele 
platformunun asgari olarak taşıması gereken özelliklerden değildir? 
A)Yapılan işin özellikleri dikkate alınarak üzerine gelebilecek muhtemel yükleri taşıyabilecek 
kapasitede olması. 
B)Gerekli her türlü ekipman ve malzeme dikkate alınarak çalışanların işlerini yaparken rahatça 
hareket edebilecekleri genişlikte olması. 
C)Platformda ve platform birimleri ile iskele düşey elemanları arasında boşluk bulunması. 
D)Hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmiş ve çalışanların güvenli geçişine izin verecek 
şekilde yerleştirilmiş olması. 
E)Güvenli çalışmayı sağlayacak şekilde kaymaz olması. 
 
S15)Sınıf C geçici kenar koruma sistemlerinde düşme yüksekliğinin çalışma yüzeyi açısının 45° ile 
60° arasında olduğu ve kaç metreden az olduğu alanlarda kullanılır? 
A)5   B)7    C)10   D)15    E)20 
 
S16)Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar aşağıdaki işlerin hangisinde kullanılmaktadır? 
l---Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar 
ll--Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler  
lll-Çatı işleri 
A)l-ll    B)l-ll-lll    C)Yalnız l 
D)ll-lll    E)Yalnız-lll 
    
S17) Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik 
kapsamına giren işyerlerinin denetimini aşağıdaki bakanlıkların  hangisi/hangileri yapar?  

l---Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  
ll--Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
lll-Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı  

A)Yalnızll   B)ll-lll    C)l-lll  
D)l-ll    E)l-ll-lll 
 
S18) işyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini 
yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce  en az ne kadar dinlenmeleri zorunludur? 
A)Yarım saat   B)1 saat            C)15 dk. 
D)1,5 saat   E)2 saat 
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S19)Güvenlik raporunun, büyük kaza önleme politika belgesinin ve büyük kaza senaryo 
dokümanının güncellenmesi aşağıdaki durumların hangisinde yapılır? 
A)Tehlikeli maddelerin niteliğinde, fiziki şeklinde veya depolama şeklinde değişiklik olması, 
B)Tehlikeli maddelerin depolandığı veya kullanıldığı proseslerde değişiklikler olması, 
C)Kuruluşta büyük endüstriyel kaza veya büyük endüstriyel kaza tanımı kapsamında ramak kala olay 
meydana gelmesi, 
D)Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması, 
durumlarında gözden geçirilir ve güncellenir. 
E)Hepsi 
 
S20) Aşağıdakilerden hangisi İşyeri hekimlerinin görevleri arasında bulunan Sağlık gözetimi 
görevleri arasında yer almaz? 
A)Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak 
çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 
B)Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 
C)Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç yılda bir 
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.  
D)Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, 
madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri 
için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı 
almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini 
tekrarlamak. 
E)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri 
arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler 
yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden 
değerlendirmesini yapmak. 
 
S21)İşveren İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına kaç  
işgünü devam etmemesi durumunda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini 
beklemeksizin feshedebilir? 
A)3   B)4   C)2    D)1    E)6 
 
S22)İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri 
kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu 
işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 
kaç gün içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz? 
A)6 İş günü   B)10 İş günü  C)15 İş günü   
D)6 gün    E)30 İş günü    
 
S23)İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil 
günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için ne kadar ücret  ödenir? 
A)Ödenmez                      B)Bir günlük     C)İki günlük                       
D)Yüzde elli                   E)Yüzde ikiyüz 
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S24)İSG Kanununa göre İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, iş 
güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.  
B)Bakanlık,iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel 
alanda özel düzenleme yapabilir. 
C)Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı 
olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, 
belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin 
muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. 
D)Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı 
olma niteliğini haiz personel görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır.  
E)Hepsi 
 
S25)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 gerekir? 
A)30    B)60    C)90 
D)120    E)180 
   
S26)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden 
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az ……..oranında azalmış bulunduğu tespit 
edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)% 20    B)% 10             C)%30       
D)% 50    E)% 40             
 
S27)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onayladığı İLO’ nun inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık 
Sözleşmesidir? 
A)155    B)159    C)167    
D)161    E)164 
 
S28)Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az 
çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için  aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
l---Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân 
oluşturulabilir.  
ll--Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması 
durumunda  işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar. 
lll-İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak 
üzere toplam iki oda temin eder. 
A)l-ll         B)l-lll     C)Yalnız lll             
D)l-ll-lll           E)ll-lll 
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S29)İş sağlığı ve güvenliği kurullarının karar oylamalarında oyların eşit çıkması halinde 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 
A)Oylama eşitlik bozulana kadar tekrarlanır 
B)Karar kura ile belirlenir. 
C)Karar bir sonraki toplantıda tekrar oylanır. 
D)Başkanın oyu kararı belirler. 
E)İş güvenliği uzmanının oyu kararı belirler 
 
S30)Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, 
bu hususlarda usul ve esasları belirlemek hangi Kamu kurum ve kuruluşun görevidir? 
A)ÇASGEM(Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi) 
B)WHO( Dünya  sağlık örgütü) 
C)İSGGM(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)    
D)İSGÜM(İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme enstitüsü Başkanlığı)  
E)İTK(Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı) 
 
S31) Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim 
gösteren cisimlere ne denilmektedir? 
A)Ekranlı araç           B)Klavye     C)Monitör        
D)Çalışma alanı      E)İmge 
                
S32)Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre İşveren yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  
A)İşveren; risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
B)Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırır. 
C)İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi 
ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder. 
D)Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
E)İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan 
hizmet alabilir. 
 
S33)İstenmeyen bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun nasıl 
değerlendirileceğine ilişkin bir metottur. Yani sebep-sonuç ilişkileri değerlendirilirken 
kullanılmaktadır.Ancak analistin tecrübesi sonuçları etkilemektedir. Bu sebeple karmaşık ve fazla iş 
akışlarına işlemlere sahip işletmelerde yalnızca bu metodu uygulamak yeterli olmayabilir.Tehlike 
tespitleri, işletmedeki değişimler ve acil durumlarda da hazırlanabilir. Bu yöntemde risk puanı 
hesaplanır. Risk değerlendirmesi risk puanından elde edilecek sonuca göre incelenir. Tanımdaki 
Risk değerlendirme metodu  aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA)   
B)İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis - JSA)  
C)L tipi matris analizi 
D)Ön Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard Analysis – PHA)  
E)X tipi matris analizi 
 
S34)Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?  
A)Kabul edilemez risk         B)Öngörülen risk   C)Kabul edilebilir risk          
D)Dikkate değer risk    E)Tolere edilebilir risk  
 
 



 

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

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

S35)Hijyen eğitimi yönetmeliğine göre Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş 
kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş 
kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur.Komisyonla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş koluna göre eğitim konularını ve sürelerini; 
eğitimlerin, iş yeri sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eğitimlere ve 
belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler. 
B)Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir üyenin başkanlığında toplanır 
C)Komisyon yılda en az iki  kez toplanır.  
D)Kararlar, salt çoğunlukla alınır. 
E)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. 
 
S36)Frekansı 20Hz den düşük olan seslere……………….ses denir.Cümledeki boşluğa hangisi 
gelmelidir? 
A)İşitiiebilen sesler   B)Ultrasonik sesler   C)Ağrı eşiği   
D)İşitme eşiği    E)Subsonik sesler      
   
S37)Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerden hangisi  gürültüden kaynaklanacak riskler değerlendirirken Özel önem verilecek 
hususlardan değildir? 
A)Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine özel önem verilir. 
B)Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, özel önem verilir. 
C)Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve 
güvenliklerine olan etkilerine özel önem verilir. 
D)Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve 
titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine, 
E)Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğu dışındaki normal çalışma saatleri dışında da devam 
edip etmediğine özel önem verilir. 
 
S38)Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 
Çalışanlar Kulak koruyucu donanımları  hangi durumda kullanmak zorundadırlar? 
A)Çalışanın gürültüye maruziyeti ,en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında 
B)Çalışanın gürültüye maruziyeti ,en düşük maruziyet eylem değerlerine  ulaştığında 
C)Çalışanın gürültüye maruziyeti,en yüksek  maruziyet eylem değerlerine  ulaştığında  ya da aştığında 
D)Çalışanın gürültüye maruziyeti , maruziyet sınır değerlerini  aştığında 
E)Çalışanın gürültüye maruziyeti ,maruziyet sınır   değerlerine ulaştığında 
 
S39)Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde 
ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler aşağıdakilerden hangisidir?  
A)Kolay alevlenir madde  
B)Kimyasal  madde   
C)Oksitleyici  madde 
D)Çok toksik madde    
E)Çok kolay alevlenir madde 
 
S40)Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot 
depolama tankı arasındaki uzaklıklar ile ilgili tank kapasitesi  1001-3000 (m3) ise uzaklık kaç m 
olmalıdır? 
A)1   B)4    C)2             D)3    E)5 
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S41)İşyerlerinde hijyen kurallarına uyulmadan veya yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda 
benzen hangi hastalığa neden olur? 
A)Mide kanseri    B)Omurilik kanseri   C)Karaciğer kanseri        
D)Bağırsak kanseri    E)Kan kanseri 
 
S42)İnsan sağlığına ve tarımsal üretime zarar veren böceklere, hastalıklara ve yabancı otlara karşı 
kullanılan kimyasal maddeler aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Pestisitler    B)Bazlar      C)Solventler 
D)Asitler    E)Hiçbiri 
 
S43)Biyolojik etkenlerin  Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre 
fiziksel koruma düzeyi tespit edilir. Grup 2 biyolojik etkenlerle çalışmalarda hangi koruma düzeyi 
alınır? 
A)1   B)2   C)3           D)4    E)5 
 
S44)İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve 
sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri, kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları 
süreçtir. Tanımda verilen süreç  aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Mobbing     B)Sosyal dışlama   C) Sözlü tehdit   
D)Kişiye yönelik saldırı    E)Tartışma 
  
S45) İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin 
tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin eğitim konuları 
arasında yer almaz? 
A)Mevzuat eğitimi.      
B)İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım.            
C)Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve 
kuralları.              
D)Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi. 
E)Periyodik kontrol yapılacak araçları kullanan operatörlerin yetkinliği 
 
S46)Aşağıdakilerden hangisi Oksijen-Gaz Kaynakları ile yapılan kaynaklardan değildir? 
A)Oksi-Asetilen gaz kaynağı  
B)Eriyen elektrotla gaz altı kaynağı  
(MİG)-(MAG)  
C)Oksi-Hidrojen gaz kaynağı  
D)Oksi-LPG                 
E)Oksi-Doğalgaz  
 
S47)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Koruma iletkeni ile ilgili yanlıştır? 
A)İşletme araçlarının gövdesini, Koruma topraklama sisteminde topraklayıcıya, bağlayan iletkenlerdir.  
B)İşletme araçlarının gövdesini Sıfırlama sisteminde sıfır iletkenine bağlayan iletkenlerdir.  
C)İşletme araçlarının gövdesini:Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu 
şebekesinden oluşan topraklayıcıya bağlayan iletkenlerdir. 
D)İşletme araçlarının gövdesini Koruma hattı sisteminde birbirlerine ve topraklayıcıya bağlayan 
iletkenlerdir. 
E)İşletme araçlarının gövdesini Hata gerilimi koruma bağlaması sisteminde topraklayıcıya bağlayan 
iletkenlerdir.  
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S48)Etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt’ un altında olan fazlar arası gerilim aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)Yüksek gerilim   B)Tehlikeli gerilim   C)Alçak gerilim  
D)Küçük gerilim    E)Tehlikesiz gerilim 
   
S49)Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği ………. den çok ve basamak genişliği 
……….’den az olamaz.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?(İGU+İH) 
A)100 mm -150 mm     B)10cm -15cm     C)175mm-250mm  
D)100mm-175mm    E)50cm-150cm 
 
S50)Yer altı maden işyerlerindeki sığınma odalarının kullanılması durumunda içinde bulunan 
kişilere en az kaç saat yetebilecek solunabilir hava sağlanır?(İGU+DSP) 
A)8   B)12   C)24          D)36       E)48
  
S51)300 çalışanı olan çok tehlikeli bir işyerinde işyeri hekimi  çalışanlara ayda en az kaç dakika vakit 
ayırmak zorundadır?(İH) 
A)3000    B)1500    C)2000  
D)4500    E)3500 
                                                           
S52)190 Çalışanı olan çok tehlikeli bir işyerinde işveren haftalık 45 saat çalışma süresi olan en az 
kaç diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır?(DSP) 
A)1   B)2    C)3    D)4      E)5 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DENEME SINAVI-2 CEVAP  ANAHTARI 

1 A 11 A 21 C 31 A 42 A 

2 B 12 B 22 A 32 B 43 B 

3 D 13 A 23 B 33 C 44 A 

4 C 14 C 24 E 34 A 45 A 

5 C 15 A 25 D 35 C 46 B 

6 C 16 C 26 B 36 E 47 C 

7 D 17 C 27 C 37 E 48 C 

8 B 18 A 28 C 38 C 49 C 

9 A 19 E 29 D 39 C 50 D 

10 D 20 C 30 C 40 B 51 D 
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