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DENEME SINAVI-3 
S1)İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmelik gereği Tartım işleminin 
yapıldığı laboratuvarda tartım odası, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmesini 
engelleyecek şekilde en az kaç metrekare olmalıdır? 
A)5   
B)4   
C)3 
D)2   
E)1 
 
S2) Aşağıdakilerden hangisi (WHO) dünya sağlık örgütü ile ilgili yanlış bilgidir? 
A)Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla 
hareket etmek. 
B)BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili 
bir işbirliği kurmak ve sürdürmek. 
C)Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak. 
D) BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri 
götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek. 
E) Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün insanlara, maddi ilerlemelerini ve manevi 
gelişmelerini, hür ve haysiyetli bir şekilde, ekonomik güvence altında ve eşit şartlarda sürdürmek 
hakkına sahiptirler ilkesini getirmiştir. 
 
S3)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sesli sinyallerin temel niteliklerindendir? 
l---Ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde 
duyulabilir bir ses düzeyinde olacak  
ll--Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki  
seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.  
lll-Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı  
değişken frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya  daha acil olarak 
yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. 
A)l-ll      B)l-ll-lll    C)ll-llll 
D)Yalnızlll         E)l-lll 
 
S4)Yeraltı madenlerinde bulunması zorunlu olan sürekli hayat hattı kaç mm çapında ve hangi 
renkte olmalıdır? 
A)9 mm yeşil     B)10 mm  mavi   C)8 mm beyaz    
D)7 mm sarı    E)5 mm kırmızı  
 
S5)İşyerinde …….. yaşını bitirmiş ancak …… yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe 
veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli 
eğitimler verilir. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)14-15    B)14-16    C)15-18   
D)18-20                        E)12-14  
 
S6)Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar aşağıdaki işlerin hangisinde kullanılır? 
A)kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri 
B)Taş yontma ve taş işleme işleri 
C)Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi 
D)Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması 
E)Çatı işleri 
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S7)Uzaktan Çalışma’da fazla çalışma süresinin belirlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur? 
l---Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. 
ll--Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalınmalı çalışma saatlerinde değişiklik yapılamaz.  
lll-Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine,  
işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 
A) Yalnız ll   B) l-ll-lll    C) Yalnız lll 
D) l-lll    E) ll-lll 
 
S8)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 
  
S9) Aşağıdakilerden hangisi yabani otlar, bitkiler, yosunlar için öldürücü olarak kullanılan bir 
pestisittir? 
A)Avisitler    B)Akarisitler   C)Pisisitler   
D)Herbisitler        E)İnsektisitler 
                                   
10)Aşağıda ölçüm cihazları ile ilgili hangisi  yanlıştır?  

 
 
 
 
 
 
 

 
S11)Yangın söndürme cihazları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A)Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır.  
B)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda altı ayda bir kez yerinde 
genel kontrolleri yapılır  
C)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel 
kontrolleri yapılır  
D)Dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.  
E)Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında 
bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, 
aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını 
geçici olarak bırakmak zorundadır.  
 
S12)Parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan tek katlı binalarda 
duvarların yanmaz veya yangına kaç dakika dayanıklı olması gerekir. Çok katlı binalarda ise, 
binaların en üst katında olmak şartıyla ilgili tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen ölçüde bu 
maddelerin üretilmesine veya işletilmesine veya depolanmasına müsaade edilir? 
A)60     B)90    C)120 
D)200    E)45 
 
 
 

 ÖLÇÜLEN ÖLÇÜM  YAPAN CİHAZ 

A Akım şiddeti Eksplozimetre 

B Nem Higrometre,Psikrometre 

C Sıcaklık Termometre 

D Radyant ısı Glob termometre 

E Etkin sıcaklık Kata termometre 
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S13)Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburi 
değildir? 
A)Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,  
B)Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,  
C)Alanlarının toplamı 600 m2 ’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle 
alındığı kapalı otoparklarda, 
D)Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin 
bulunduğu mahaller 
E)Toplam alanı 2000 m2 ’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,  
 
S14)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 
 
 S15) Tozlu yerlere yada açığa konulması zorunlu olan sayaçlar galvanizli saçtan yapılmış ve kilitli 
bir dolap içine yerleştirilmeli ve sayaca gelen kolonların dolaba giriş ve çıkış delikleri toz ve nem 
girmeyecek biçimde kapatılmalıdır.Sayacın alt kenarının yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi 
olamaz(yükseklik m)? 
A)1.80     B)1.75    C)1.20 
D)1.50     E)1.85 
 
S16)Aşağıdakilerden hangisi  çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolünü yaparken dikkat 
edilecek hususlardan değildir? 
A)Tesislerin bir bölümünde çalışma yapmak için gerilimin kaldırılması gerekiyorsa, devre kapama ve 
açmalarının belirli bir zamanda yapılacağını bildirmek yeterli değildir. 
B)Tesislerin bir bölümünde çalışma yapmak için gerilimin kaldırılması gerekiyorsa, devre kapama ve 
açmalarının belirli bir zamanda yapılacağını bildirmek yeterlidir. 
C)Çalışılacak yeri besleyen tüm kesicilerin açılmış olmasına rağmen söz konusu tesis bölümünün 
gerilim altında olup olmadığı gerekli ölçü veya gösterge cihazları ile denetlenmeli ve denetleyen 
kimse gerilim olmadığı kanısına vardıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.  
D)Üzerinde çalışılacak bir tesisin gerilim altında olmadığının saptanmasında, yalnız devresi kesildikten 
sonra ölçü aygıtlarının göstergelerinin geri gitmesi, anahtarı kapatılan lambaların sönmesi, ya da 
transformatör gürültülerinin kesilmesi gibi özelliklere güvenilmemelidir. 
E)İş bittiğinde çalışanların tehlikeyle karşılaşmayacaklarına kesinlikle inanıldıktan sonra tesisler 
gerilim altına alınmalıdır. 
 
S17) Oksi-Gaz kaynağında yakıcı gazdır.Renksizdir, kokusuzdur ve tatsızdır.Havadan bir miktar 
ağırdır bu yüzden yüksek rakımlarda az görülür.Kuru ve temiz havada azottan sonra hacimce en çok 
bu gaz bulunmaktadır.Havanın %21’ini oluşturan sağlık ve sanayi sektöründe sık kullanılan renksiz 
ve kokusuz bir gazdır. Daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir. 
Dikişsiz tüplerde depolanır. Kesmede kullanılan gazın saf ve rutubetsiz olmasına dikkat edilir. 
Tanımdaki gaz aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Oksijen    B)Fosgen    C)Fosfin 
D)Helyum    E)Argon 
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S18) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğine İş sağlığı ve 
güvenliği hizmet bedellerinin tespiti ile ilgili hangisi/hangileri yanlıştır? 
l---Elliden az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin 
tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her 
bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir. 
ll--Tehlikeli ve sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı 
başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 
günlük tutarının %1,4’dür 
lll-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı 
başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 
günlük tutarının %1,6’sıdır. 
A)l-ll  B)l-lll  C)Yalnızlll               
D)ll-lll  E)Yalnız l 
 
S19) Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yük üzerinde insan taşınması yasaktır. Bazı 
şartların sağlanmasından sonra yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir? 
A)Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri 
yapılması, 
B)Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması, 
Şartıyla taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. 
C)Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasanın yanı ve arka kapaklarının 90 cm. 
yükseklikte ve sağlam şekilde kapalı olması,  
D)Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için karoser zemininden itibaren en az 120 
santimetre yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğunun bulunması şartı ile taşıma sınırının 
her tonu için ayakta 4 yolcu (işçi) taşınabilir. 
E)Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi, 
 
S20)Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk 
değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin hangilerinin tehlikeleri dikkate alınarak yapılır. 
l---En yüksek tehlike oluşturan etken 
ll--Tümünün oluşturduğu 
lll-En düşük tehlike oluşturan etken 
A)l-ll     B)l-ll-lll    C)l-lll  
D)Yalnız l    E)Yalnız ll 
 
S21)Aşağıdakilerden hangisi asbest liflerine maruziyette  görülen hastalıklardan değildir? 
A)Asbestosis    
B)Mezotelyoma            
C)Akciğer kanseri (bronchial carcinoma )  
D)Mide-bağırsak kanseri (gastro-intestinal carcinoma)              
E)Bissinoz 
 
S22)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı bir sıvı maddedir? 
A)Fosfor pentaklorür   B)Zirkon            C)Benzen   
D)Magnezyum          E)Metan  
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S23)İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre, Bakanlıkça yapılan 
denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması hâlinde, 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir?  
A)Tehlike sınıfı en düşük olan iş esas alınır 
B)Risk değerlendirmesi sonuçları  
C)Denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar  
D)İşyerine önceden tebliğ edilen kararlar  
E)Tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 
 
S24)Az Tehlikeli işlerde  Risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir yapılmalıdır? 
A)6    B)1   C)2    D)3    E)4 
 
S25)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması aşamasında yapılacak planın içinde aşağıdaki bilgilerin 
hangisi yer almaz? 
A)Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları,  
B)İşlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, C)Sorumlu kişi ya da işyeri bölümü,  
D)Başlama ve bitiş tarihi 
E)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi planı 
 
S26) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde 
işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile 50 den az 
çalışanı olan işyerlerinde 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 
           
S27) İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki,        sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre 
çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden 
olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya 
iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A)3 ay süre ile tekrarında 6 ay süre ile askıya alınır 
B)Doğrudan iptal edilir.  
C)Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelemeye alınır.  
D)Hakkında Genel Müdürlük tarafından inceleme başlatılır. 
E) 6 ay süre ile askıya alınır 
 
S28) 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  
B)En az dört aylık ve en çok altı aylık ücreti  
C)En az üç aylık ve en çok altı  aylık ücreti  
D)En az iki aylık ve en çok sekiz aylık ücreti  
E)En az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti  
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S29)Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)On ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir.  
B)İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak 
tam süreli çalışmaya dönüştürülür.  
C)Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında özel istihdam 
bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilir. 
D)Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay 
geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. 
E)İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek 
ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde 
çalıştırılan işçi sayısının Dörtte birini geçemez. 
 
S30)Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut 
herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden 
ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. İşçinin bu haktan 
faydalanabilmesi için o işte en az kaç yıl çalışmış olması şarttır. 
A)5   B)4   C)2    D)1    E)3 
 
S31)İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, 
işveren sadece durumu en az otuz gün önceden aşağıdaki kurumlardan hangisine  bildirmek ve 
işyerinde ilan etmekle yükümlüdür? 
A)İlgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna 
B)SGK İl Müdürlüğü-Valilik 
C)İSGGM 
D)İŞGÜM 
E)TKB 
 
S32)Yapılan KHK değişiklikleri ile TC adına yabancı devletler ile Milletler arası kuruluşlarla yapılan 
anlaşmalar …………… 
kararı ile onaylanır. TBMM tarfından bir kanunla uygun bulunmalıdır. Cümledeki boşluğa hangisi 
gelmelidir? 
A)Dışişleri Bakanı    B)İçişleri Bakanı   C)Adalet Bakanı   
D)Hazine Bakanı    E)Cumhurbaşkanı  
 
S33)Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümlerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
A)Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında  
Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. 
B)Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
C)Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi 
toplantıya çağırır.  
D) Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı 
gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. 
E)Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
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S34)Muvazaa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
A)İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık 
gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder. 
B)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini ihtiva eden sözleşmeyi 
ifade eder. 
C)Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya 
devam ettirilmesini ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder 
D)Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma 
mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek 
iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri  ihtiva eden sözleşmeyi 
E)Uzmanlık gerektiren işlerin alt işverene verilmesini ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder. 
 
S35)Rehber insanların, riskler, kazalar ve kazaların önlenmesine yönelik eylemleri gibi kısmen 
sembolik olarak ifade edilen, paylaşılan ve öğrenilen anlamlar, tecrübeler ile iş ve güvenlik 
yorumlarıdır. Yukarıdaki güvenlik kültürü tanımını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi yapmıştır? 
A)Berends    B)Mohamed   C)Westrum   
D)Geller    E)Richter ve Koch 
   
S36)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 150 mSv'i geçemez. 
C)Cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 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 yıllık eşdeğer doz 150 mSv'dir. 
 
S37)Aşağıdakilerden hangisi Meslek Hastalıklarında tanı ilkeleridir? 
A)Öykü(anamnez)    B)Fizik muayene           C)Fizyolojik ve psikolojik değerlendirme  
D)Radyolojik yöntemler   E)Hepsi  
 
S38)İşveren 25/3/2020 tarihinden itibaren kaç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen 
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir?  
A)6   B)4    C)9   D)8   E)3 
 
S39)Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye 
acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim verilmesi ile ilgili 
l---Eğitim, yetkili servis teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilir. 
ll--Binadaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye verilir 
lll-Kurtarma talimatı, yetkili servis teknik bakım ve onarım personeli tarafından muhafaza edilir. 
İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur? 
A)l-lll    B)Yalnız lll   C)ll-lll  
D)l-ll    E)l-ll-lll 
 
S40)Yatay yaşam hatlarında, hattın yatay düzlemden sapma açısı kaç dereceyi geçemez? 
A)25o’yi geçemez  B)15o’yi geçemez  C)45o’yi geçemez  
D)30o’yi geçemez  E)10o’yi geçemez 
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S41)Rijit ve yatay yaşam hatları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
l---Rijit profil kullanılır. 
ll--Ray kullanılır 
lll-Çelik tel halat kullanılır. 
A)ll-lll     B)l-lll    C)l-ll-lll  
D)l-ll     E)Yalnız lll 
      
S42) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse periyodik kontrolleri azami kaç 
yılda bir yapılmalıdır? 
A)3   B)1   C)3   D)5    E)10  
 
S43)Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili görevlerinden 
değildir? 
A)işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve 
ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 
B)İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda 
işverene önerilerde bulunmak,  
C)İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana 
veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma 
yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 
D)Uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum 
planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların 
yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek. 
E)Çalışma ortamının gözetiminin yapılması 
 
S44)Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik gereği 
Büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı bir tebliğ hangi bakanlık 
tarafından yayınlanır? 
A)Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
B)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
C)Ticaret Bakanlığı 
D)Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı 
E)Sağlık Bakanlığı 
 
S45)Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik gereği 
Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak Üst seviyeli 
kuruluşlar için………….içerisinde en az bir kez olacak şekilde hazırlanır. Cümledeki boşluğa 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A)2 takvim yılı    B)4 takvim yılı   C)3 takvim yılı   
D)1 takvim yılı    E)5 takvim yılı 
 
S46)Priforik kimyasalların depolanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
l---Priforik kimyasallar inert atmosfer ya da uygun görüldüğü takdirde kerosen altında depolanmalıdır. 
ll--Depolama alanlarında ısıdan, ateşten, oksitleyici maddelerden ve su kaynaklarından kaçınılmalıdır. 
lll-Küçük miktardaki safsızlıklar bile yangın veya patlamaya neden olabilir. Bu sebeple kullanım sonrası 
artan kimyasallar konteynere geri koyulmalıdır. 
A)l-ll     B)Yalnızll   C)l-ll-lll  
D)ll-lll     E)l-lll 
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S47)İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin 
tebliğ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
l---Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş 
ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar. 
ll--24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini 
gerçekleştirenlere uygulanmaz 
lll-Tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenlere uygulanmaz 
A)l-ll    B)l-ll-lll    C)l-ll    
D)Yalnız l   E)ll-lll 
 
S48)İnorganik kalay inhalasyonuna bağlı oluşan pnömokonyoz aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Bisinosis   B)Stannozis     C)Siderozis           
D)Taşikardi         E)Parkinsonizm 
 
S49)Manuel çalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarları  güvenli çalışma katsayısı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?(İGU+İH) 
A)1   B)2   C)1,5      D)2,5        E)5 
 
S50)Kumanda sistemleri tehlike oluşturacak durumların oluşumunu önleyecek şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?(İGU+DSP) 
A)Tasarlandıkları çalışma gerilimlerine ve dış etkilere dayanabilme 
B)Kumanda sisteminin donanımında veya yazılımında meydana gelen bir arızanın tehlikeli durumlara 
yol açmaması gerekir. 
C)Kumanda sisteminin mantık (lojik) devrelerinde meydana gelen hataların tehlikeli durumlara yol 
açmamalı 
D)Makina parametreleri, değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açması durumunda, kontrolsüz bir 
şekilde değişmeli, 
E)Çalışma sırasında makulen öngörülebilen insan hatalarının tehlikeli durumlara yol açmaması. 
 
S51)Solubl bileşiklerine maruziyetin en sık bulgusu allerjik kontak dermatitlerdir. Mesleki olmayan 
cilt allerjilerinin de en sık nedenidir. Ellerde kronik egzematöz dermatit gelişebilir. Parmak 
aralarında papüler eritem vardır. Kaşıntılıdır. Vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Fistülize ve 
ülsere olabilir. Genellikle 1 haftada geçer. Arıtma ve fırınlama işçilerinde sinonazal kavite, etmoid 
sinüsler, trakea, bronşlar ve akciğer kanseri riski yüksektir. Sülfidleri ve oksitleri sorumludur. 
Tanımdaki kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?(İH) 
A)Civa     B)Kurşun   C)Vanadyum              
D)Antimon   E)Nikel 
           
S52)Endüstriyel temizlik ve yağ giderme, Boya, mürekkep, tutkal ve vernik çözücü 
Plastik sektöründe hammadde olarak kullanılan etken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?(DSP) 
A)Metil Civa   B)Krom    C)Kalay   
D)Kurşun   E)n-Hekzan ve Metil-n-bütil  keton –MnBK 
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DENEME SINAVI-3 CEVAP  ANAHTARI 

1 A 11 B 21 E 31 A 42 B 

2 E 12 C 22 C 32 E 43 C 

3 B 13 D 23 C 33 B 44 D 

4 D 14 A 24 A 34 E 45 A 

5 C 15 E 25 E 35 E 46 A 

6 E 16 B 26 E 36 B 47 B 

7 D 17 A 27 E 37 E 48 B 

8 D 18 E 28 E 38 E 49 C 

9 D 19 D 29 C 39 D 50 D 

10 A 20 E 30 D 40 B 51 E 
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