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DENEME SINAVI-4 
S1)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  
 
S2)Büyük Endüstriyel kazaların önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre Bir kuruluşta ilgili niteleyici 
miktarın …………'sine eşit yada daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler,kuruluştaki konumları  
kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazayı tetiklemeyecek şekilde ise mevcut toplam miktarı 
hesaplarken ihmal edilebilir? 
Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)% 2    B)% 3    C)% 4 
D)% 1                    E)% 5 
 
S3)Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken 
önlemlerden değildir? 
A)İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. 
B)İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. 
C)Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar,en fazla  sayıda çalışan ile yapılır. 
D)Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az 
düzeyde olması sağlanır. 
E)Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır 
 
S4)…………………………:Cama yeşil ve mavi renk vermek için bileşenlerine katılır.Sanayide çok sık 
kullanılan alet takımlarının hammaddesidir. Özellikle demir ve çelik üretiminde vazgeçilmez bir 
maddedir.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)Kurşun    B)Krom    C)Kadmiyum   
D)Mangan    E)Vanadyum 
 
S5)Tutuşabilen gazlar için kullanılan tüplerin depolanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Tutuşabilen gazlar açık alev kaynaklarından, ısı kaynaklarından, oksitleyicilerden uzakta 
depolanmalıdır.  
B)Bu gazların depolandığı alanlarda topraklanmış prizler ve patlamaya dayanıklı elektrikli cihazlar 
kullanılmalıdır. 
C)Gaz sızıntısının tespiti için alev kaynağı kullanılmalıdır. 
D)Depolama alanında acil müdahale için yeterli sayıda yangın söndürücü bulundurulmalıdır. 
E)Depolama alanı çevresine ve girişlerine “sigara içilmez” levhaları asılmalıdır. 
 
S6)Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre radyasyondan korunmayı sağlamak amacı ile tutulacak 
kayıtlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A)Eşdeğer doz, miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir 
B)Etkin doz miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir vücuda  
alınma miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir.  
C)Bu Yönetmeliğin 10. maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde radyasyon 
görevlileri için 0.2 mSv’i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya başlanır. 
D) Bu Yönetmeliğin 10. maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde halk için ise 
0.01 mSv'i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya başlanır. 
E)Bu Yönetmeliğin 10. maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde halk için ise 0. 
1 mSv'i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya başlanır. 
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S7) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri kimler tarafından yapılır? 
l---Metalurji ve malzeme mühendisleri 
ll--Makine mühendisleri,Metalurji ve malzeme mühendisleri,  
lll-Makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler  
lV-Makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 
V--Endüstri Mühendisi 
A)l-ll-lll    B)l-ll-lll-lV   C)ll-IV-V 
D)l-ll-lV-V              E)Yalnız l 
 
S8)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen 
yükün en az …………. katı, dinamik deneyde ise en az ……………..katı olması gerekir.Cümledeki 
boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)1,25-1,1   B)1,1-1,25   C)1-2  
D)1,5-2    E)2-1,5 
 
S9)Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle İş Güvenliği Uzmanlarının eğitim 
programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine aşağıdakilerden hangisi 
yetkilidir? 
A)Cumhurbaşkanı    
B)Sağlık Bakanlığı   
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
D)İçişleri Bakanlığı 
E)Ticaret Bakanlığı 
 
S10)"Bileşikleri ile sanayide metal kaplamacılığından deri tabaklamaya, ahşap korumadan 
fotoğrafçılığa kadar 90’a yakın iş kolunda kullanılmaktadır. Vücudumuza en önemli giriş yolu 
akciğerdir dermatit, konjunktivit, üst solunum yollarında irritasyon, pulmoner ödem gibi cilt ve 
mukoza irritasyonuna neden olmaktadır. Son yapılan klinik çalışmalarda ise bazı bileşiklerinin 
akciğer kanserine neden olabileceği görülmüştür." Tanımdaki kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Kadmiyum   B)Krom    C)Manganez 
D)Arsenik   E)Berilyum 
 
S11)İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde çalışanların Asbest kayıtlarına hangi işlem yapılır? 
A)Mülki idare amirine teslim edilir  
B)Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 
C)Kayıtlar  devredilen işletmeye teslim edilir. 
D)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 
E)Hiçbiri 
 
S12)İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
kurulan işyerlerinde çalışanların eğitim durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. 
B)Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol 
etmekle yükümlüdür.  
C)Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi 
verir. 
D)Alt iş veren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. 
E)Asıl işveren kendi çalışanlarının ve alt işverene ait çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
verilmesinden sorumludur. 
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S13)Aşağıdakilerden hangisi Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken takip edilecek sıra  ile 
ilgili doğru olarak verilmiştir? 
l---Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü 
ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı tespiti yapılır. 
ll--Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında 
veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden 
geçirilerek güncellenir. 
lll-İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, 
dokümanları ve benzeri  diğer raporları birlikte ele alabilir. 
A)ll-l-lll    B)l-ll-lll    C)ll-lll-l 
D)lll-l-ll    E)l-lll-ll 
 
S14)Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve kaç 
yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden, bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde 
yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu tayin ve tespit edilenler, erken 
yaşlanmış sayılırlar? 
A)50   B)55   C)40   D)70   E)65
     
 
S15)Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında 
olmak üzere, en fazla günde ….. saat ve haftada ….saat olabilir?Yukarıdaki boşluklara  hangileri 
gelmelidir? 
A)2-8   B)9-45   C)3-15   D)5-25   E)2-10 
 
S16)Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, kaç kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6  yaşındaki 
çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 
işverentarafından, bir yurdun kurulması zorunludur?  
A)50   B)100    C)75   D)151   E)25 
  
S17)İş yerlerinde işin durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
l---Çok tehlikeli sınıfta yer alan Maden,metal ve yapı işlerinde risk değerlendirilmesi yapılmamiş ise iş 
durdurulur.  
ll--Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işlerde risk değerlendirilmesi yapılmamiş ise iş 
durdurulur.  
lll-Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerin'de risk değerlendirilmesi yapılmamiş ise iş 
durdurulur.  
A)Yalnız l    B)Yalnız ll  C) Yalnızlll  D)l-ll         E)l-ll-lll 
 
S18)Aşağıdakiler 'den hangisi kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda 
Öngörülemeyen maruziyet tespit edildiğinde alınacak tedbirlerden değildir.? 
A)İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir. 
B)Etkilenmiş alana, üretim işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir. 
C)Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları 
sağlanarak kısa süreli çalıştırılır. 
D)Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez. 
E) Etkilenmiş alana, sadece onarım vediğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir. 
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S19)Yetişkin eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)İhtiyaçları doğrultusunda (eksikliğini giderici ve geliştirici bilgiyi) öğrenirler.  
B)Öğrenmeye hazır olduklarında öğrenirler  
C)Kişisel kaygıları vardır güvenli ortama gereksinim duyarlar (Başarısızlıktan, anlaşamamaktan, 
becerileri uygulayamamaktan korkarlar)  
D)Grup etkileşiminden hoşlanmazlar. 
E) Hemen yada kısa sürede uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri öğrenmek isterler.  
 
S20)İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğe göre İşveren, işyerinde iş 
hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. 
Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi kaç yıldır? 
A)5   B)1   C)3     D)10    E)15 
 
S21)Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından doğrudan doğruya 
işletilen askerî işyerleri ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve 
yönetim hakkı yetkisi bu şirkette olan işyerlerini'nin denetim ve teftişini aşağıdakilerden hangisi 
yapar?  
A)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş Müfettişleri  
B)Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı iş Müfettişleri  
C)Cumhurbaşkanlığına bağlı devlet denetleme kurumunun iş müfettişleri  
D)Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri 
E)İçişleri Bakanlığı Müfettişleri 
S22)Burak bir ay içinde 10 saat fazla sürelerle çalışmıştır. Bu çalışmasının karşılığında ücret yerine 
kaç saat serbest zaman kullanabilir? 
A)10   B)15       C)12,5   D)18   E)5 
 
S23)Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda 
düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. Aykırı 
davranan işveren veya işveren vekillerine yazılan idari para cezasıaşağıdakilerdenhangisi tarafında 
uygulanır?  
A)Çalışma ve İş Kurumu il müdürü  
B)SGK il Müdürü   
C)İSGGM 
D)Mülki İdare Amiri    
E)İŞGÜM 
 
S24)Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat 
hükümlerinin yerine getirilmesi yanında, trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve 
taşıyanların bazı esas, usul ve şartlara uymaları zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan 
değildir? 
A)Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. 
B)Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten 
düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
C)Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu durum taşıma 
sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam 
edilmeyecektir. 
D)Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve 
boşaltılması sırasında bulundukları yere 10 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, 
kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak, 
E)Araçların  içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. 
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S25)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden 
yararlanılması için İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay 
toplamda kaç kişiden  fazla çalışanı bulunması gerekmektedir? 
A)10   B)20       C)30          D)40   E)50 
 
S26)Tıbbi atık geçici Deponun kapısı , Konteynerlerin dış yüzeyleri ………….. renkli olur ya da ……….. 
renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve …….. renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
……………renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
Cümledeki boşluklara hangisi gelmelidir? 
A)Kırmızı-kırmızı-siyah-siyah   
B)Siyah-Siyah-turuncu-turuncu  
C)Turuncu-turuncu-siyah-siyah   
D)Siyah-Siyah-Kırmızı-Kırmızı  
E)Sarı-sarı-siyah-siyah 
 
S27) İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden hangi  
iş esas alınır? 
l---Bu işlerden tehlike sınıfı orta  olan iş esas alınır 
ll--Bu işlerden tehlike sınıfı en yüksek olan iş esas alınır. 
lll-Bu işlerden tehlike sınıfı düşük olan iş esas alınır. 
A)l-ll   B)l-lll    C)ll-lll   D)Yalnız l            E)Yalnız ll 
 
S28) Gemi adamlarının ikamet yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik gereği teftiş görevi 
aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılır? 
l---Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetim ve teftişe yetkili memurları 
ll--Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetim ve teftişe yetkili memurları 
lll-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denetim ve teftişe yetkili memurları 
A)l-ll   B)l-ll-lll   C)l-lll   D)ll-lll       E)Yalnız l 
 
S29)Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir.Bu durumda 
aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? 
l---Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veyagüvenlik rengi 
ll--Işıklı işaret,seslisinyalveyasözlü iletişim  
lll-El işaretleri veya sesli sinyal 
A)l-ll   B)Yalnız ll  C)Yalnız lll  D)l-ll-lll  E)ll-lll 
    
S30)Borçlar kanununa görehizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 
durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin kaç katı tutarında tazminat ödemekle 
yükümlüdür? 
A)4   B)3    C)1   D)2   E)5 
 
S31)İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebe ilişkin değerlendirme sonucunun kaç gün içinde işçiye 
talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır? 
A) 10    B) 15     C) 20   D) 30    E) 60 
 
S32)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 
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S33)Aşağıda verilen bilgilerden  hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden değildir? 
A)Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya 
bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 
açılan iptal davalarına bakmak. 
B)Anayasa değişikliklerinin esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına 
bakmak. 
C)Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak.  
D)Siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar 
başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemlerini karara bağlamak.  
E)Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
S34)İş Kanununa göreArabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, kaç gün içinde iş mahkemesinde dava açılabilir? 
A)2 Hafta     B)4 Hafta     C)1 Ay   
D)2 Ay     E)3 Ay 
  
S35)Aşağıdakilerden hangisi Toplu işçi çıkarma konusuyla ilgili doğru değildir? 
A)İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi 
çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili 
bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.  
B)20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, İşine bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı 
tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
C)101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,işine bir aylık süre içinde aynı tarihte 
veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
D)301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, İşine bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde 
son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
E)Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin 
niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanır.  
 
S36)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 
 
S37) Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi 
hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı ………………olarak uygulanır. Cümledeki 
boşluğa hangisi gelmelidir?  
A)% 20     B)% 10    C) % 70 
D)%100     E)% 50 
 
S38)İLO(Uluslar arası çalışma örgütü)'nun temel uygulama araçlarındandır. 
…………….:İlke ve kuralların belirlenmesinde temel araçtır. Uluslararası  antlaşma niteliğindedir. 
Ulusal politikaya yol gösterir. 
Ve onaylayan ülkeyi bağlar. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)Direktif   B)Sözleşme   C)Protokol  
D)Tavsiye kararı  E)Karar 
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S39)OSGB ve TSMB’lerin yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi makamlarca tahliye veya yıkım 
kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu verilmesi durumlarında, yeni adrese taşındıktan 
sonra kaç gün içerisinde  
İSG-KÂTİP üzerinden Genel Müdürlüğe başvuru yapılır? 
A)10    B)20    C)25 
D)30    E)45 
 
S40)İş Sağlığı ve Güvenliği işyeri ortam ölçümlerini   ve çalışanların sağlık ölçümlerini hangi Kamu 
kurum ve kuruluşun görevidir? 
A)İTK     B)İSGÜM    C)İSGGM 
D)ÇASGEM    E)WHO 
 
S41)Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 
işyerlerinde sırasıyla en geç ….., ……. ve ……… yılda bir yenilenir.Cümledeki boşluklara hangileri 
gelmelidir? 
A)1-3-5    B)3-5-7     C)2-4-6  
D)1-2-3    E)3-2-1 
 
42)Nükleer endüstride daha fazla uygulamaya sahip olan bu metot, hem kantitatif hem de kalitatif 
olarak uygulanabilen bir risk analiz metodu olmasıyla dikkat çekmektedir. Birden fazla sürecin 
olduğu sistemde mevcut aksamalar olduğu/olacağı takdirde sebebiyet vereceği senaryoların 
tespitinin yapılmasında ve analizinde bu metot seçilir. Tehlike öncesi ve şayet tehlike ortaya çıkarsa 
sonrası durumları kayıt altına aldığından dolayı sonuçlara dayanan başlıca metottur. Kazaların 
sıklığı ve/veya olasılıkları belirlenebilir. Tanımdaki Risk değerlendirme metodu  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP)   B)Hata Ağacı Analizi (FTA) 
C)Olay Ağacı Analizi (ETA)   
D)Ön Tehlike Analizi –(Preliminary Hazard Analysis – PHA)  
E)X tipi matris analizi 
 
S43)Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerin hangisi  Maruziyet eylem değerleri uygulanırken yapılan işlemlerden değildir? 
A)Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı 
kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. 
B)Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. 
C)Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit 
edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük 
gürültü maruziyetdüzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.  
D)Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 85 dB(A) maruziyet sınır değerini 
aşamaz. 
E)Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır. 
 
S44)Aşağıdakilerden hangisi gürültüden korunma için Kaynaktan alınacak önlemlerden değildir? 
A)Makineyi Değiştirmek   
B)Ses Emici Malzeme Kullanmak  
C)İşlemi Değiştirmek    
D)İşleyişi Değiştirmek    
E)Ayrı Bölmeye Almak 
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S45)Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli 
olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi ….. veya …….olan önlemler 
uygulanır.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)1-2    B)3-4    C)4-5  
D)2-4    E)5-6 
 
S46)İletkenlerin kopma kuvveti, alçak gerilimli hatlarda en az ….. kg, yüksek gerilimli hatlarda ise 
en az ……kg. olmalıdır.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)350-550   B)250-450   C)150-200   
D)225-325   E)300-500 
    
S47)Asansör periyodik kontrol yönetmeliğine göre  söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha 
olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür 
bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kaç 
günden fazla olamaz? 
A)15 günü   B)15 iş günü   C)30 gün  
D)45 iş günü   E)45 gün 
  
S48)Acil çıkış sayısı Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 33 üncü madde esas 
alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli 
mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az kaç acil çıkış bulunması şarttır? 
A)1   B)2   C)3   D)4  E)5 
 
S49)Sütunlu Çalışma Platformlarında  Güvenlik donanımlarından Ana platformun ve platform 
uzatmalarının yapıya bakan kenarı hariç bütün kenarlarında en az kaç santimetre yüksekliğinde ana 
korkuluk olmalıdır?(İGU+İH) 
A)100   B)125   C)110   D)145  E)225 
 
S50)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri toplu koruma uygulamalarındandır?(İGU+DSP) 
l---Tehlikesiz olanla değiştirme  
ll--Yalıtım  
lll-Koruyucu/koruma içine alma  
lV-İşe uygun personel seçimi  
V--İşe giriş sağlık muayenesi  
A)ll-lll   B)l-lV-V   C)l-ll-lll   D)ll-lll-lV E)l-lll 
  
S51)Aşağıdakilerden hangisi Toksikolojinin baslıca hedefleri arasında yer almaz?(İH) 
A)Çeşitli Etkenlere Bağlı Toksik Etkileri Ortaya Çıkarmak,  
B)Toksik etkilere ilişkin bilgileri artırmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,  
C)Toplumlarda sağlıkla ilgili olayların dağılım ve nedenlerini incelemek. 
D)Çevremizdeki kimyasal etkenlerin toksik etki potansiyellerini araştırarak risk değerlendirmesi 
yapmak,  
E)Kimyasal maddelerin ve diğer toksinlerin zararlı etkilerini önlemek ve kontrol altına almaktır 
 
S52)Aşağıdakilerden hangisi periyodik sağlık muayenelerinin amaçlarından değildir?(DSP) 
A)Hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulma  
B)İşyerindeki tehlikeleri azaltma  
C)Sağlığı geliştirme   
D)Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme 
E)İşle ilgili hastalıkları önleme 
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DENEME SINAVI-4  CEVAP  ANAHTARI 

1 D 11 C 21 D 31 D 42 C 

2 A 12 E 22 C 32 B 43 D 

3 C 13 B 23 A 33 B 44 B 

4 E 14 B 24 D 34 A 45 B 

5 C 15 E 25 A 35 E 46 A 

6 E 16 D 26 C 36 A 47 D 

7 B 17 E 27 E 37 D 48 B 

8 A 18 B 28 E 38 B 49 C 

9 C 19 D 29 A 39 D 50 C 

10 B 20 D 30 B 40 B 51 C 
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