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DENEME SINAVI-5 
S1)Dünyada ilk mineroloji bilgini olarak bilinmektedir.“De Re Metallica” isimli kitabında, 
madencilerde ortaya çıkan hastalıkları tanımlamış, bunlara karşı korunma önlemlerini anlatmış, 
toza karşı maden ocağının havalandırılmasından, iş kazalarından ve korunma yöntemlerinden söz 
etmiştir. Bohemia’da zengin bir maden merkezi olan joachimstal kentine doktor 
olarakatandığında,hastalarının çoğu maden işçisiydi.Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Ramazzani    B)Pliny   C)Juvenal   
D)Georgius Agricola   E)Paracelsus 
 
S2)Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve /veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalarının toplam 
sayısının,aynı yıl içinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına 
bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanan oran 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Kaza sıklık oranı  
B)Kaza ağırlık oranı                    
C)Kaza olabilirlik oranı   
D)Kaza  yüzdesi  
E)Önlenen kaza oranı 
 
S3)Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir? 
A)Alt işveren    B)İşçi     C)İşveren   
D)Tüzel kişi    E)Kurum 
 
S4)İş Kanunu'na göre engelli işçi çalıştırma ile ilgili hangisi yanlıştır? 
A)Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü 
olduğu işçi sayısı, ayrı ayrı hesaplanır. 
B)Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 
çalıştırılan işçiler esas alınır.  
C)Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 
dönüştürülür.  
D)Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz işyerlerindeki İşçi sayısının tespitinde yer altı ve 
su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. 
E)İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır. 
 
S5)Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden 
başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücret tutarında tazminat öder? 
A)10                              B)7           C)3              D)5                                E)1 
 
S6)Kadın işçilere ........ yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam ......... saat süt izni 
verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma süresinden sayılır? 
A)Bir-Birbuçuk               B) İki-Üç                      C)Dört-Beş                           
D)Bir-İki                        E)1-Yarım 
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S7)Mevzuatta Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yapılmış olan atıflar, ………………. belirlenen 
kurul veya mercie yapılmış sayılır." 
A)Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı tarafından  
B)İçişleri Bakanlığı tarafından 
C)Ticaret Bakanlığı tarafından 
D)Cumhurbaşkanınca  
E)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
 
 
S8)Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17. maddeye göre hesaplanan aylık 
kazancının………… 'i oranında gelir bağlanır. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?  
A)% 20            B)% 10                 C) % 70  
D)% 40            E)% 50 
 
S9)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onayladığı  İLO’nun iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme 
çerçeve sözleşmesidir? 
A)176         B)167      C)182 
D)161                    E)187 
 
S10)OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi  veya bu kişinin görevinden 
ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç kaç gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP 
üzerinden atanması zorunludur? 
A)10     B)20    C)25  
D)30      E)45 
 
S11)İş sağlığı ve güvenliği kurulları; ayda en az …..kere toplanır. Kurul, bu süreyi;tehlikeli 
işyerlerinde …..ay,Az tehlikeli işyerlerinde ise …. ay olarak belirleyebilir.Cümledeki  boşluklara 
hangileri gelmelidir? 
A)1-3-2              B)1-2-3               C)2-4-6         
D)1-3-5              E)2-3-1 
 
S12)Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıt dışılık, 
İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak işyerleri ve sektörler 
düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları göz önünde 
bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sınıflandırmak 
suretiyle riskli sektörlerdeki işyerlerinin denetimine öncelik vermek  hangi Kamu kurum ve 
kuruluşun görevidir? 
A)WHO( Dünya  sağlık örgütü) 
B)İTK( Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı) 
C)İSGÜM(İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme enstitüsü Başkanlığı)  
D)İSGGM(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 
E)ÇASGEM(Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi) 
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S13)İlk olarak Amerikan hava kuvvetleri için 1962 yılında geliştirilmiş olan hata ağacı analiz 
yönteminde amaç, işletmede insandan, makineden, tasarımdan vb. birçok alandan kaynaklı 
hataları tespit belirlemek ve alt faktörlerine ayırarak değerlendirmektir. Yani tümdengelim 
mantığına dayalıdır. Öncelikle istenmeyen olay/olaylar tespit edilir, sonrasında istenmeyen olaya 
sebep olabilecek olaylar bir ağaç gibi şematize edilere, olayların temeline ulaşılır. Tanımdaki Risk 
değerlendirme metodu  aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP)  
B)Hata Ağacı Analizi (FTA) 
C)L tipi matris analizi 
D)Ön Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard Analysis – PHA)  
E)X tipi matris analizi 
 
S14)Aşağıda tanımı verilen cihaz hangisidir? 
«Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan 
cihazlardır.»«Gürültünün zararlı olma oranlarını % olarak belirler» «Bu cihazlar sesin basıncını-
enerjisini ölçerler»«Bu cihazlar gürültü maruziyet riskini belirlerler» 
A)Termometre     
B)Psikrometre 
C)Anemometre    
D)Glob Termometre    
E)Dozimetre 
 
S15)Aşağıdakilerden hangisi İşitme kaybını etkileyen kişiye ait ait faktörlerden değildir? 
l---Gürültüye Maruz Kalan Kişinin Yaşı 
ll--Gürültüye Maruz Kalan Kişinin Kişisel Duyarlığı 
lll-Gürültüye Maruz Kalan Kişinin Cinsiyeti  
lV-Gürültüyü Meydana Getiren Sesin Şiddeti 
A)Yalnız lV    B)l-lV    C)ll-lll-lV   
D)l-ll     E)lll-lV 
 
S16)Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerden hangisi  çalışanlar için  en yüksek  gürültü maruziyet eylem değeri  
kaç dB(A)dir? 
A)90dB(A)      B)85dB(A)      C)75dB(A)                  
D)80dB(A)      E)50dB(A) 
 
S17)Borçlar kanununa göre aşağıdakilerden hangisi İşverenin ölümü ile ilgili yanlış verilmiştir? 
A)İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçıları alır. 
B)İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin 
hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 
C)Hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun 
ölümüyle kendiliğinden  sona erer. 
D)Ancak, işçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için, mirasçılardan 
dört aylık ücret tutarında bir tazminat isteminde bulunabilir. 
E)İşçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için, mirasçılardan 
hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir. 
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S18)Kriyojenik sıvılara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Kriyojenik sıvıların kaynama noktaları -150 °C'in altındadır.  
B)Bütün kriyojenik sıvılar, normal sıcaklık ve basınçta gaz halindedirler. Bu gazları sıvılaştırmak için, 
önce oda sıcaklığının altında soğutmak, sonra basınç uygulamak gerekir. 
C)Gazları ve buharları da çok soğuktur, havada yoğunlaşarak sis oluştururlar. 
D)Kriyojenik sıvılara şu örnekler verilebilir; sıvı azot, sıvı helyum, katı karbondioksit, sıvı 
oksijen ve sıvı argon. 
E)Kriyojenik sıvılar, çok yüksek sıcaklıkta sıvı olarak bulundurulan sıvılaştırılmış gazlardır. 
 
S19)Aşağıdaki bilgilerden hangisi güvenlik bilgi formunda yer almaz? 
A)Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı   
B)Fiyatı    
C)Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi  
D)Tehlikelerin Tanıtımı 
E)İlk Yardım Tedbirleri 
 
S20)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)2-4    C)4-5  
D)3-4            E)5-6 
 
S21)Kaynak yaparken oluşan ark enerjisinin yaklaşık ………………..'i ışın şeklinde çalışma ortamına 
yayılır. Bu ışınların yaklaşık …………..'ı kızılötesi ve % …………..'u ise morötesi ışınlardır. Cümledeki 
boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)%15- %30-% 45    B)%15-%60- % 10    C)%15-%20-% 45   
D)%15-%30-% 50    E)%15-%30-% 70 
 
S22)Aşağıda kaynak tozu ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 
Kaynak tozu:  
l---Kaynak tozunun kaynağı yapılacak gerecin özelliğine uygun olmalı  
ll--Ergime derecesi ile özgül ağırlığının kaynak yapılacak gereçten düşük ve yayılabilir özellikte olması 
gerekir.  
lll-Her alaşım için farklı kaynak tozu kullanma gereği bu nedenle ortaya çıkar. 
A)l-ll    B)l-lll    C)l-ll-lll 
D)Yalnız l   E)ll-lll 
 
S23)Topraklama kontağı olan prizler ile ilgili  verilenlerden hangisi doğrudur? 
l---Koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmalıdır. 
ll--Koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmamalıdır. 
lll-Topraklama kontağı olan prizlerin bulunduğu bir yerde yada koruma iletkenli bir koruma 
sisteminde kullanılan işletme araçlarında topraklama kontağı olmayan prizler ve koruma düzeni 
olmayan işletme araçları kullanılmamalıdır. 
lV-Küçük gerilim ve koruyucu ayırma sistemi ile korunan tesislerde kullanılan prizler bu hükmün 
dışındadır. 
A)l-ll-lll-lV   B)ll-lll-lV   C)l-ll-lll 
D)lll-lV    E)l-ll 
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S24)Aşağıdakilerden hangisi Kısa devreye karşı koruma aygıtlarıdır? 
l---Eriyen telli sigortalar 
ll--Otomatik sigortalar 
lll-Kesiciler 
A)l-ll     B)l-lll    C)ll-lll 
D)l-lV                   E)l-ll-lll 
 
S25)Düşey iç bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın duvarları, yangına en az kaç dakika 
dayanıklı olarak projelenmelidir? 
A)60     B)90     C)120  
D)45     E)65 
 
S26)…………………:Kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma 
elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için 
yapılır.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? 
A)Yangın bölgesi       
B)Yangın kesici  
C)Yangın duvarı        
D)Yangın kompartımanı 
E)Yangın Güvenlik  Holleri 
 
S27)Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar 
basamak genişliği, konutlarda ………..’den ve diğer yapılarda ………………' den az olamaz. Her kaçış 
merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir.Cümledeki boşluğa 
hangisi gelmelidir? 
A)100 mm -125 mm    
B)10cm -15cm  
C)175mm-250mm  
D)100mm-175mm  
E)50cm-150cm 
 
S28)Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 
uygulanabilirliğinden emin olmak için, iş yerlerinde yılda en az kaç defa olmak üzere tatbikat 
yapılır? 
A)4         B)2   C)3   D)1       E)5 
 
S29)Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası veya 
ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekle ne denir? 
A)Sembol veya piktogram  
B)Sağlık ve güvenlik işaretleri                 
C)İşaret levhası 
D)Uyarı işareti     
E)Yasak işareti 
 
S30)Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 
A)Maksimum izin verilebilen basıncı 0,5 bar 'dan küçük olan basınçlı ekipmanları 
B)Maksimum izin verilebilen basıncı 1 bar' dan büyük olan basınçlı ekipmanları 
C)Maksimum izin verilebilen basıncı 2 bar 'dan büyük olan basınçlı ekipmanları 
D)Maksimum izin verilebilen basıncı 5 bar 'dan büyük olan basınçlı ekipmanları 
E)Maksimum izin verilebilen basıncı 3 bar 'dan büyük olan basınçlı ekipmanları 
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S31)Aşağıdaki işlemlerin hangisi yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri tanımında yer 
almaz? 
A)Madenlerin yeraltından  çıkarılması    
B)Madenlerin  Yerüstünden çıkarılması  
C)Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması  
D)Çıkarılan madenlerin işlenmesi  
E)Satışa hazırlanması işlerini 
 
S32)Maden ocakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 I---Ocağın ana hava giriş ve çıkışında bir yangın tehlikesine karşı, ocağın giriş ve çıkışını tamamen 
kapatabilecek miktarda malzeme bulundurulur. 
II--Üretimi biten eski imalat ve panolardaki kalıcı bekleme barajları hava sızdırmaz, basınca dayanıklı 
ve tahrip olmayacak şekilde kurulur ve ocak gazları yönünden sürekli kontrol altında bulundurulur.   
III-Barajların arkasında bulunan oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür vb. ocak gazları ile 
sıcaklık ölçümleri 10 günde bir, değişiklik tespit edilmesi halinde sürekli yapılır ve kayıt altına alınır.  
IV-Barajların arkasında bulunan oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür vb. ocak gazları ile 
sıcaklık ölçümleri 30 günde bir yapılır kayıt altına alınır.  
A)l     B)l-ll    C)lll-l  
D)Yalnız lll    E)YalnızIV 
 
S33)Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı kaç kilogramı geçemez? 
A)15   B)20   C)25    D)10    E)12 
 
S34)Aşağıdakilerden hangisi Baş koruyucuların kullanıldığı işlerden değildir? 
A)Cıvatalama işleri 
B)Büro işleri 
C)Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler 
D)Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak 
demir işleme, döküm işleri 
E)Gemi yapım işleri 
 
S35)Aşağıdakilerden hangisi üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma 
koşullarında devrilme riskine karşı alınacak önlemlerdendir? 
l---Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur  
ll--Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan 
çalışanın etrafında yeterli açıklık bulunur.Veya aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem 
bulunur. 
lll-Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olamaz 
lV-Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak 
şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez. 
V-İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında sıkışarak 
ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur 
A)l-ll-lll-lV-V   B)l-ll-lll               C)ll-IV     
D)l-ll-lV-V          E)Yalnız l 
 
S36)Sıvılaştırılmış yer üstü ve yer altı gaz tanklarının (LPG, ve benzeri) periyodik kontrolleri azami 
kaç yılda bir yapılır? 
A)5    B)3   C)4 
D)1    E)10 
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S37)İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması 
gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı 
gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine 
getirilmemesi hâlinde , işyerinin bağlı bulunduğu  hangi kuruma yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdürler? 
A)Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü   
B)Sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğü 
C)Mülki idare amiri     
D)İş sağlığı güvenliği genel kurulu 
E)İŞGÜM 
 
S38)"Çok büyük oranda demiri sertleştirmek için çelik sanayinde kullanılıp aynı zamanda boya, 
cam, seramik, tekstil endüstrisi, ahşap koruyucu, deri işleme işlerinde de kullanılmaktadır. 
Genellikle vücuda giriş yolu inhalasyon şeklinde olup karaciğer, ince bağırsak ve kemiğe 
dağılmaktadır. Cilt, göz ve mukoz membranlarda irritasyona ve pnömoniye neden 
olabilmektedirler." Tanımdaki kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Kadmiyum   B)Krom        C)Manganez   D)Arsenik       E)Berilyum 
 
S39)İşçi postaları; Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar 
halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç işçi postası 
çalıştırılacak şekilde düzenlenir? 
A)2        B)3        C)4           D)5       E)1 
 
S40)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. 
 
S41)İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan 
işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler 
alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur. Sıralama hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
l---Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı 
ortamın tutuşmasını önlemek 
ll--Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek 
lll-Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 
önlemleri almak. 
lV-Belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır.  
A)ll-l-lll-lV            B)l-ll-lll-lV     C)ll-lll-l        
D)lll-l-ll-lV                  E)l-lll-ll 
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S42)Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye hangi  kurum ve 
kuruluşlar yetkilidir? 
l---Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
ll--Devlet üniversitesi hastaneleri, 
lll-Sigortalıların ikamet ettikleri illerde l, ll ve lV bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması 
durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,yetkilidir. 
lV-Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri 
A)l-ll-lll-lV    B)l-ll- lV    C)l-ll    
D)l-lll         E)Yalnız lV  
 
S43)15 yaşını tamamlamış çocukların çalışma saatleri günde ………….ve haftada ……………….. saate 
kadar arttırılabilir? Yukarıdaki boşluklara  hangileri gelmelidir? 
A)2-10      B)9-45     C)8-40    
D)7-35      E)1-5 
 
S44)Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ………… kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 
çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en 
çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması 
zorunludur.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir.? 
A)50-99      B)100-150    
C)75-90                   D)25-50           E)30-60 
 
S45)İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında 
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, 
hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar 
dikkate alınarak,hangi işlem yapılır? 
A)İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur 
B)Aksaklıklarla ilgili rapor tutulur çalışmaya devam edilir 
C)Mülki idare Amirine bilgi verilir.İşe devam edilir 
D)İş verene bilgi verilir çalışmaya devam edilir. 
E)İş yerinde çalışma devam ederken ,tehlikeli durumlar gidermeye çalışır. 
 
S46)Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’ı  kaç tarihinde imzalamıştır? 
A)4 Kasım 1950    B)20 Mart 1952    C)28 Ocak 1987    
D)25 Eylül 1989    E)10 Mart 1954 
 
S47)Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre 1 aylık hamile olduğunu anlayan radyasyon görevlisi 
Ayşe için doz sınırları ve doğumdan sonraki çalışmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur? 
A)Ayşe, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. 
B)Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları 
yeniden düzenlenir.  
C)Ayşe’nin doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır  
D)Toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur.(Soru 15’te tablo mevcuttur) 
E)Hepsi 
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S48)Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki 
hastalara gönüllü ve bilinçli olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen 
kişilerin alacakları etkin doz, tanı ve tedavi süresince kaç mSv değerini aşamaz? 
A)9   B)6    C)7         D)5   E)1 
 
S49)Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri dışında, yerleşim 
birimleri içindeki karayollarında; aşağıdaki araçların hangilerinin bulundurulmaları ve park etmeleri 
yasaktır?(Köy, kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.)(İGU+İH) 
l---Kamyon     
ll--Minibüs    
lll-İş Makinası 
A)l-ll-lll    
B)Yalnız l 
C)Yalnız lll   
D)l-lll   
E)ll-lll 
 
S50) Gemi adamlarının ikamet yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik gereği  Eczane veya İlâç 
Dolapları ve bulundurulması mecburi ilaçlar ile ilgili hangisi yanlıştır? (İGU+DSP) 
l---Gemilerde bulundurulacak olan ilâç, tıbbî levazım ve âletler, gemi eczanelerinde veya ilâç, ilâç 
dolaplarında saklanır ve korunur. 
ll--Eczane veya ilâç dolapları; reviri bulunan gemilerde revire bitişik yerde, diğer gemilerde ise yatma 
yerlerine uzak bir yerde bulunur.  
lll-Ecza dolabı, yalnız doktor, sağlık memuru veya kaptanın görevlendireceği bir kişi tarafından 
kullanılır. 
A)l-ll   
B)Yalnız ll   
C)l-ll-ll 
D)ll-lll   
E)Yalnız l 
 
S51)Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki 
gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına 
sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam kaç gün kadarı çalışma 
süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti 
yapılamaz?(İH) 
A)3 gün      
B)3 iş günü       
C)5 iş günü         
D)5 gün  
E)7 gün 
 
S52)Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde 
uygulanır.Eğitim programının süresi ……… saatten az olamaz. Teorik  eğitimin en fazla yarısı uzaktan 
eğitim ile verilebilir. Cümledeki boşluklara hangisi gelmelidir?(DSP) 
A)120    
B)180   
C)220 
D)45    
E)90 
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DENEME SINAVI-5 CEVAP  ANAHTARI 

1 D 11 B 21 B 31 D 42 B 

2 A 12 B 22 C 32 E 43 C 

3 B 13 B 23 B 33 D 44 B 

4 A 14 E 24 E 34 B 45 A 

5 C 15 A 25 B 35 D 46 A 

6 A 16 B 26 E 36 E 47 E 

7 D 17 D 27 A 37 A 48 D 

8 C 18 E 28 D 38 C 49 D 

9 E 19 B 29 A 39 B 50 B 

10 D 20 D 30 A 40 E 51 C 
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