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YUNUS KAYA- SEÇKİN ÇELİK 
Sınavlara hazırlık sosyal medya platformlarımıza ve 
kaynaklarımızla ilgili detay bilgiye www.isgkitap.com 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

www.isgkitap.com SİTEMİZDE NELER VAR? 
-Kaynaklarımızla ilgili detay bilgi  
-Ders videoları ile ilgili detay bilgi 
-İsg tablo dünyası 
-Mevzuat güncelleme takibi 
-Mini denemeler 
-Normal denemeler 
-Çıkmış sorular 
-Sosyal medya platformları 
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MİNİ DENEME-9 
S1) 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 
 
S2) İşveren veya işveren vekili İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılacak üyelerden hangisinin 
atamasın yapmaz? 
A)İş güvenliği uzmanı    
B)Çalışan Temsilcisi 
C)İşyeri hekimi 
D)İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi 
E)Bulunması halinde sivil savunma uzmanı 
 
S3) 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 
 
S4) İş Sağlığı ve Güvenliği işyeri ortam ölçümlerini   ve çalışanların sağlık ölçümlerini hangi Kamu 
kurum ve kuruluşun görevidir? 
A)İTK(Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı) 
B)İSGÜM(İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme enstitüsü Başkanlığı) 
C)İSGGM 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) 
D)ÇASGEM (Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi) 
E)WHO (Dünya  sağlık örgütü) 
 
S5) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi ekibinde 
aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? 
A)İşveren veya işveren vekili  
B)iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri 
C)İşyerindeki çalışan temsilcileri, İşyerindeki destek elemanları 
D)İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar 
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar 
E)Risk değerlendirmesi uzmanı 
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S6) Aşağıdakilerin hangisinde  risk değerlendirme aşamaları öncelik sırasına göre doğru olarak 
verilmiştir? 
l---Riskleri belirleme ve analiz etme,   
ll--Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,  
lll-Tehlikeleri tanımlama,   
lV-Dokümantasyon 
V-Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenmesi 
A)l-ll-lll-V-lV    
B)lll-l-ll-V-lV     
C)l-ll-lll-lV-V  
D)lll-l-ll-lV-V    
E)V-lV-lll-ll-l 
 
S7) Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol adımlarından değildir? 
A)Planlama     
B)Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
C)Dökümantasyon    
D)Uygulamaların izlenmesi     
E)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması 
 
S8) Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken Riskin tamamen bertaraf 
edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için atılacak adımlardan 
dır? 
A)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 
B)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla değiştirilmesi. 
C)Tehlikelinin, daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 
D)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 
E)Hepsi 
 
S9) 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 
 
S10) Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri değildir?  
A)Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi  
B)Fine-Kinney Analizi 
C)L-Tipi Matris Metodu     
D)X-Tipi Matris Metodu    
E)Ön tehlike analizi  

MİNİ DENEME-9 

1 D 3 B 5 E 7 C 9 C 

2 B 4 B 6 D 8 E 10 E 

 

 


