B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
sınavı soruları 2018 Aralık
Hatırlanan ve forumlardaki arkadaşların hatırladıkları
1.Basınçlı kapların test basıncı 1,5
2. Muayene süresi en kısa olan ekipman(basınçlı kaplar)
3. Basıncı kapların tasarımında özel önlem gerektiren hususlardan değildir (kabın
boş ağırlığı)
4. Kadınların gece çalışma süresi (7,5)
5. Fazla çalışma süresi maaş hesaplama sorusu (48 saat çalışma) 495
6. 4857 kanunda hangi yaşı tamamlamış hafif işlerde çalışabilir 14
7. Hacim sıcaklık doğru orantılı artışı (Kelvin +273 sorusu) 1
8. Hani şerit rengi kullanılır (kırmızı -beyaz)
9. Kurulda hangisine atama yazısı düzenlenmez (formen)
10. Emredici işaret hangisidir (mavi olan)
11. Risk değ yapılmadıysa hangisinde iş durdurulur (krom madeni)
12. Kanser yapıcı etkiye sahip olmayan iş hangisidir (havadan azot üretimi)
13. Aydınlatma (stroboskop) sorusu , fazlı aydınlatmalar ve LED vardı , hangileri
doğrudur (led-3faz)
14. Havada en çok bulunan gaz (azot)
15. Kimyasal mad ile ilgili eğitimde hangileri olmalıdır (risk değ, MSDS, nasıl
korunacakları)(1-2-3)
16. İSG eğitimleri hakkında çalışma süresinden sayılır, bireysel verilebilir (1-2-3)
17. Radyasyon kaç msv (6)

18. 51,5 mt bnada kaç kaçış merdiveni (2)
19. İskele üzerinde belirtilmesi gereken bilgi(taşıma ağırlığı)
20. Belge askıya alındığnda itiraz nereye yapılır (itiraz komisyonu)
21. Güvenlik kültür ve iklimi ile ilgili hangisi doğrudur,(1-3)
22. LPG muayene süresi (10 yıl)
23. Kaynak üfleci soğutmak (su ile)
24. Hangsinde mesleki eğitim gerekir(dalyan, tarım ilaçlama, balıkçılık) (1-2-3)
25. Yetişkin eğitimi ile ilgili soru (1-2-3)
26. İşçi hak ve yükümlülüleri (sağlık sonuçlarına itiraz, amaç hedef belirleme,
talimat prosedür belirleme) (yalnız 1)
27. Hangileri biyolüjik risk içerir (inşaat, gıda ..) (2-3 hastane-gıda)
28. Biyolojik risk içeren grup 2,3,4 kaç gün önce bildirilir (30)
29. Pamuk tozu hastalık (bisinosiz)
30. Mekanik el aletlerinden değildir ( kalem havya)
31. Patlayıcı tehlikeli işaret
32. Alüminyum kablo kesiti kaç mm2 35
33. ILO sözleşmelerinden hangisini TR imzalamamıştır (mesleki kanser)
34. Acil durum planında bulunması gereken asgari bilgi hangisidir (işyeri unvan
adres)
35. Yeme içme ihtiyacı (fizyolojik ihtiyaç)
36. Kazı çalışmasında yan yüzeyin kontrolü gerekmez (patlama öncesi)
37. Patlayıcı depo sıcaklığı maksimum (30)
38. İş makinası hangisini tek başına yapamaz (sondaj)

39. Sözleşmede tarafların sözünü tutması (ahde vefa)
40. Kamu kurumlarında görevi dışında uzmanlık yapanın maaşı ile ilgili soru
41. Hangisinin kaçınma hakkı yoktur (itfaiye eri)
42. Meslek hast hakkında sosyal ekonomik zorluk, ödenek , işle ilgil nedensellik
analizi(1-2-3)
43. Karbondioksit özellikleri hemoglobine bağlanma kuru buz (2-3)
44. 18001 en son önlemdir (kkd)
45. Makina koruyucu özelliklerinden değildir (kolayca çıkabilir olmalıdır)
46. Yeni açılan LPG istasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır (yan işletmelerle birleşik
kapı penceresi bulunmalı)
47. Gürültü önlemek için sıralama hangisi, kaynağını yok etme sönümleme (KKD
II-I-III)
48. Gürültü azaltmak için yöntem (KKD)
49. Kimyasal depolama (tarihli sıralama)
50.Hatırlanamadı

