
SORULAR  



1-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin temel 
prensiplerinden değildir? 

• a) Tehlikenin elimine edilmesi 

• b) Tehlikenin indirgenmesi 

• c) Sağlık muayenesi yapılması 

• d) Kişisel koruyucu kullanılması 
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2) Hangi işyerlerinde işletme belgesi alınması 
zorunludur? 

  
• a) Sanayiden sayılan bütün işyerlerinde 
• b) Sanayiden sayılan ve en az 10 işçi çalıştırılan 

işyerlerinde 
• c) Sanayiden ve ticaretten sayılan ve en az 10 işçi 

çalıştırılan işyerlerinde 
• d) Sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştırılan 

işyerlerinde 
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3) 4857 sayılı İş Kanununa göre kaç yaşından 
küçük çocukların çalıştırılması yasaktır? 

  

• a) 13 

• b) 14 

• c) 15 

• d) 16 
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4) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanılan 
kaynak işlerinde kazaya neden olmaz? 

  

• a-Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları 

• b-Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması 

• c-Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması 

• d-Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek 
olması 
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• 5) Aşağıdaki işlerden hangisi 6331 sayılı İş 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaz? 

  

• a) Sanayiden sayılan ve (1) işçinin çalıştığı bir 
işyeri 

• b) Park ve bahçe işleri 

• c) Deniz ve hava taşıma işleri 

• d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri 

 



• 5) Aşağıdaki işlerden hangisi 6331 sayılı İş 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaz? 

  

• a) Sanayiden sayılan ve (1) işçinin çalıştığı bir 
işyeri 

• b) Park ve bahçe işleri 

• c) Deniz ve hava taşıma işleri 

• d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri 

 



6) Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur. 

•   

• a-Fiziksel bir olaydır.  

• b-Kimyasal bir olaydır.  

• c-Biyolojik bir olaydır. 

• d-Endotermik bir olaydır. 
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7) -Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası tanımına 
dahil değildir? 

  
• a) İşe yalnız başına ve kendi imkanları ile gidip gelirken 

meydana gelen kaza 
• b) İşyerinde öğle dinlenmesi sırasında meydana gelen 

kaza 
• c) İşveren tarafından işyeri dışında görevlendirildiği 

sırada 
• d) İşyerinde, çalışma arkadaşı ile kavga ederken 

meydana gelen kaza 
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• 8) Patlayıcı  Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; Patlayıcı ortam 
oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen 
şeklindeki uyarı işaretinin nasıl yazılması gereklidir? 

 
• a-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile 

yazılması 
• b-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile 

yazılması, 
• c-Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile 

yazılması, 
• d-Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile 

yazılması. 
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• 9) Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi, 4857 
sayılı İş Kanunu kapsamında değildir?  

• a) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 
Çalışmalar Yönetmeliği 

• b) Radyasyon Sağlığı Yönetmeliği 

• c) Biyolojik Ajanlar Yönetmeliği 

• d) Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Yönetmeliği 
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10) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu 
değildir? 

 

• a-Acil durum ekipmanları 

• b-Emniyet kemeri 

• c-Baret 

• d-Çelik burunlu Ayakkabı 
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• 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  
• a) Uluslararası sözleşmeler, ulusal kanunlarla aynı hiyerarşik 

seviyede yer alır. 
• b) Uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak Anayasa 

Mahkemesinde iptal davası açılabilir. 
• c) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlarda, benzer 

maddelerde çelişki bulunması durumunda, uluslararası 
sözleşmeler ulusal kanunlardan daha önce uygulanır. 

• d) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlar dışında kalan 
alanlarda, benzer maddelerde çelişki bulunması 
durumunda, ulusal kanunlar, uluslararası sözleşmelerden 
daha önce uygulanır. 
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• 12) Aşağıdaki ILO sözleşmelerinden hangisi Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından onaylanmamıştır? 

  

• a) Makinelerin Koruyucu Tertibat ile Teçhizine Dair 119 
sayılı Sözleşme 

• b) İş Kazası Yardımlarına İlişkin 121 Sayılı Sözleşme 

• c) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çalışma Ortamına İlişkin 
155 Sayılı Sözleşme 

• d) İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme 
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13) 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış 
okula giden çocuklar hangi işlerde çalıştırılabilir? 

  

• A) Hafif işlerde, 

• B) Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğinin Gİ yazan 
bölümlerinde, 

• C) Sanayinden sayılmayan işlerde, 

• D) Hiçbirinde 
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• 14) Gece çalışması hangi saatte başlayıp 
hangi saatte biter ve gece kaç saattir? 

 

a) 20.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 11 saattir. 

b) 20.00 da başlayıp 07.00 da biter ve 12 saattir. 

c) 19.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 12 saattir. 

d) 19.00 da başlayıp 05.00 da biter ve 11 saattir. 
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15) Elektrik çarpması olaylarında ölümcül riski 
etkileyen ( arttıran) faktörler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

  
a) Akımın şiddeti 
b) Elektriğe çarpılan kimsenin vücudunun iç direnci 
c) Elektriğe çarpılan kimsenin bulunduğu odanın 

tabanının ne ile kaplanmış olduğu 
d) Elektriğe çarpılma olayının olduğu ortamın 

yağmurlu ve iyonlu olması 
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16) Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt 
olarak kabul edilmektedir? 

  

a) 36V         b)   60V        c)  120V              d)  80V 
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17) Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim sınırı 
kaç volt olarak kabul edilmektedir? 

  

• 36V         b)    50V         c)   120V         d)   180V 
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18) Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet 
valflerinin işletme sırasında denenmesi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
• A) Her vardiyada veya günde en az bir defa 

denenecek 
• B) Her yer değişikliğinde denenecek 
• C) Periyodik olarak ayda bir denenecek 
• D) Yılda bir denenecek 
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19) Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşmeyi 
önleyici toplu korunma yöntemlerinden biri 
değildir? 

  

a) Tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, karabina, 
bağlantı halkaları ve güvenli bağlantı noktası 

b) Çalışma alanında bulunan çukurlar vb. açıklıkların 
kapatılmış olması 

c) Kenar koruyucular 

d) Güvenlik ağları 
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20) Aşağıdakilerden hangisi İş Kazasının 
Oluşumunda etken olan ve “Tehlikeli Durum” 
olarak tanımlananlardan değildir?  

• A) Koruyucusuz makinada çalışma   

• B) Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma  

• C) Bakımsız bina, alet ve makineler   

• D) Kişisel koruyucuları kullanmama 
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21) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
kuruluş tarihi ve ülkemizin bu kuruluşa üye 
oluş tarihi sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileridir?   

 

A-) 1919 – 1939     B-) 1919 – 1948  

C-) 1919 – 1932     D-) 1919 - 1949 
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22) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici 
personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla İşyeri 
Hekimliği, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurluğu, 
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik 
Elemanlara sertifika programları düzenleyen ve 
Kamu adına tek yetkili Kamu kurumu 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A-) İSGÜM     
B-) YODÇEM  
C-) ÇASGEM    
D-) İSGGM 
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23) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik 
koruma uygulamalarından değildir?  

 

A) İşe giriş sağlık muayenesi   

B) Kişisel koruyucu donanımlar   

C) İklimlendirme   

D) Periyodik sağlık muayeneleri 
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24) Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde 
kullanılan mühendislik önlemlerinden biri 
değildir?  

 

A) Kişisel koruyucu donanımlar  

B) Tecrit,(ayırma)  

C) Uzaklaştırma  

D) Havalandırma 
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25) İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi 
yönetmeliğine göre;  

• “Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar 
verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine 
göre ……………….seviyesine sahip olandan başlanarak 
sıralanır ve ……………hale getirilir” cümlesindeki 
boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri 
gelmelidir?  
 

• A) En yüksek / yazılı  
• B) En düşük / uygulanabilir  
• C) Kabul edilebilir /yazılı  
• D) Kabul edilebilir /uygulanabilir 
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26) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmeliğe göre,  acil durum ekipleri 
personelinin söndürme ve tahliye tatbikatları 
en fazla ne kadar sürede periyodik olarak 
yapılmalıdır?   

 

A) 3 ay    B) 6 ay   C) 12 ay    D) Ayda bir 
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27) Makine Emniyet Yönetmeliğine göre İş 
ekipmanlarında güvenlik için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?  

 
A) Makine tarafından tutulan, makine veya 

bölümünün hiçbir hareketli parçası düşmemeli 
veya fırlamamalı  

B) Makine beklenmeyen şekilde çalışmamalı  
C) Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya 

bir durdurma komutu vermelidir  
D) Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, 

otomatik veya elle durdurulamamalı  
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• I-  Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli 
kapaklarla kapatılmalı  

• II-  Şerit testere sürekli gergin tutulmalı  
• III-  Arıza durumunda tezgâh durdurularak 

müdahale edilmeli  
• IV-  Şerit testere bağlantıları en az iki ayda bir kere 

kontrol edilmeli  
 
28) Şerit Testere Tezgâhlarında Güvenlik için 

yukarıda ifade edilenlerden hangileri doğrudur? 
  
A) I, II ve III   B) II, III ve IV C) I, II ve IV   D) I, III ve IV 



• I-  Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli 
kapaklarla kapatılmalı  

• II-  Şerit testere sürekli gergin tutulmalı  
• III-  Arıza durumunda tezgâh durdurularak 

müdahale edilmeli  
• IV-  Şerit testere bağlantıları en az iki ayda bir kere 

kontrol edilmeli  
 
28) Şerit Testere Tezgâhlarında Güvenlik için 

yukarıda ifade edilenlerden hangileri doğrudur? 
  
A) I, II ve III   B) II, III ve IV C) I, II ve IV   D) I, III ve IV 



29) Basınçlı kaplarda, test basıncı çalışma 
basıncının kaç katı olmalıdır?  

 

A) 1,5  B) 2    C) 3    D) 5  



29) Basınçlı kaplarda, test basıncı çalışma 
basıncının kaç katı olmalıdır?  

 

A) 1,5  B) 2    C) 3    D) 5  



30) Mesleki risklerin önlenmesi kimin 
yükümlülüğündedir?  

 

A) İşverenin  

B) Çalışan temsilcisinin  

C) Destek elemanının  

D) İş güvenliği uzmanının  



30) Mesleki risklerin önlenmesi kimin 
yükümlülüğündedir?  

 

A) İşverenin  

B) Çalışan temsilcisinin  

C) Destek elemanının  

D) İş güvenliği uzmanının  



31) İşyerlerinde çalışanların eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

 
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.  
 
B)  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.  
  
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir 

defa.  
  
D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana 

işe dönüşünde çalışmaya başladıktan sonra, kazanın veya 
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli 
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim  

  
  



31) İşyerlerinde çalışanların eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

 
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.  
 
B)  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.  
  
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir 

defa.  
  
D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana 

işe dönüşünde çalışmaya başladıktan sonra, kazanın veya 
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli 
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim  

  
  



32) Kişisel korucu donanımların işyerlerinde 
kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

 
A) Ergonomik gereksinimler uygun olmalı  
B) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam 

uymalı   
C) Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun 

olmalı  
D) İstisnai ve özel koşullara uygun olmalı  



32) Kişisel korucu donanımların işyerlerinde 
kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

 
A) Ergonomik gereksinimler uygun olmalı  
B) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam 

uymalı   
C) Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun 

olmalı  
D) İstisnai ve özel koşullara uygun olmalı  



Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde 
ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;  

a)  Az tehlikeli işyerleri için en az ……… …...saat,  
b)  Tehlikeli işyerleri için en az ………… …...saat,  
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az …………. saat  olarak her 

çalışan için düzenlenir.  
33) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen 
cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?  

A) Sekiz – on iki – on altı      
B) Sekiz – on iki – on dört  
C) Altı – on iki – on altı     
D) Altı – sekiz – on iki  



Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde 
ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;  

a)  Az tehlikeli işyerleri için en az ……… …...saat,  
b)  Tehlikeli işyerleri için en az ………… …...saat,  
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az …………. saat  olarak her 

çalışan için düzenlenir.  
33) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen 
cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?  

A) Sekiz – on iki – on altı      
B) Sekiz – on iki – on dört  
C) Altı – on iki – on altı     
D) Altı – sekiz – on iki  



34) Aşağıda belirtilen hangisi kişisel koruyucu 
donanımların seçim ve kullanım kurallarının 
belirlenmesinde önemli değildir?  

A) İşyerinde çalışan sayısı  

B) Maruziyet sıklığı  

C) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri  

D) Kullanım süreleri 



34) Aşağıda belirtilen hangisi kişisel koruyucu 
donanımların seçim ve kullanım kurallarının 
belirlenmesinde önemli değildir?  

A) İşyerinde çalışan sayısı  

B) Maruziyet sıklığı  

C) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri  

D) Kullanım süreleri 



35) “İskele sistemlerinde …………………..kadar 
dikey yaşam hattı oluşturulur. “ cümlesindeki 
boşluk bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden 
hangisi gelmelidir?  

A) Çalışan sayısının yarısı  

B) Çalışan sayısı  

C) Kurulu iskele sayısı  

D) Kurulu iskele ayağı sayısı  



35) “İskele sistemlerinde …………………..kadar 
dikey yaşam hattı oluşturulur. “ cümlesindeki 
boşluk bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden 
hangisi gelmelidir?  

A) Çalışan sayısının yarısı  

B) Çalışan sayısı  

C) Kurulu iskele sayısı  

D) Kurulu iskele ayağı sayısı  



36) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında yönetmeliğe göre monitörlere 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve 
formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler 
arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.  

B) Ekran görüntüsü renkli olmalı, renkler karışmamalı ve 
benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.  

C) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla 
her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.  

D) Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki 
kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla 
ayarlanabilmelidir. 



36) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında yönetmeliğe göre monitörlere 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve 
formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler 
arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.  

B) Ekran görüntüsü renkli olmalı, renkler karışmamalı ve 
benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.  

C) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla 
her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.  

D) Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki 
kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla 
ayarlanabilmelidir. 



37) 600 çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir 
işyerlerinde kaç çalışanın çalışan temsilcisi 
olarak görevlendirilmesi gerekir?  

A)  2 kişi B)  3 kişi C)  4 kişi D)  5 kişi 



37) 600 çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir 
işyerlerinde kaç çalışanın çalışan temsilcisi 
olarak görevlendirilmesi gerekir?  

A)  2 kişi B)  3 kişi C)  4 kişi D)  5 kişi 



“……………….. bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel 
olmak, ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir 
tehlikeyi durdurmak veya önüne geçmektir.”  

38) Korunma Politikaları açısından yukarıda ifade edilen 
boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Engel olma     

B) Koruma  

C) Önleme      

D) Bertaraf etme  

  



“……………….. bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel 
olmak, ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir 
tehlikeyi durdurmak veya önüne geçmektir.”  

38) Korunma Politikaları açısından yukarıda ifade edilen 
boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Engel olma     

B) Koruma  

C) Önleme      

D) Bertaraf etme  

  



1. İşyerinin uygun planlanması  
2. En sağlıklı teknolojinin uygulanması  
3. Islak çalışma metodu uygulanması  
4. Bakım ve temizliğin gereği gibi yapılması  
5. Ortam analizlerinin (ölçümlerinin) yapılması  
39) Yukarıdaki ifadeler, Korunma Politikaları 

yaklaşımı içinde “Ortama Yönelik Tedbirler” e 
ilişkin düzenlemelerin hangisine aittir?  

A)  Bertaraf etme       
B) Teknik Tedbirler  
C) Organizasyonel düzenlemeler   
D) Teknik Düzenlemeler 



1. İşyerinin uygun planlanması  
2. En sağlıklı teknolojinin uygulanması  
3. Islak çalışma metodu uygulanması  
4. Bakım ve temizliğin gereği gibi yapılması  
5. Ortam analizlerinin (ölçümlerinin) yapılması  
39) Yukarıdaki ifadeler, Korunma Politikaları 

yaklaşımı içinde “Ortama Yönelik Tedbirler” e 
ilişkin düzenlemelerin hangisine aittir?  

A)  Bertaraf etme       
B) Teknik Tedbirler  
C) Organizasyonel düzenlemeler   
D) Teknik Düzenlemeler 



40) Tehlikeli işyerlerinde risk değerlendirmesi 
kaç yıl sonra yenilenmelidir?  

A) 2   B) 3    C) 4    D) 6  



40) Tehlikeli işyerlerinde risk değerlendirmesi 
kaç yıl sonra yenilenmelidir?  

A) 2   B) 3    C) 4    D) 6  



41) Risk değerlendirmesi hangi durumda 
tamamen yenilenir?  

 

A) İş kazası olduğunda  

B) Ramak kala olay olduğunda  

C) İşyerinin taşınması durumunda  

D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir 
mevzuat değişikliği olması 



41) Risk değerlendirmesi hangi durumda 
tamamen yenilenir?  

 

A) İş kazası olduğunda  

B) Ramak kala olay olduğunda  

C) İşyerinin taşınması durumunda  

D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir 
mevzuat değişikliği olması 



42) Olay, kazaya sebep olan veya sebep olacak 
potansiyele sahip oluşumdur. Hastalığa, ölüme, 
yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep 
olmadan gerçekleşen olaylara “……………………” denir. 
OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki 
boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

 
A) Hasarsız olay      
B) Ramak kaldı  
C) Tehlikeli durum      
D) Tehlike  
 



42) Olay, kazaya sebep olan veya sebep olacak 
potansiyele sahip oluşumdur. Hastalığa, ölüme, 
yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep 
olmadan gerçekleşen olaylara “……………………” denir. 
OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki 
boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

 
A) Hasarsız olay      
B) Ramak kaldı  
C) Tehlikeli durum      
D) Tehlike  
 



43) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında mevzuat 
çalışması yapmak aşağıdaki kuruluşlardan 
hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?  

  

a)  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)  

b)  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)  

c)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim 
Merkezi (ÇASGEM)  

d)  İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 
(İSGÜM)  



43) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında mevzuat 
çalışması yapmak aşağıdaki kuruluşlardan 
hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?  

  

a)  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)  

b)  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)  

c)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim 
Merkezi (ÇASGEM)  

d)  İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 
(İSGÜM)  



44) Çalışma ortamındaki tozlar hangisine neden 
olmaz?  

 

a) Görüş sahasını azaltır  

b) Kalp krizine neden olur  

c) İş verimini düşürür  

d) Meslek hastalıklarına sebep olur  



44) Çalışma ortamındaki tozlar hangisine neden 
olmaz?  

 

a) Görüş sahasını azaltır  

b) Kalp krizine neden olur  

c) İş verimini düşürür  

d) Meslek hastalıklarına sebep olur  



45) İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını 
aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık 
periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi 
yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?   

  

A) 1   B) 3   C) 5   D)10  

 



45) İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını 
aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık 
periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi 
yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?   

  

A) 1   B) 3   C) 5   D)10  

 



46) Az tehlikeli sınıfta yasal olarak en az bir iş 
güvenliği uzmanının tam gün çalışması için 
işyerinde kaç işçi çalışması gerekir?  

  

A) 300  B) 500  C) 750  D) 1000  

 



46) Az tehlikeli sınıfta yasal olarak en az bir iş 
güvenliği uzmanının tam gün çalışması için 
işyerinde kaç işçi çalışması gerekir?  

  

A) 300  B) 500  C) 750  D) 1000  

 



47) Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 
aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi 
çalışmaya yetkilidir?  

  

A) A sınıfı yetkilidir  

B) B sınıfı yetkilidir  

C) C sınıfı yetkilidir  

D) Hepsi yetkilidir  



47) Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 
aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi 
çalışmaya yetkilidir?  

  

A) A sınıfı yetkilidir  

B) B sınıfı yetkilidir  

C) C sınıfı yetkilidir  

D) Hepsi yetkilidir  



48) İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan 
çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme 
sistemlerinden hangisi toplu koruma 
araçlarından değildir?  

A) Korkuluklar  

B) Platformlar   

C) Güvenlik ağları   

D) Tam Vücut tipi emniyet kemerleri  



48) İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan 
çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme 
sistemlerinden hangisi toplu koruma 
araçlarından değildir?  

A) Korkuluklar  

B) Platformlar   

C) Güvenlik ağları   

D) Tam Vücut tipi emniyet kemerleri  



49) Aşağıdakilerden  hangisi kişisel koruyucu 
donanımlar yönetmeliğinde 
tanımlanmamıştır?   

a) KKD standartları  

b) KKD kategorileri  

c) KKD sınıflamaları  

d) Uygun KKD’ ın hangi şartlarda 
kullanılmayacağı  



49) Aşağıdakilerden  hangisi kişisel koruyucu 
donanımlar yönetmeliğinde 
tanımlanmamıştır?   

a) KKD standartları  

b) KKD kategorileri  

c) KKD sınıflamaları  

d) Uygun KKD’ ın hangi şartlarda 
kullanılmayacağı  



50) Ekranlı Araçlarda Çalışma  Yönetmeliğine göre 
aşağıdakilerden hangi durumlarda operatörlere  
göz muayeneleri yapılmasına gerek yoktur?  

 

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,  

b) Ekranlı araç için kullanılan program değiştiğinde  

c) Düzenli aralıklarla   

d) Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak 
görme zorluğuolduğunda.  



50) Ekranlı Araçlarda Çalışma  Yönetmeliğine göre 
aşağıdakilerden hangi durumlarda operatörlere  
göz muayeneleri yapılmasına gerek yoktur?  

 

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,  

b) Ekranlı araç için kullanılan program değiştiğinde  

c) Düzenli aralıklarla   

d) Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak 
görme zorluğu olduğunda.  



51) Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen  
eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği 
kapsamına girmez?  

A) Hızlı yazma teknikleri  

B) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları  

C) Gözlerin korunması  

D) Doğru oturuş   



51) Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen  
eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği 
kapsamına girmez?  

A) Hızlı yazma teknikleri  

B) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları  

C) Gözlerin korunması  

D) Doğru oturuş   



52) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde 
uygulanır?  

  
A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,  
B) Ekranlı daktilolarda  
C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar 

sistemlerinde  
D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar 

sistemlerinde 



52) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde 
uygulanır?  

  
A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,  
B) Ekranlı daktilolarda  
C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar 

sistemlerinde  
D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar 

sistemlerinde 



53) Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. 
Göre hangisinin oluşturulması zorunlu 
değildir?  

 

A) Söndürme Ekibi   

B) Koruma Ekibi   

C) İlkyardım Ekibi   

D) Haberleşme ekibi  



53) Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. 
Göre hangisinin oluşturulması zorunlu 
değildir?  

 

A) Söndürme Ekibi   

B) Koruma Ekibi   

C) İlkyardım Ekibi   

D) Haberleşme ekibi  



54) 6331 sayılı yasaya göre, işverenler, işyerlerinde 
meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek 
meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK’ 
ya bildirmek zorundadır.  

  

a) 3 iş günü  

b) 2 iş günü  

c) 4 iş günü  

d) aynı gün içinde  
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55) Aşağıdakilerden hangisi risk analiz 
yöntemidir?  

 

A) OHSAS 18001  

B) ISO 14001  

C) HAZOP  

D) BS8800 
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56) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi 
çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden 
değildir?    

a) Risklerin tanımlanması    
 
b) Risklerin değerlendirilmesi   
  
c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması   
  
d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi  
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57) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme 
faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin 
uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden 
hangisindedir?   

  
a) Mühendislik önlemlerini uygulamak   
b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak   
c) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak   
d) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla 

değiştirmek  
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58) Ülkemiz  6331 sayılı yasaya göre hangi 
işletmeler risk analizi yapmalıdır ? 

  

A) 6331 sayılı kanununa tabi tüm işletmeler  

B) Yalnızca 50 den fazla işçisi olan işletmeler     

C) Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler      

D) 6 aydan fazla iş sürecek işletmeler  
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59) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ölçüm ve 
analiz hizmetleri sunmak aşağıdaki kuruluşlardan 
hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?  

  
a)  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)  
b)  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)  
c)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim 

Merkezi (ÇASGEM)  
d)  İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 

(İSGÜM)  
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60) Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)’nun  üye 
ülkenin temsilinde üçlü  yapıda hangisi yer 
almaz?  

a) İşveren temsilcisi   

b)İşçi temsilcisi   

c) Hükümet temsilcisi   

d)Mühendis odası temsilcisi  
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