
                                 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İSG SORULARI: 

 

1. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan 

işaretlere ne denir ? 

a)        Tehlikeli işaret 

b)       Yasak İşareti 

c)        Tehlike Uyarı İşareti 

d)       Uyarı İşareti 

 

B 

 

2.  Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? 

a)       Yeşil 

b)       Sarı 

c)        Mavi 

d)       Kırmızı 

 

A 

 

3. Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? 

a)        Uyarı İşaretlerinde 

b)       Zorunluluk İşaretlerinde 

c)        Acil Kaçış İşaretlerinde 

d)       Yasak İşaretlerinde 

 

D 

 

4.  Mavi renk aşağıdakilerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir? 

a)       Daire Şeklinde 

b)       Düz beyaz zemin üzerinde mavi yazılarında 

c)        Kare Şeklinde 

d)       Üçgen Şeklinde 

 

A 

 

5. Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır? 

a)        Kırmızı 

b)       Yeşil 

c)        Sarı 

d)       Mavi 

 

B 



6. Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir? 

a)        Konteynır ve borular üzerindeki işaretler 

b)       Acil kaçış yolları işaretleri 

c)        Yasaklama ve uyarı işaretleri 

d)       Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri 

 

D 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir? 

a)        Yangınla mücadele işaretleri 

b)       Yasaklayıcı işaretler 

c)        Sesli işaretler 

d)       Uyarı işaretleri 

 

C 

 

8. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret 

hangisidir? 

a)        Yasak işareti 

b)       Uyarı işareti 

c)        Emredici işaret 

d)       Bilgilendirme işareti 

 

B 

 

9. Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde 

yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir? 

a)        Sembol veya piktogram 

b)       Işıklı İşaret 

c)        İşaret levhası 

d)       Hepsi 

 

C 

 

10. Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur? 

a) Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 

b)  Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi 

c)  Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 

d)  Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi 

 

A 



11. İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

a)      El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır. 

b)      İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin 

güvenliğini sağlamaktır 

c)      El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket 

ettirilecektir 

d)      El işaretleri kesin, yalın, yapılmasını ve anlaşılması kolay olacaktır 

 

C 

 

12. Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır? 

a)       El işaretleri ve sözlü haberleşme 

b)       Işıklı işaret ve sözlü haberleşme 

c)       El işaretleri ve sesli sinyal 

d)       Işıklı işaret ve sesli sinyal 

 

c 

 

13. Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel konumda ise hangi komut 

verilmektedir? 

a)       Başlat 

b)       Dur 

c)       Tamam 

d)       Düşey Mesafe 

 

A 

 

14. Yangınla mücadele işaretlerinde kırmızı kısımlar işaret alanının en az yüzde kaçını 

kapsayacaktır? 

a)        35 

b)       50 

c)        75 

d)       80 

 

B 

 

15. Acil çıkış ve ilkyardım işaretlerinin temel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

a)       Siyah zemin üzerine sarı piktogram 

b)       Mavi zemin üzerine beyaz piktogram 

c)       Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram 

d)       Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram 

 



C 

 

16. Emredici işaretlerin temel nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)        Düz beyaz zemin üzerine mavi piktogram 

b)       Üçgen biçimde 

c)        Kare biçiminde 

d)       Daire biçiminde 

 

D 

 

17. Uyarı işaretlerinin temel nitelikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a)        Üçgen şeklinde 

b)       Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve 

c)        Sarı kısımlar işaret alanının en az %50sini kapsamalı 

d)       Kırmızı diagonal çizgi 

 

D 

 

18. " İş makinası giremez " anlamındaki işaret hangi işaret sınıfında yer alır? 

a)       Yasaklayıcı işaretler 

b)       Emredici işaretler 

c)        Uyarıcı işaretler 

d)       Zorunluluk işaretleri 

 

A 

 

19. Aşağıdaki uyarı işaretinin anlamı nedir? 

  

a) Lazer ışını  

b)Oksitleyici madde  

c)Zararlı veya tahriş edici madde 

d)İyonlaştırıcı olmayan radyasyon 

 

C 

 



20. Aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangisi, patlayıcı madde işaretidir?  

 a)      b)       c)      d)  

 

D 

 

21. işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, 

birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir. 

Aşağıda gösterilen Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak kaç 

derece açıyla boyanır?  

 

a) 30              b) 45             c)60    d)75 

 

B 

 

22.  El işaretleri için asgari gereklerde özel kullanım kurallarıyla ilgili olarak, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki 

çalışanların güvenliğini sağlamaktır. 

b) İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bazı 

manevraları görsel olarak izleyebilmelidir. 

c) Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği 

durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 

d) İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri 

kullanacaktır.  

 

B 



23. El işaretleri için asgari gereklerde, manevralar için kullanılan kodlanmış 

işaretlerde, Aşağıdaki şekilde, “Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli” nin anlamı 

nedir? 

              

a) İNDİR                                 b) DÜŞEY MESAFE      

c) TAMAM İşlemin sonu      d) DUR Kesinti / ara Hareketi durdur 

 

C 

 

24.  Kaldırma araçlarıyla yapılan işlemlerde sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili asgari 

gerekliliklerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım 

yapıldığına dair uyarma levhaları konulmayabilir. 

b) Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak 

için operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve 

bunlar hareket halinde devamlı olarak çalışır. 

c) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, 

yetiştirilmiş işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır. 

d) Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen 

kodlanmış hareket ve işaretler kullanılır. 

A 

 

 

 

 

 

 


