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ADAYLARIN DİKKATİNE! 

1. Sınav saat 10.00'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 

2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim 

araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, 

geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti 

hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 

2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını 

almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla 

yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait 

olacaktır. 

3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara 

göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 

4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 

5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı 

kodlayınız. 

6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 

7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 

8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru 

numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan 

cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 
 

10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 

11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. 

 

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. 

KİTAPÇIK 
TÜRÜ 

A 

 

2. GRUP 

C SINIFI İŞ 
GÜVENLİĞİ 
UZMANLIĞI 
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1) Bernardino Ramazzini hakkında 
aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir? 

 

A) İç hastalıkları uzmanı 

B) İşyeri hekimliği yapmıştır 

C) Çalışanları sendikal haklan 
konusunda bilinçlendirmiştir 

D) Çalışanlar arasında görülen başlıca 
sağlık sorunlarının sistematik bir şekilde 
ele alındığı ilk yazılı eseri yayınlamıştır 

 

 

2) İnsanın doğal şartlar karşısında 
zayıflığı, kişisel kusurlar, tehlikeli 
davranış-tehlikeli durum, kaza olayı, 
yaralanma (zarar veya hasar) 
aşağıdakilerden hangisini oluşturur? 

 

A) Kaza zinciri 

B) Hiçbiri 

C) Kaza olayı 

D) Kaza olgusu 

 

 

3) “İşçinin ve işin teknik özellikli 
risklere karşı korunmasıdır.”  tanımı 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) İşyeri güvenliği 

B) İşveren güvenliği 

C) Özel güvenlik 

D) İş güvenliği 

 

 

 

 

4) Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği 
alanında yapılan ilk yasal düzenleme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sosyal Sigortalar Kanunu 

B) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

C) Dilaver Paşa Nizamnamesi 

D) Umumi Hıfzısıhha Kanunu  

 

 

5) “İşyerindeki sağlık ve güvenlik 
risklerini önlemek ve koruyucu 
hizmetleri yürütmek üzere 
görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş 
güvenliği uzmanları ve diğer 
görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve 
esaslarını belirlemek" Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hangi 
biriminin görevidir? 

 

A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

B) İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü 

C) Çalışma Genel Müdürlüğü 

D) ÇASGEM 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi 
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını 
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak için yaptığı 
düzenleyici (kural koyucu) işlemin 
Anayasadaki adıdır?  

 

A) Tüzük 

B) Yönetmelik 

C) Kanun Hükmünde Kararname 

D) Genelge 
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7) Geçici iş ilişkisi en çok ne kadar 
süre için kurulabilir? 

 

A) En çok altı ay       B) En çok 18 ay 

C) En çok 12 ay       D) En çok 36 ay 

 

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi asıl-alt 
işveren ilişkisinin zorunlu  
unsurlarından değildir? 

 

A)  Asıl işin varlığı 

B) Alt işveren işçilerinin sadece asıl 
işverene ait işyerinde çalıştırılması 
zorunluluğu 

C) Asıl işin bir bölümünün alt işverene 
verilmesi söz konusu ise teknolojik-
uzmanlık gerektiren bir iş olması 

D) Asıl İşverenin varlığı 

 

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi İş kanunu 
anlamında işveren değildir? 

 

A) İşçi çalıştıran Mehmet Yavaş 

B) İşçi çalıştıran HAS A.Ş 

C) İşçi çalıştıran ERK Ltd.Şti 

D) İki ortağı olan İkiler Adi Ortaklığı 

 

 

 

 

 

 

10) Çağrı üzerine çalışma ilişkisi 
bakımından aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Çağrı üzerinde çalışmada taraflar 
arasında haftada kaç saat çalışılacağına 
ilişkin bir anlaşma yapılabilir 

B) Taraflar arasında aksi 
kararlaştırılmamış ise, haftalık çalışma 
süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. 

C) Taraflar arasında aksi 
kararlaştırılmamışsa, işveren işçinin 
çalışacağı zamandan en az altı gün önce 
çağrı yapmak zorundadır. 

D) Çağrı üzerine çalışmak üzere 
kararlaştırılan sürede işçi çalıştırılsın 
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 

 

 

11) İhbar tazminatının hesaplanmasın-
da hangi ücret dikkate alınır? 

 

A) İşçinin son brüt ve giydirilmiş ücreti 

B) İşçinin son net ve çıplak ücreti 

C)İşçinin son brüt ve çıplak ücreti 

D) İşçinin son net ve giydirilmiş ücreti 

 

 

12)  İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 
Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO 
Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen 
konulardan hangisini düzenlemek-
tedir? 

 

A) İş güvenliği hizmetini 

B) İş sağlığı ve güvenliği politikaları 

C) Uluslar arasın ticari ilişkileri 

D) Uluslar arası işçi ilişkilerini 
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13) Aşağıdakilerden hangisi 
Filadelfiya bildirgesi ile ILO'nun 
benimsediği ilkelerden değildir? 

 

A) Emek bir ticari maldır. 

B) Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü esastır. 

C) Dünyanın herhangi bir yerindeki 
yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı 
tehdit etmektedir. 

D)Bütün insanlar, ırk, inanç ya da 
cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve 
saygınlık, ekonomik güvenlik ve eşit 
fırsat koşullarında maddi ve manevi 
gelişimlerini sürdürme hakkına 
sahiptirler. 

 

 

14) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi kaç 
saat yapılır? 

 

A) 160 B) 200        C) 220       D) 240 

 

 

15) İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurullarında aşağıdakilerden hangisi 
görev almaz? 

 

A) İşveren veya işveren vekili 

B) İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca 
iş güvenliği ile görevli mühendis veya 
teknik eleman 

C) İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca 
görevlendirilen işyeri hekimi 

D) İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru 

 

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı 
ve güvenliği performans ölçüm 
metodu değildir? 

 

A) Periyodik muayeneler 

B) Çalışma ortamlarının yasal 
mevzuatlara göre uygunluk testleri 

C) İş kazası sonrası takiplerin yapılması 

D) Çalışanların hareket biçim – tarzları 

 

17) Aşağıda belirtilenlerden hangisi 
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi 
çerçevesinde " önleyici  faaliyet”i 
tanımlamaktadır? 

 

A) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya 
başka bir istenmeyen durumun sebebinin 
ortadan kaldırılması için yapılan işlem. 

B) Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, 
İSG performansı cinsinden İSG amacı. 

C) Kuruluşun üst yönetimi tarafından 
resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun 
İSG performansına ilişkin genel niyetleri 
ve yönü. 

D) Bir tehlikenin varlığını tanıma ve 
özelliklerini tarif etme prosesi. 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi risk 
analizi amacını en kapsamlı şekilde 
belirtmektedir? 

 

A) İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması 
ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en 
üst seviyede tutmaktır 

B) İş yeri ortamlarının düzenlenmesini 
sağlamaktır 

C) İş yerinde uyulması gereken kuralları 
belirleyerek yapılmasını sağlamaktır 

D) İşe başlama ve molaların 
düzenlenmesini sağlamaktır 
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19) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası 
maliyet hesaplamasında görünen 
maliyetler arasında yer almaz? 

 

A) İşin durması 

B) Sigorta ödemeleri 

C) Mahkeme masrafları 

D) Kişide sonradan oluşacak sakatlık 

 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi risk 
analizinde proaktif izlemede yer alır? 

 

A) Gerçekleşecek olayları önceden 
belirleme ona göre önlem alma 

B) Tesis varlıklarının zarar görmesi 

C) Performans standartlarındaki 
noksanlıklar ihmaller 

D) Yaralanmalar ve hastalıklar 

 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi risk 
yönetimi temel esasları arasında 
bulunmamaktadır? 

 

A) Tehlikelerin tanımlanması 

B) Tehlikeler belirlendikten sonra finans 
yokluğundan önlem alınamaması 

C) Tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
değerlendirilmesi 

D) Kontrol tedbirlerinin tamamlanması 

 

 

 

 

 

22) Risk matrisinde kırmızı renkte olan 
risk hangi risk gurubuna girmektedir? 

 

A) Dikkate değer risk 

B) Kabul edilebilir risk 

C) Kabul edilemez risk 

D) Öngörülen risk 

 

 

23) Risk faktörünün hesaplanması 
neye göre yapılır? 

 

A) Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle 
çarpılmasıyla 

B) Şiddetin olasılığa bölünmesiyle 

C) Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla 

D) Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla 

 

 

24) Risk analizinde kararlaştırılan 
önlemlerin uygulanmasında aşağıda-
kilerden hangisi yer almaz? 

 

A) Bir eylem planı yapılması ve bir 
takvim oluşturulması 

B) Eylem planının her bir safhasının 
görevlilerin belirlenmesi 

C) Eylem planında zorlanılan durumla 
karşılaşıldığında askıya alınması 

D) Belirlenen eylem planının uygulamaya 
konulması 
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25) Tehlike belirlemede hangi 
hususlara bakılmaz? 

 

A) Kuruluşa ait tipik tehlike riskleri, 
benzer kuruluşlarda olmuş kaza ve 
olaylar, 

B) Elektrik kullanımı 

C) Kuruluşun, tesisleri, prosesleri 
hakkında bilgiler, 

D) Merkezi veya yerel yönetimle 
kurulacak ilişki ve işbirliği ile ilgili 
prosedürler. 

 

 

26) Aşağıda tehlike ve örneği 
verilmiştir. Hangi tehlike ve kaynağı 
yanlıştır? 

 

A) Fiziksel tehlike- gürültü, 

B) Kimyasal tehlike- toksik gazlar, 
ergimiş metal dumanları, 

C) Mekanik tehlikeler-çalışır durumdaki 
makine, 

D) İşyeri ortam tehlikeleri- korkuluksuz 
merdiven 

 

 

27) Tehlike - Risk bağlantısı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   

 

A) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya 
çıkabilir. 

B) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya 
çıkabilir. 

C) Birden çok tehlikelerden bir risk 
çıkabilir.  

D) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi 
vardır. 

28) işyeri havasında var olup belirli 
çalışma koşullarında uzun süre günde 
sekiz saat çalıştırdıkları halde tüm 
işçilerin sağlıklarına zarar vermediği 
kabul edilen değer tanımı aşağıda-
kilerden hangisine uymaktadır? 

 

A) Eşik sınır değer 

B) Müsaade edilen maksimum 
konsantrasyon 

C) Günlük zaman ağırlıklı ortalama 

D) Letal doz  

 

29) İş yerlerinde tüm ekipman ve 
makineler dahil kişi başına düşen 
hava hacmi en az kaç m3 olmalıdır? 

 

A) 3           B) 5          C) 7         D) 10 

 

30) Aşağıdakilerden hangisi çalışma 
ortamındaki  fiziksel risk etmenle-
rinden biri değildir? 

 

A) Titreşim  

B) Gürültü  

C) UV Işınları -Güneş Işınları 

D) Zehirli Gazlar 

 

31) Aşağıdakilerden hangisi 
gürültünün insan üzerindeki 
etkilerinden biri değildir?   

 

A) Geçici veya sürekli işitme bozuklukları 

B) Kan basıncının artması, dolasım 
bozuklukları, 

C) Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, 
stres  

D) Hareketli olma isteği ve gülme hissi    
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32) Ses seviyesi hangi ölçme aleti ile 
ölçülür?   

A) Sismometre B) Sonometre 

C) Dozimetre   D) Anemometre 

 

33) Tehlikeli kimyasallar vücuda en 
çok aşağıdaki yollardan hangisi ile 
alınır? 

 

A) Deri yoluyla 

B) Tırnak aralarından 

C) Kan yoluyla 

D) Solunum yoluyla 

 

34) MAC değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Mesai esnasında işçinin maruz 
kalabileceği maksimum konsantrasyon 

B) Müsaade edilen azami konsantrasyon 

C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan 
aşılmaması gereken limit değer 

D) Haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 
saatlik mesai süresince maruz 
kalabileceği ortalama Konsantrasyon 

 

35) STEL değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Mesai esnasında işçinin maruz 
kalabileceği maksimum konsantrasyon 

B) Müsaade edilen azami konsantrasyon 

C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan 
aşılmaması gereken limit değer 

D) Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 
saatlik mesai süresince maruz 
kalabileceği ortalama Konsantrasyon 

36) Biyolojik Etkenlere Maruziyet 
Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmeliğe göre insanda hastalığa 
neden olabilen, çalışanlara zarar 
verebilecek, ancak topluma yayılma 
olasılığı olmayan, genellikle etkili 
korunma veya tedavi imkanı bulunan 
biyolojik etkenler aşağıdaki 
gruplardan hangisine girer? 

 

A) Grup 1  B) Grup 2 

C) Grup 3  D) Grup 4 

 

 

37) Aşağıdakilerden hangisi 
işyerinden kaynaklanan psikososyal 
stress nedenlerinden birisi değildir?  

 

A) İşyerindeki rol belirsizliği 

B) Aşırı yüksek gürültü 

C) Kişilerarası çatışma 

D) Ailevi nedenler 

 

 

38)  Hangi işi yaparken belden 
yaralanma veya rahatsızlanma riski en 
düşüktür? 

 

A) Uzun süre kollarımızı başımız üzeri 
seviyeye uzatarak iş yapmak 

B) Belden eğilerek bobin veya malzeme 
almak 

C) Uzun süre, hareketsiz ve ara 
vermeden oturarak çalışmak 

D) Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, 
dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif 
yükleri kaldırmak 
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39) Üst beden zorlanmalarında hangi 
faktörün etkisi yoktur? 

 

A)Gece çalışmak B) Uygulanan güç 

C)Tekrar sayısı D) Duruş 

 

40) Hangi seçenekte verilen bilgi 
ergonomi tanımı için doğru değildir?  

 

A) Ergonomi, sistemler ile onları işleten 
ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki 
etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı 
bilimsel/mühendislik disiplinidir. 

B) Ekipman tasarımıyla ilgili 
insanoğlunun yapabilirliklerini, sınırlarını 
ve diğer özelliklerini içeren bilgi 
bütünüdür. 

C) İşin insana göre tasarlanmasıdır. 

D) İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği 
ilkeleridir. 

 

41) İş yerlerinde işverenlerin 
yapmakla yükümlü olduğu üç faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tedbir-Eğitim-Denetim 

B) Tedbir-Gözlem-Denetim 

C) Eğitim-Gözlem-Denetim 

D) Eğitim-Tedbir-Gözlem 

 

42) MİG Aşağıdakilerden hangisinin 
kısaltmasıdır? 

 

A) Metal İndirekt Gaz 

B) Metal İnert Gaz 

C) Metal Aktif Gaz 

D) Metal Ayrıştıncı Gaz 

43) Yıldırımdan korunma amacıyla 
kullanılan paratoner ve diğer 
koruyucu tertibat hangi sıklıkla 
ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol 
edilir? 

A) 6 ay  B) 1 Yıl 

C) 5 Yıl  D) 8 Ay 

 

44) Elektrik çarpması sırasında kalp, 
her ne kadar çalışmaya devam etse 
de, atışlar düzensiz gerçekleşir. 
Kalbin bu şartlar altındaki düzensiz 
atışlarına ne ad verilir? 

 

A) Çarpıntı B) Heyecan 

C) Travma  D) Fibrilasyon 

 

45) Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının 
Yetki, Görev Ve Sorumlulukları 
Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci 
Grup için aşağıdakilerden hangisi 
yetkilidir? 

 

A) En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili 
yüksek teknik öğrenim görenler 

B) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek 
teknik öğrenim görenler  

C) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl 
elektrik ile ilgili mesleki ve teknik öğrenim 
görenler 

D) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı 
süreyle elektrik ile ilgili Bakanlıkların 
açmış olduğu kursları başarı ile 
tamamlamış olanlar  

 

46) Vinçlerde aşağıdakilerden hangisi 
ayrı kaldırma donanımı değildir? 

 

A) Vinç kancası        B) Kelepçe 

C) Kilitli zincir        D) Kulaklı çengel 
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47)  "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü"ne göre,         kaldırma 
makineleri ve araçları yetkili teknik bir 
eleman tarafından kaç ayda bir 
bütünüyle kontrol edilecektir? 

 

A) Altı ayda bir  B) Her ay 

C) Üç ayda bir  D) Yılda bir 

 

48) Hareket halindeki kaldırma-taşıma 
aracına dalgınlıkla yaklaşmaları 
uyarmak için aşağıdaki uyancılardan 
hangisi bulunmalıdır? 

 

A) Sesli    B) Işıklı   

C) Görüntülü   D) Hiçbiri 

 

49) 19 mm'ye kadar çaplı halatlarda 
halat çapı kaç mm azaldığında halat 
değişmelidir? 

 

A)  1 B) 1,9       C) 2,8         D) 2 

 

 

50) Matkap ve freze tezgâhlarında 
alınacak güvenlik tedbirleri için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) İşlenecek parça uygun şekilde 
bağlanmalı 

B) Döner tablaya bağlanan parçaların 
çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı 

C) Çıkan talaşlar elle süpürülmemeli 

D) Parça işlenirken talaş takım 
ağızlarındaki talaşlar hemen 
temizlenmeli 

 

 

51) Aşağıdakilerden hangisi bakım 
onarım işlerinde 
elektrikten kaynaklanan kazalardan 
biridir? 

 

A) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük 
gerilimli (24 Volt) olmamasından 

B) Hareketli kısımlarda yaralanma. Bu tür 
kazalar makine veya tezgâh 
durdurulmadan tamir bakım yapılıyor 
olmasından dolayı meydana gelmektedir 

C) Düşme şeklindeki kazalar 

D) Kişisel koruyucu malzemeler 
kullanılmamasın-dan meydana gelen 
kazalar 

 

52) "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü" gereğince bıçak kılıfları 
aşağıdakilerden hangisinden 
yapılmamalıdır? 

 

A) Kâğıt   B) Plastik  

C) Tahta   D) Çelik 

 

53) Taşınabilir yangın tüplerinin 
asılması sırasında zeminden asma 
halkasına olan yükseklik için hangisi 
doğrudur? 

 

A) 40 cm. yi aşmamalıdır 

B) 90 cm. yi aşmamalıdır 

C) 110 cm. yi aşmamalıdır 

D) 150 cm. yi aşmamalıdır 
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54) Aşağıdakilerden hangisi seyyar 
yangın söndürme tüplerinin kontrol 
periyodunu ifade etmektir? 

 

A) 6 ayda 1 defa 

B) 3 ayda 1 defa 

C) Ayda 1 defa  

D) Tüp kullanıldığında 

 

55) Aşağıdakilerden hangisi ABC ve 
BC Kuru Kimyevi Tozlu portatif yangın 
söndürme cihazlarında kullanılan 
püskürtücü itici gazdır? 

 

A) Hava   B) Oksijen  

C) Azot    D) Helyum 

 

56) Yangın çıkmış yüksek bir binada 
yangın esnasında aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz? 

 

A) Bir odada tüm boşlukları kapatarak 
yere uzanıp beklemek 

B) Teras katına yâda balkona çıkmak 

C) Asansöre binmek 

D) Yangın merdivenini kullanmak 

 

 

57) Tahta, kâğıt, kömür, ot, odun, 
saman vb. gibi katı maddelerin alevli 
ve korlu olarak yandığı yangınlar 
aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? 

 

A) A sınıfı yangınlar 

B) B sınıfı yangınlar 

C) C sınıfı yangınlar 

D) D sınıfı yangınlar 

58) Aşağıdakilerden hangisi 
işyerlerinde acil durum halleri için 
yapılan çalışmalardan değildir? 

 

A) Acil durum planı ve tahliye planı 
yapılmalı 

B) Kurtarma ve alarm durumu eğitimi 
yapılmalı 

C) Acil durum halinde ilk önce her 
üniteye telefon edilmeli 

D) Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş 
personeli içermelidir 

 

 

59) Aşağıdaki tanımlardan hangisi 
yanlıştır? 

 

A) Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak 
veya tehlikeye maruz bırakacak bir 
davranışı yasaklayan işaretlerdir. 

B) Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden 
olabilecek veya zarar verecek durum 
hakkında uyarıda bulunan işaretlerdir. 

C) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir 
davranışı belirleyen işaretlerdir. 

D) Bilgilendirme işareti: Sadece 
işyerindeki üretimin şekli ve cinsi ile ilgili 
bilgi veren işaretlerdir.  

 

 

60) Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde 
aşağıdaki renklerden hangisi 
kullanılır? 

 

A) Yeşil   B) Sarı 

C) Mavi   D) Kırmızı 
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61) Aşağıda belirtilen ortamlar için 
verilen bilgilerden hangisi doğru 
değildir? 

 

A) Yetişkin bir insanın saatte 30 m3 temiz 
havaya ihtiyacı vardır 

B) Çalışma yerlerinde kişi başına düşen 
hava hacmi      10 m3 olmalıdır 

C) Normal şartlarda tabii havalandırma 
ile ortamın havasının günde 2-3 defa 
değiştiği kabul edilmektedir 

D) Koğuşlarda yerlerinde kişi başına 
düşen hava hacmi 12 m3  olmalıdır 

 

 

 

62) Hava akım hızı aşağıdakilerden 
hangisi ile ölçülür? 

 

A) Termometre    B) Anemometre 

C) Higrometre    D) Barometre 

 

 

63) İnsanların sağlık sorunlarını 
etkileyen basınç değeri aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

A) Basınç değişikliği 2,0 N/cm2 den 
düşük 

B) Basınç değişikliği 2,5 N/cm2 den 
düşük 

C) Basınç değişikliği 4.0 N/cm2 den 
düşük 

D)  Basınç değişikliği 5.0 N/cm2 den 
yüksek 

 

 

 

64) Aşağıdakilerden hangisi "basınçlı 
kap" tanımına uygundur? 

 

A) İçine akışkan doldurmak için 
tasarlanmış kaplara denir 

B) İçersinde gaz bulunan kapalı tanklara 
denir 

C) İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap 
ve ekipmanlara denir 

D) Birden fazla hazneden oluşan kaplara 
denir 

 

 

65) Aşağıdakilerden hangisi basınç 
göstergesi türü emniyet cihazlarından 
birisidir? 

 

A) Manometre B) Termometre 

C) Nefeslik D) Küresel valf 

 

 

66) Aşağıdakilerden hangisi kapalı 
alanlarda çalışma yapılırken oluşan 
bir kaza esnasında yapılmasına gerek 
yoktur? 

 

A) Havalandırma cihazını çalıştırmak 

B) Kazazedeyi bölgeden uzaklaştırmak 
ve İlk yardımda bulunmak 

C) Bölgeyi izole etmek 

D) Bölgede gaz ölçümü yapmak 
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67) Kimyasal gazların olduğu veya toz 
yoğunluğunun çok olduğu bir 
ortamda aşağıdaki hangisi 
kullanılmalı? 

 

A) Yalnızca ağzı kapatan tipte bez 
maskeler 

B) Yalnızca burnu kapatan bez maskeler 

C) Ağzı ve bumu kapatan bez maskeler 

D) Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı 
filtreli maskeler 

 

 

68) Ergonomik oturuş düzeninde 
ekran ile göz arasındaki mesafe hangi 
aralıkta olmalıdır? 

 

A) 32-62 cm  B) 20-40 cm 

C) 25-80 cm  D) 15-30 cm 

 

 

69) Aşağıdaki seçeneklerde 
belirtilenlerden hangisi bireylerden 
kaynaklanan risk faktörlerindendir? 

 

A) Çalışma zemininde bulunan engeller 

B) Taşınacak yükün farklı seviyelerde 
olması 

C) İşçinin elle taşıma eğitime sahip 
olmaması 

D) Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle 
taşıma işi 

 

 

 

 

 

70) ILO – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Enformasyon bürosu tarafınan 
önerilen belirli yaş grupları için 
öngörülen, rahatça kaldırılabilir 
ağırlıklar (kilogram) olarak yaşa uygun 
erkekler ve bayanlar için en çok 
kaldırabilecekleri miktar için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Erkekler 28 kg bayanlar 17 kg 

B) Erkekler 28 kg bayanlar 18 kg 

C) Erkekler 38 kg bayanlar 27 kg 

D) Erkekler 30 kg bayanlar 17 kg    

 

71) Türkiye’deki iş güvenliği 
mevzuatına göre yüksekliği tabandan 
itibaren ____ metreden daha fazla 
olan ve düşme veya kayma tehlikesi 
bulunan yerlerde çalışanlara güvenlik 
kemerleri verilmelidir. 

 

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

 

72) Aşağıdaki çalışmaların hangisinde 
düşme tehlikesi yoktur?  

 

A) İnşaat iskelelerinde yapılan çalışmalar 

B) Kazı çalışmaları 

C) Çatılarda yapılan çalışmalar 

D) Yukarıdakilerin hepsinde düşme 
tehlikesi vardır. 
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73) Aşağıdaki güvenlik önlemlerinden 
hangisi yüksekte çalışan işçileri 
düşmeye karşı koruduğu gibi aşağıda 
çalışanları da düşen cisimlere karşı 
korur?  

 

A) Emniyet kemeri 

B) Güvenlik ağı      

C) Paraşüt 

D) Sınırlayıcı ikaz sistemi        

 

74) Aşağıdakilerden hangisi paraşüt 
tipi emniyet kemerinin bir parçası 
değildir? 

 

A) Darbe emici  

B) Baldır kuşakları 

C) Kafa bandı 

D) Omuz (D) halkası 

  

75) Türk mevzuatına göre kendini 
tutabilen zeminlerde, şevsiz yapılmak 
zorunluluğu bulunan _____ m’den 
daha derin kazılarda, yan yüzler 
uygun şekilde desteklenmek veya iksa 
edilmek suretiyle tahkim olunmalıdır. 

 

A) 1,00     B) 1,50     C) 2,00    D) 2,50 
   

76) Yeraltı maden işletmelerinde 
hazırlık devresi dışında yeraltı 
çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki 
yolla yerüstüne bağlanır. Bu yollar 
arasındaki topuk en az kaç metreden 
aşağı olamaz?  

  

A) 30 metre B) 50 metre 

C) 150 metre  D) 300metre 

77) Yeraltı maden işletmelerinde yaya 
yolu bırakılmasına olanak yoksa ve 
taşıma sırasında işçilerin geliş ve 
gidişine veya çalışmasına izin 
verilmişse, yolların yan duvarlarında, 
kaç metre aralarla, en az iki kişinin 
sığınabileceği cepler yapılır? 

 

A) 50 metre  B) 150 metre 

C) 10 metre  D) 30 metre 

 

78)  Aşağıdaki ateşleme yöntem-
lerinden hangisi grizu tehlikesi 
bulunan kömür ve kükürt 
madenlerinde kullanılmaz? 

 

A) Alüminyum kapsül 

B) Bakır kapsül 

C) Elektriksiz şok tipi kapsül 

D) Emniyetli fitil-adi kapsül 

 

79) Aşağıdakilerden hangisi kişiye 
yönelik koruma uygulamalarından 
değildir? 

 

A) İklimlendirme 

B) İşe giriş sağlık muayenesi 

C) Periyodik sağlık muayeneleri 

D) Kişisel koruyucu donanımlar 

 

80) Aşağıdakilerden hangisi solunum 
sistemi koruyucusu değildir? 

A) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli 
maskeler 

B) Hava beslemeli solunum cihazları 

C) Dalgıç donanımı 

D) Yüz siperleri                        
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81) Kaymayı önleyici ve delinmeye 
dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı 
işler hangisidir? 

 

A) Çatı işleri 

B) Gemi yapım işleri 

C) Demiryolu manevra işleri 

D) Civatalama işleri         

 

82) Aşağıdakilerden hangisi makine 
koruyucuları arasında yer almaz? 

 

A) Fotoselli koruyucular 

B) İki elle kumanda sistemi 

C) Açma kapama düğmeleri 

D) Basınca duyarlı elemanlı koruyucular 

 

83) Aşağıdakilerden hangisinde 
çalışan işçi sayılarına göre en çok iş 
kazası meydana gelmektedir? 

 

A) 21-50 işçi B) 10-20 işçi 

C) 1-3 işçi  D)201-500  işçi  

 

84) Aşağıdaki durumların hangisinde 
kulak koruyucularının kullanımı 
zorunluluğu başlar? 

 

A) Gürültü düzeyi 75 db(A)'yo ulaştığında 

B) Gürültülü düzeyi 80 db(A)'ya 
ulaştığında 

C) Gürültülü düzeyi 85 db(A)'ya 
ulaştığında 

D) Gürültülü düzeyi 90 db(A)'ya 
ulaştığında 

 

85) Aşağıdakilerden hangisi asbestle 
çalışmalar için doğrudur? 

A) Asbestle çalışmalar için herhangi bir 
kısıtlama yoktur 

B) Asbest 01.01.2005 tarihi itibariyle AB 
ülkelerinde yasaklanmaktadır. 

C) Asbest solunum yoluyla alınırsa 
hastalık riski azalır. 

D) Asbest ülkemizde ekonomik olarak 
üretilmektedir 

 

86) Kişinin niteliklerine uygun olan bir 
işe yerleştirilmesi amacıyla yapılan 
muayene çeşidi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sistematik muayene 

B) Aralıklı muayene 

C) İşe giriş muayenesi 

D) İlk muayene 

 

87) Aşağıdakilerden hangisi meslek 
hastalığına yakalanan bir işçiye 
çalışamadığı günler için ödeme 
türüdür? 

 

A) Kıdem tazminatı 

B) İşsizlik maaşı 

C) Geçici iş göremezlik ödeneği 

D) Sürekli iş göremezlik ödeneği 

 

 

88) Kanserojen ve mutajen maddelerle 
çalışmaların yapıldığı işyerinde 
belirtilen kayıtlar  maruziyetin sona 
ermesinden sonra en az kaç yıl 
saklanmalıdır? 

 

A) 10 B) 20      C) 30         D) 40 
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89) Kadın işçiler her ne şekilde olursa 
olsun gece postasında ………… fazla 
çalıştırılamaz. 

 

A) 6,5 saatten  B) 7 saatten 

C) 7,5 saatten  D) 8 saatten                                                                                

 

90) Gebe ve emziren kadınların 
çalıştırılma şartları ile ilgili yönetmelik 
emziren işçi olarak …………. arası 
çocuğunu emzirmekte olan ve 
işverenini durumu hakkında 
bilgilendiren işçiyi tanımlar. 

 

A) 0-1 yaş  B) 0-9 ay 

C) 0-6 ay  D) 0-3 ay                                                                                       

 

91) Aşağıdakilerden hangisi gece 
çalışmasında işverenin 
yükümlülüklerinden biri değildir? 

 

A) Gece postalarında çalıştırılacak 
işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe 
başlamadan önce alınan ve periyodik 
sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili 
bölge müdürlüğüne vermekle 
yükümlüdür.  

B) Sağlığı bozulan işçiye gündüz 
vardiyasında iş verme 

C) Gece çalıştırılan işçiler en geç üç 
yılda bir defa işveren tarafından periyodik 
sağlık kontrolünden geçirilirler  

D) İşçilerinin sağlık kontrollerinin 
masraflarını karşılamak.  

 

92) Vardiyalı ve gece çalışmaları iş 
ortamında en fazla kaç saat 
uygulanır? 

 

A) 11 B) 12      C) 8           D) 9 

93) ICOH’ un (Uluslararası İş Sağlığı 
Komisyonu), iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanları için hazırladığı Etik İlkeler 
Rehberi’ne göre; “iş sağlığı 
profesyonellerinin etkinliklerindeki 
temel amaçları işçilerin sağlığı ve 
güvenliğinden yana olmalıdır; iş 
sağlığı profesyonelleri, yargılarını 
bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe 
dayandırmalı ve gerektiğinde uzman 
görüşüne başvurmalıdır…”, şeklinde 
tanımlanan ilke aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık 

B) Profesyonel bağımsızlık 

C) Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim 

D) Kayıtları tutma 

 

 

94) Ağır ve tehlikeli işlerde sağlık 
raporunda 18 yaş altı çalışanların 
muayeneleri ne kadar zamanda bir 
tekrarlanmalıdır? 

 

A) 3 ayda bir B) Ayda bir 

C) 6 ayda bir D) 1 yılda bir 

 

95)  Yetişkinlerin öğrenme süreci ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

 

A)Farkında olma – ilgilenme 

B) Değerlendirme- uygulama 

C) Deneme- uygulama 

D) Değerlendirme- ilgilenmeme    
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96) Aşağıdakilerden hangisi eğiticinin 
sorumluluğundan değildir? 

 

A) Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak 

B) Katılımcı eğitim metotlarını uygulamak 

C) Eğitim alanların başarısının 
sorumluluğunu üstlenmek 

D) Kendisi iyi bir model oluşturarak 
eğitilenleri etkilemek 

 

 

97)  Bir işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili eğitimleri aşağıda 
sıralananlardan hangisi verebilir? 

 

A) İşyeri hekimleri 

B) İşyeri iş sağlığı ve güvenliği mühendisi 

C) Bu eğitimlerle yetkilendirilmiş eğitim 
merkezleri 

D) Hepsi 

   

 

98) İş kazalarının kaza sebep 
araştırmasında en çok görülen iş 
kazası sebebi hangisidir? 

 

A) Taşıt kazaları 

B) Kaza neticesi zehirlenme 

C) Kişilerin düşmesi 

D) Makine sebepli kazalar 

   

 

 

 

 

 

99) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde 
İSG eğitimlerini verebilecek kişi ve 
kurumlardan değildir? 

 

A) İşverenin kendisi  

B) İş Güvenliği Uzmanı 

C) İşyeri hekimi 

D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi 

 

100) Bir ana nakliyat galerisi 
içerisinde kendini tutamayan tavan 
formasyonunun bulunması 
durumunda hangi tip ilave tahkimat 
yapılabilir? 

 

A) Kilit tahkimat 

B) Süren kamalar 

C) Poligon bağ 

D) Hepsi 

 

 

 



 
 

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 
 
1) C    26) C 

2) A    27) B 

3) D    28) A 

4) C    29) D 

5) B    30) D 

6) B    31) D 

7) B    32) B 

8) A    33) D 

9) D    34) B 

10) C    35) C 

11) A    36) B 

12) B    37) D 

13) A    38) D 

14) C    39) A 

15) D    40) D 

16) C    41) A 

17) A    42) B 

18) A    43) B 

19) D    44) D 

20) A    45) A 

21) B    46) A 

22) C    47) C 

23) D    48) A 

24) C    49) A 

25) D    50) D 

 

 

51) A    76) A 

52) A    77) A 

53) B    78) A 

54) A    79) A 

55) C    80) D 

56) C    81) A 

57) A    82) C 

58) C    83) C 

59) D    84) C 

60) A    85) B 

61) C    86) C 

62) B    87) C 

63) D    88) D 

64) C    89) C 

65) A    90) A 

66) D    91) C 

67) D    92) A 

68) A    93) A 

69) D    94) C 

70) A    95) D 

71) B    96) C 

72) D    97) D 

73) B    98) D 

74) C    99) A 

75) B    100) D 


