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1)  
I. 10 Eylül 1921’de  Sakarya savaşı sırasında 

Ereğli kömür Havzası Maden işçilerinin 
hukukuna ilişkin 151 sayılı kanun çıkarılmış. 

II. 25.08.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 
sayılı İş Kanunu gereği İSG  yönünden birçok 
tüzük ve yönetmelik uygulamaya 
konulmuştur. 

III. 1940 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (sağlıklı 
yaşama önlem bütünü) çıkartılmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çıkarılan 
kanunları ifade eden cümlelerden hangileri 
doğrudur? 

 A) I ve III   B) I, II ve III
 C) I ve II   D) II ve III 
 

2) “Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma 
çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre 
havasının Toksik maddelerden korunmasıdır.” 

Yukarıdaki ifade Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulama İlkeleri içinde Meslek Hastalıklarından 
Korunmada kullanılan Teknik yöntemlerden 
hangisini ifade etmektedir? 

A) Kapatma   B) İkame 
C) Lokal önleme   D) Ayırma 
 

3) “Türkiye Cumhuriyeti, ……………………. tarih ve 
5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü 
Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye 
olmuştur.” 

Yukarıdaki cümlede boşluk olan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 9 Haziran 1939  
B) 9 Haziran 1932 
C) 9 Haziran 1948    
D) 9 Haziran 1949 
 

 

4)   
I. Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme 

II. İşle ilgili hastalıkları önleme 
III. Çalışma ortamındaki fiziksel risklerin diğer 

çalışanları etkilemesinin önlenmesi 
IV. İşyerindeki tehlikeleri azaltma  

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Kişiye Yönelik 
Koruma Uygulamaları içinde sağlık 
muayenelerinin amaçlarındandır? 

A) I ve II    B) I, II ve IV 
C) I, III ve IV   D) II, III ve IV 
 

5) İş kazalarının % 88'i tehlikeli ……………., %10'u 
tehlikeli …………….., %2'si kaçınılmaz ve sebebi 
bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır. 

Yukarıdaki cümlede boşluklara sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

A) Makinelerden – Çevreden   
B) Aletlerden – Kişilerden 
C) Hareketlerden – Durumlardan   
D) Ortamlardan - Kimyasallardan 

  

6) Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Tüzükler kanuna aykırı olmamak ve bir kanuna 
dayanmak zorundadır 

B) Tüzükler, Danıştay incelemesinden geçirilmeden 
yayınlanamaz 

C) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılabilir 

D) Herhangi bir Bakanlık, kendi alanıyla ilgili tüzük 
çıkarabilir 
 

7) Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu bakımından 
işveren vekilidir? 

A)  Sendika temsilcisi 
B)  Montaj ustası 
C)  Şirket Bölge Müdürü 
D)  Aşçı 
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8) Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi 
anlamına gelmez? 

A) İşçinin akşam mesai çıkışı evine gittikten sonra 
bir daha işyerine gelmemesi 

B)  İşçinin istifa etmesi 
C)  İşçinin ölmesi 
D) İşçinin rapor kullandıktan sonra işyerine 

çalışmak üzere gelmemesi 
 

9) Bir kadın işçinin gece postasında çalışabilmesi için 
yasal mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi 
geçerli bir kısıtlama değildir? 

A) 18 yaşının altında olması 
B) Gebe olduğunun doktor raporuyla kanıtlanması 
C) Gece postasında 7 saat çalışması 
D) 9 aylık olana kadar bebeğini emziriyor olması 

 
10)  6331 Sayılı Kanun’a göre işveren Sağlık hizmeti 

sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine 
bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten 
itibaren kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirimde bulunmak zorundadır? 

A) 2 B) 5  C) 10  D) 3 
 

11)  “Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus 
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, 
İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili 
……………….. oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti 
üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit 
tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin 
durdurulmasına karar verebilir.” 

6331 Sayılı Kanun’a göre “işyerinin bir bölümünde 
veya tamamında işin durdurulmasına” ilişkin 
olarak ifade edilen yukarıdaki cümlede eksik olan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) İki İş Müfettişi ve İş Güvenliği uzmanından 
B) İki İş Müfettişi ve Bölge Müdürlüğü temsilcisi 
C) Üç İş Müfettişinden 
D) İş Müfettişi, İşveren vekili ve İş Güvenliği 

uzmanından 

12)   
I. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın 

uygulanmasını sağlamak  
II. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 
III. Standart çalışmaları yapmak, normlar 

hazırlamak ve geliştirmek 
IV. Etkin  denetim  sağlamak  amacıyla  gerekli  

önerilerde bulunmak  

Yukarıdaki ifadeler İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda hangi Kamu Kurumunun görevleri 
içindedir? 

A) İSGGM    B) ÇASGEM 
C) İSGÜM    D) YODÇEM 
 

13) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için 
aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olması 
gerekmez? 

A) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 
B) İş Sağlığı ve güvenliği konusunda en az 40 saat 

eğitim almış olması, 
C) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 
D) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş 

olması 

14)  İş güvenliği uzmanları yetkileri kapsamında 
İşyerinde belirledikleri hayati tehlikenin ciddi ve 
önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale 
gerektirmesi halinde işin durdurulması için 
aşağıdakilerden hangisine başvururlar? 

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
B) İşveren 
C) Bölge Çalışma Müdürlüğü 
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

 
15) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıda belirtilen 

durum veya sürelerden hangisinde toplanır?  

A) 4 ayda bir 
B) Personel sorumlusunun isteği doğrultusunda 
C) Bir işçinin hayatı için yakın tehlike olduğunu 

yazılı olarak bildirmesiyle. 
D) Haftada bir 
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16)  
I. İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre 

ederek kaynakların korunmasını sağlamak 
II. Yönetimin taahhüdünün sağlandığını 

göstermek 
III. Üretim sürekliliğini ve kalitesini arttırmak 
IV. Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG 

faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını 
sağlamak  

Yukarıda ifade edilen yaklaşımlardan hangileri 
OHSAS 18001 yönetim sisteminde esas alınan 
temel hedeflerdir? 

A) I, II ve IV   B) I, III ve IV 
C) II, III ve IV   D) I, II ve III 

 
 

17) “Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana 
gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda 
yapılacakları belirlemek ve bunlardan 
kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve 
yaralanmaları önlemek veya azaltmak için 
…………………..oluşturmalı ve bunları 
sürdürmelidir.” 

Ohsas 18001 için yukarıda ifade edilen 
paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

A) Analizler 
B) Dokümanlar 
C) Plan ve prosedürler    
D) Krokiler 
 

18) İş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdakilerden 
hangisi risk değerlendirmesi süreçlerinden biri 
değildir? 

A) İşyerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırılması 
B) Planlama 
C) Bilgi ve veri toplama 
D) Planlı bakım  

19) Aşağıdaki durumlarından hangisinde risk 
değerlendirmesinin yeniden yapılması zorunlu 
değildir? 

A) Yeni işçi alınması 
B) Yeni tekniklerin geliştirilmesi 
C) Yeni bir makine veya ekipman alınması, 
D) İş organizasyonunda veya iş akışında 

değişiklikler yapılması 
 
20) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’ne göre Risk değerlendirmesi 
çalışmalarının sağlanması için işveren veya işveren 
vekili tarafından ekip içinden bir kişiyi 
görevlendirebilir. Bu görevlendirmenin amacı 
nedir?  

A) Risklerin önlenmesini sağlamak 
B) Koordinasyonu sağlamak 
C) Toplantı yapılmasını sağlamak 
D) Tehlikelerin belirlenmesini sağlamak 

 
21) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk  Değerlendirmesi 

Yönetmeliği madde 7’de  yer alan; “Risk 
değerlendirmesi; tüm işyerleri için 
……………………………aşamasından başlamak üzere 
tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz 
etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 
dokümantasyon, yapılan çalışmaların 
güncellenmesi ve gerektiğinde 
………………aşamaları izlenerek gerçekleştirilir..” 
cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

A) Üretim/montaj 
B) Tasarım veya kuruluş/ yenileme 
C) Bakım/onarım 
D) İnşaat/İmalat 
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22) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği madde 8’e göre tehlikeler 
tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve 
işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler 
toplanır. Aşağıdakilerden hangisi istenilen 
bilgilerden değildir? 

A) İşyeri bina ve eklentileri 
B) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri 

özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları 
C) İşyerinin teftiş sonuçları 
D) Gayri sıhhi müesseseler çalışma şartları 

 
23)  Çok tehlikeli sınıfta yer alan İşyerinin taşınması 

durumunda ortaya çıkabilecek riskler için 
yapılacak çalışma hangisidir? 

A) Risk değerlendirmesi yenilenir.  
B) İki yıl sonra yenilenir. 
C) Dört yıl sonra yenilenir. 
D) Kısmen yenilenir. 
 

24) Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili 
olarak doğru bir ifadedir? 

A) Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer 
B) Her zaman doğru olarak algılanır 
C) Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır 
D) Önem seviyesi zaman içinde düşer  

 
25) “İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya 

malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar 
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine 
sebep olabilecek kaynak veya durum” 

OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragrafta 
aşağıdaki tanımlardan hangisi ifade edilmektedir? 

A) Olay    B) Uygunsuzluk 
C) Tehlike    D) Hedef 
 

 

 

 

26)  6331 sayılı yasaya göre risklerden korunma 
ilkeleri açısından işin kişilere uygun hale 
getirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin 
seçimine özen göstermek gerekmez?  

A) Çalışma şeklinin seçimi 
B) Üretim metotlarının seçimi 
C) İşyerinin kuruluş yeri seçimi 
D) İş ekipmanının seçimi 

 
27) Risklerin kontrolünde aşağıdaki adımlardan 

hangisi ilk önce uygulanmalıdır? 

A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
B) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması  
C) Planlama 
D) Uygulamaların izlenmesi 

 
28) Hangisi soyunma odalarının taşıması gereken 

özelliklerden biri değildir? 

A)  Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli 
kapasitede olmalıdır 

B)  Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan 
yerlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı 
yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli 
veya iki ayrı elbise dolabı sağlanmalıdır 

C)  Soyunma odaları atölyenin içinde olmalıdır 
D) Soyunma odaları uygun aydınlatma, 

havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarına 
sahip olmalıdır. 

29)     
1. İşçilerin tozlu yerde çalışma süresinin 

azaltılması  
2. İşçilere toz maskesi verilmesi 
3. Ortamda toz konsantrasyonu ölçümü 
4. Tozun ortama yayıldığı yerden emilip çalışma 

ortamı dışına atılması  

İş hijyeni çalışmalarında yukarıda sayılan 
etkinliklerin kontrol hiyerarşisi açısından öncelik 
sıralaması en etkiliden daha etkisize doğru 
yapılmıştır. Doğru sıralama hangi seçenektedir? 

A) 1-3-4-2    B) 4-1-3-2 
C) 3-2-4-1    D) 4-3-1-2 
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30) Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki 
belirtilen hususlardan hangisi doğrudur?  

A) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli 
hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. 

B) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, 
toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. 

C) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini 
hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım 
alabileceklerdir. 

D) Hepsi doğru 
 

31) Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki 
nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça 
fazla ise; bu tür maddeler kararsız bir yapı gösterir 
ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama gibi 
ışınlar yaymak suretiyle parçalanır. Bu maddelere 
ne denir? 

A)  Radyasyon madde 
B) İyonize madde 
C) Radyoaktif madde 
D) Non iyonize madde 

 
32)     

I. Akustik Sarsıntı (Travma) 
II. Geçici İşitme Kaybı 

III. Kalıcı İşitme Kaybı 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gürültünün 
işitme duyusu üzerinde meydana getirdiği 
etkilerdendir? 

A) II, III 
B) I 
C) I, II 
D) I, II, III 

 
33) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşitme iplikçileri olarak tanımlanan sinirler 
yüksek frekanstan başlayarak tahrip olmaya 
başlar. 

B) İnsan kulağının en duyarlı olduğu frekans aralığı 
1000Hz. -6000Hz.arasıdır. 

C) Kulağa en çok zarar veren gürültüler 
4000Hz.dolayındaki gürültülerdir. 

D) Hepsi 

34)  Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden 
korunmalarına dair yönetmelik gereğince “en 
düşük maruziyet eylem değeri” aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)80 dB  B)85 dB  C)87 dB  D)90 dB 
 

35) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden 
korunmalarına dair yönetmelik gereğince 
gürültüden kaynaklanabilecek riskleri 
değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine özel 
önem verilmez? 

A) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, 
ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan 
bilgilerine, 

B) Gürültü emisyonunun iş ekipmanlarının 
amortisman süresi üzerine olan etkilerine 

C) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş 
ekipmanının bulunup bulunmadığına, 

D) Gürültüye maruziyetin, işverenin 
sorumluluğundaki normal çalışma saatleri 
dışında da devam edip etmediğine, 

 
36) Çalışanların titreşimle ilgili risklerden 

korunmalarına dair yönetmelik uyarınca “aşıldığı 
durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden 
kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına 
alınmasını gerektiren değere” ne isim verilir? 

A) Maruziyet eylem değeri 
B) Maruziyet sınır değeri 
C) Maruziyet toplam değeri 
D) Maruziyet kısmi değeri 

 
37) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri 

yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut 
veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
maddelere ne ad verilir? 

A) Kanserojen madde 
B) Kimyasal madde 
C) Toksik madde 
D) Zararlı madde 
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38) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk 
değerlendirmesinde aşağıda belirtilen 
hususlardan hangisi dikkate alınmaz? 

A) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. 
B) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve 

kullanım sıklığı. 
C) Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet 

sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri 
D) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, 

bu maddelerden en fazla tehlike yaratanının 
toksik etkisi 

 

39) Dış radyasyondan korunmak için aşağıdaki 
faktörlerden hangisinden yararlanılmaz? 

A) Uzaklık  
B) Zaman 
C) İnterferans 
D) Zırhlama 
 

40)   
I. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu 

bilinen etkenlere maruziyette 
II. Tüm biyolojik etmenlere maruziyette 

III. Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka 
dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan 
biyolojik etkenlere maruziyette  

IV. Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden 
hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan 
biyolojik etkenlere maruziyette 

V. Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen 
enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere 
maruziyette  

Yukarıda belirtilen biyolojik etkenlerle yapılan 
çalışmaların hangisinde sağlık gözetimine ait tıbbi 
kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 
40 yıl süre ile saklanmak zorundadır? 

A) II – III – IV – V 
B)  I –  II – III – IV  
C)  I – III – IV – V 
D)  Hepsi   

41) “Tehlikeler tanımlanırken toplanan bilgilerin 
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olması gerekmez?  

A) Çalışma ortamı 
B) Çalışanlar 
C) Üretilen mal ve hizmetin ihracat potansiyeli 
D) İşyerine ilişkin ilgisi 

 
42) Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı 

ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 
………….. ve daha fazla çalışanın bulunduğu 
işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 5 B) 10  C) 15  D) 20 

43) Tehlikeler tanımlanırken aşağıdaki bilgilerden 
hangisi gerekir? 

A) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve 
sorumluluklara dair bilgiler 

B) Yıllık yeminli mali müşavir denetim raporu 
C) Kurumsal kimliğe ilişkin çalışma raporları 
D) Rekabet kurumu izinlerine ilişkin bilgiler 

 
 

44) 8 saatlik çalışma süresi için ………………………………… 
0,5 m/sn2 dir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) El kol titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri 
B) El kol titreşimi için günlük maruziyet eylem 

değeri 
C) Bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır 

değeri 
D) Bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet 

eylem değeri 
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45) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında yönetmeliğe göre çalışma 
ortamına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik 
özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman 
üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek 
şekilde olmalıdır. 

B) Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın 
gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve 
karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde 
olmalıdır. 

C) Çalışma ortamında nem, mümkün olduğunca 
yüksek düzeyde tutulmalı ve bu düzey 
korunmalıdır. 

D) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları 
rahatsız edecek düzeyde ortama ısı 
vermemelidir. 

46)   
I. Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik 

ve yükseklikte değil ise, 
II. Zeminin düz olmamasından kaynaklanan 

düşme veya kayma tehlikesi varsa, 
III. Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yük 

taşıması yapılıyorsa 
IV. İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde 

yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren 
seviye farkı varsa 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre 
yukarıdakilerden hangileri bilhassa sırt ve bel 
incinmesi riskini artırabilen çalışma ortamının 
özelliklerindendir? 

A) I, II ve III   B) I, II ve IV 
C) II, III ve IV   D) I, III ve IV 

47) “Yük aşırı geniş ve büyükse temel kaldırma ve 
taşıma kurallarına uymak mümkün olmayacaktır. 
Böylece kaslar çabuk yorulacaktır. ……. cm.den 
geniş nesneleri kaldırmaya çalışmak sakıncalıdır” 

Elle Taşıma İşlerinde güvenli taşıma için yukarıda 
ifade edilen paragrafta boşluk olan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) 90 B) 75  C) 80  D) 100 

48)  Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik 
raporu hazırlanan işyerlerinde bu belge ve 
raporlarda değerlendirilmiş riskler, Risk 
değerlendirmesi yönetmeliğine göre yapılacak risk 
değerlendirmesi açısından ne şekilde 
değerlendirilir? 

A) Dikkate alınmaz. 
B) Dikkate alınarak kullanılır. 
C) Büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik 

raporu olan işyerlerinin ayrı bir risk 
değerlendirmesi yapmasına gerek yoktur. 

D) Bu yönetmeliğe tabi değildirler. 
 

49)  
1. Solvent bazlı boya yerine su bazlı boya 

kullanımı 
2. Solvent bazlı tutkal yerine su bazlı tutkal 

kullanımı 
3. Tiner yerine su ve deterjan kullanımı 
4. Sprey boyama yerine Elektrostatik boya tekniği 

kullanma 
Korunma Politikaları açısından yukarıda 
kavramlarla ifade edilenler aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İkame etme    
B) Bertaraf etme 
C) Kişiye yönelik koruma   
D) Ortama yönelik koruma 

 
50)    

I. Oksijen tüpleri  - Mavi 
II. Hidrojen tüpleri - Kahverengi 

III. Helyum tüpleri - Kırmızı 
IV. Karbondioksit tüpleri - Gri 

Kesme ve Kaynak işlerinde kullanılan gaz 
tüplerinin renkleri için yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur? 

A) II ve III    B) I, II ve IV 
C) I, III ve IV   D) I ve IV 
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51)   
I. Kaynakçı başına 800-1200 m3/h kirli hava 

emilmelidir.  
II. Onaylanmış maske ve solunum cihazları 

kullanılmalıdır. 
III. İşlemleri sırasında ihtiyaç duyulmayan tüm 

sistemler durdurulmalıdır.  
IV. İçerdeki hava, oksijenin yetip yetmeyeceğini 

anlamak bakımından düzenli olarak test 
edilmelidir. 

Kapalı Alanlarda Yapılan Kaynak İşlemlerinde 
alınacak önlemlerden yukarıda ifade edilenlerden 
hangisi yanlıştır?  

A) III    B) II ve III 
C) I     D) I ve IV 
 

52)  Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen 
akıma ne denir? 

A)Alternatif akım                             B)Doğru akım                    
C)Endüktif akım               D)Kapasitif akım 
 

53) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Değeri 32 Amper ’in altında olan sigortalar en az 
bir şalterle kontrol altına alınmalıdır. 

B) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak 
elemanları, akım kontak elemanlarından önce 
bağlantıyı sağlamalıdır. 

C) Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için 
kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve 
özellikte olmalıdır. 

D) Yüksek kesme güçlü şalterle enerji verilmesi 
sırasında şalter patlaması riskine karşı gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
 

54) Sigortaların değiştirilmesi sırasında yapılacak 
işlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gerilim dışı bırakılmalıdır. 
B) Gerilim yokluğu kontrol edilmelidir. 
C) Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle 

devrenin kesilmesi sağlanmalıdır. 
D) Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne 

alınarak, tel sarılarak köprülenmiş sigortalar 
kullanılmalıdır. 

55) Aşağıdakilerden hangisi keskiler ile çalışma 
yapılırken uyulacak kurallardan değildir?  

A) Keski başında oluşacak çapaklar el ile 
temizlenmeli 

B) Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı 
koruyucu gözlük kullanılmalı 

C) Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı 
D) Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan 

olmamasına dikkat edilmeli 
 

56) G sınıfı ehliyeti operatörlük belgesi olanlar 
alabilir. Kişinin Operatör belgesi ve ilgili sürücü 
belgesi var ise bağlı bulunduğu …………………………… 
müracaat ederek hiç bir sınava girmeden 
Operatörlük belgesi ve kurstan almış olduğu 
belgelerle birlikte sürücü belgesini ve evraklarını 
teslim edip G sınıfını ehliyetine işletebilir. 

Yukarıdaki cümlede boşluk olan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Makine Mühendisleri Odasına   
B) Emniyet Müdürlüğüne 
C) Trafik Tescil şubesine    
D) Karayolları Şube müdürlüğüne 

 
57) Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre Kaldırma 

araçlarında kullanılan Çelik Halatların bütünü ve 
uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak 
şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip 
olmalıdır. Genel bir kural olarak bu kat sayı kaçtır? 

A) 4 B) 7  C) 6  D) 5 
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58)      
I. Zincir veya halatın Anma boyutu, Yapısı,  

II. Zincir veya halat malzemesine uygulanan 
herhangi özel bir metalürjik işlem 

III. Zincir veya halatın yapıldığı yer ve malzemesi 
IV. Zincir ya da halatın hizmet sırasında maruz 

kalabileceği azami yük 

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre “Kaldırma 
zincirleri, halatları ya da şeritlerin grubun bir 
parçasını oluşturmayan her boyu, bir işaret veya 
bunun mümkün olmadığı durumlarda imalâtçıyı 
veya yetkili temsilcisini ve ilgili belgeye atıf 
yaparak tanımlayan bir plaka ya da sökülemeyen 
bir halka taşımalıdır.” 

“Yukarıda bahsedilen belge en azından şu bilgileri 
göstermelidir” ifadesine göre yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?  

A) I ve IV    B) III ve IV 
C) II, III ve IV   D) I, II ve IV 
 

59)     
I. Döner konkasörlerde parça sıkışması 

durumunda makine durdurulmalı ve uygun 
çubuklarla sıkışma giderilmelidir 

II. Açıkağızlı döner konkasörlerin üzerinde 
çalışan işçilerin baret ve çelik burunlu 
ayakkabı kullanmaları gereklidir 

III. Tehlikeli bölgeye elin girmemesi için düzenek 
yapılmalıdır 

IV. Kuru ve yanıcı malzeme işleyen makinelerde, 
öğütücü kısımlar kıvılcım çıkarmayan 
malzemeden yapılmalıdır. 

Konkasör(Taş kırma), Değirmen ve Öğütücülerde 
Güvenlik için yukarıda ifade edilenlerden hangileri 
doğrudur? 

A) II, III ve IV   B) I, II ve III 
C) I, III ve IV   D) I, II ve IV 
 
 
 
 

60)  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğine göre koruyucular ve 
koruma donanım için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz 
hale getirilemeyecek şekilde olur 

B) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar  
C) Zorunlu hallerde çok az tehlikeye sebep olacak 

şekilde yerleştirilebilir 
D) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur 

 
61) Aşağıdakilerden hangisi çekiç sapı tasarımında 

dikkate alınacak temel faktörlerden birisi değildir? 

A) Kullanacak kişinin parmak uzunluğu ve kalınlığı 
B) Sapın kavrama genişliği 
C) Çekiç başı ağırlığı 
D) Sapın uzunluğu 

 
62) Bakım, Onarım İşlerinde çok rastlanan kaza 

nedenlerinden biri Elektriğe çarpılmadır. Bu 
konuda aşağıda söylenenlerden hangi/hangileri 
yanlıştır? 

A) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından 
B) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların voltajının 

yüksek olmasından 
C) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli 

(24 Volt) olmamasından 
D) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından 

 
63) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 

Yönetmelik hükümlerine göre,  seyyar yangın 
söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen 
hususlar doğrultusunda,  hangi periyotlar ile 
kontrol edilmelidir?  

 A) 3 ay B) 6 ay  C) 1 yıl  D) 5 yıl  
 

64) Akaryakıt yangınlarında en etkili yangın söndürme 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Köpük ile müdahale etme  
B) Su ile müdahale etme 
C) Kum ile müdahale etme 
D) Tozlu yangın söndürücü ile müdahale etme 
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65) Aşağıdaki yangın söndürme malzemelerinden 
hangisi elektriği iletir?  

A) CO2   B) Kuru kimyevi toz 
C) Halo karbon  D) Köpük 
 

66)   D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,  hangi 
tip yangın söndürme cihazı bulunur? 

A) Çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu 
B) Kuru metal tozlu 
C) Karbondioksitli 
D) Köpüklü 

 
67) Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve 

yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi 
için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine 
belirlenen miktarda suyun boşaltılmasına ne isim 
verilir? 

A) Yağmurlama sistemi 
B) Hidrant sistemi 
C) Yangın dolabı 
D) Yangın pompası 

 
68)  “Üst Yanma Sınırı üstünde hava buhar karışımı 

yanmak için ………….. dır” cümlesindeki boşluğa 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Çok zengin 
B) Çok zayıf 
C) Çok patlayıcı 
D) Çok derişik 

 
69) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan bir işyerlerinde en az kaç kişinin destek 
elemanı olarak görevlendirilmesi gerekir? 

A)  Enaz 10 kişi 
B)  İşverenin kendisi 
C)  1 kişi 
D)  Her modül için bir kişi 

 
 
 
 
 

70) Acil durum tatbikatları hangi periyodlarda yapılır? 

A) Altı ayda bir 
B) Yılda bir 
C) 2 yılda bir 
D) 4 yılda bir 

 
71) Temel nitelikleri “Daire biçiminde ”ve “Beyaz 

zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve 
diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en 
az % 35’ini kapsayacaktır)” tanımlaması ile ifade 
edilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Uyarıcı işaretler     
B) Emredici işaretler 
C) Yasaklayıcı işaretler    
D) Yangınla mücadele işaretleri 

 
72) Pamuklu dokuma işleri yapılan bir tekstil 

fabrikasında işçilerde pamuk tozlarının 
solunmasına bağlı öksürük ve nefes darlığı 
yakınmaları gözlenen bisinozis görülmektedir. Bu 
işçiler hangi tür etkene maruz kalmıştır? 

A)  Kimyasal risk etmeni 
B)  Biyolojik risk etmeni 
C)  Fiziksel risk etmeni 
D)  Ergonomik risk etmeni 
 

73) Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve 
patlama etkisini yok edecek veya azaltacak 
oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. 
Taş tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak 
biçimde ve uygun aralıklarla serpilir. Kullanılacak 
taş tozu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Nemsiz kömür tozları kullanılabilir. 
B) Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği bakımından 

belirli aralıklarla denetlenmelidir. 
C) Olabildiğince nem tutmayacak, silis 

içermeyecek, içinde % 1,5’dan çok organik 
madde bulunmayacak taş tozu kullanılmalıdır. 

D) Bozulmuş veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri 
toplanarak ocaktan dışarıya çıkarılmalıdır. 
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74)  
I. Buhar kazanları / Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl 
II. Kalorifer kazanları / Standartlarda süre 

belirtilmemişse 2 Yıl 
III. Taşınabilir gaz tüpleri  (Dikişli, dikişsiz) / 

Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl 
IV. Taşınabilir asetilen tüpleri / Standartlarda süre 

belirtilmemişse 1 Yıl  

Basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol kriterleri 
ve kontrol süreleri ile aşağıdakilerden hangileri 
doğrudur? 

A) I, II    B) III, IV 
C)  I, III     D) II, IV 
 

75) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca 
acil çıkış yolları ve kapıları açısından 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana 
açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında 
çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 

B) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve 
kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak binanın mevcut enerji 
kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi 
bulundurulur. 

C)  Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda 
çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri 
şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru 
açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner 
kapılar kullanılmaz. 

D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol 
ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya 
bağlı olmaması sağlanır 

 

 

 

 

76) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan 
önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan 
kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında 
çalışanların göz muayeneleri yapılır. Ekranlı 
araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin 
korunması amacıyla yapılan muayeneler için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce göz 
muayeneleri yapılır. 

B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre 
işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, 
göz muayeneleri yapılır. 

C) Kullanılan ekranlı araçlar ve programlarda 
değişiklik yapıldığında göz muayeneleri yapılır. 

D) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek 
görme zorlukları yaşandığında göz muayeneleri 
yapılır. 

 

77)  
I. Taşıyıcı ya da forklift gibi elektrikli veya 

mekanik bir taşıma aracı kullanarak elle 
taşıma işleminin ortadan kaldırılıp 
kaldırılamayacağı değerlendirilmelidir. 

II. Gövdenin olabildiği ölçülerde eğik kalmasına 
olanak verecek bir şekilde, dizler bükülmeden 
yüklere yaklaşmak ve sırt kasları gücü ile yük 
kaldırmak, endüstrilerde ilk öğretilen biyo-
mekanik prensiplerden biridir. 

III. İş rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar 
gibi organizasyonel tedbirler sadece elle 
taşımaya ilişkin riskleri ortadan kaldırmanın 
veya azaltmanın mümkün olmadığı 
durumlarda değerlendirilmelidir. 

IV. Çalışanlara, elle taşıma riskleri ve sağlık 
üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ve 
ekipmanların kullanımı ve doğru taşıma 
teknikleri konusunda eğitim verilmelidir. 

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için yukarıda 
ifade edilen tekniklerinden hangileri doğrudur? 

A) I, II ve III   B) I, II ve IV 
C) I, III ve IV   D) II, III ve IV 
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78) Aşağıdakilerden hangisi yapı işleri tanımına 
girmez? 
A) Yıkım işleri  
B) Yenileme ve Restorasyon işleri  
C) Altın madenciliği  
D) Elektrik ve Sıhhi Tesisat İşleri 

79) Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde çalışırken 
alınması gereken güvenlik önlemlerinden biri 
değildir? 
A) İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, 

levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve 
görülebilir yerlerine asılır. 

B) İşçiler emniyet kemerlerini iskele korkuluklarına 
bağlamalıdır. 

C) Çalışma platformları arasında geçişler merdiven 
veya rampa ile sağlanmalıdır 

D) Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca 
yakın kurulmalıdır. 

80)    
I. Kullanılmaya başlamadan önce 

II. Haftada en az bir kez 
III. Ayda en az bir kez 
IV. Üzerinde değişiklik yapıldığında 
V. Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi 

olumsuz hava şartlarına veya denge ve 
sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara 
maruz kaldığında 

İskeleler yukarıdaki hangi durumlarda işveren 
tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından 
kontrole tabi tutulmalıdır? 

A) I    B) I, III, V 
C) I, II, IV, V   D) I, II, V 
 

81)    
I. Her vardiyadan önce, 

II. Her mesai gününün bitiminde 
III. Beklenmedik parça düşmelerinden sonra, 
IV. Şiddetli yağış, don ve kardan sonra. 

Aşağıdaki hangi durumlarda kazı (yan) yüzlerinde 
genel kontrol yapılır?  

A) II, III    B) III, IV 
C) II, IV    D) I, III, IV 

82)  “Taşınabilir merdivenler, düşey uzunluk yatay 
uzunluğun …….katı olacak şekilde yaslanmalıdır” 
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

A) ½  B) 1   C) 2   D) 4 
 

83) Madencilik işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Antrakoz kömür tozlarının yaptığı meslek 
hastalığının adıdır. 

B) Higrometre havanın nemini ölçen cihazdır. 
C) Anemometre havanın hızını ölçen cihazdır. 
D) Yeraltı madenlerinde karşılaşılan metan, 

karbondioksit, karbonmonoksit ve hidrojen 
sülfür renksiz ve kokusuz gazlardır. 
 

84)     
I. Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen 

yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların 
gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe 
yeniden verilmez.  

II. Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra 
ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. 
Metan oranı % 1’in altındaysa lağımlar 
ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına düşünceye 
kadar ateşleme yapılmaz. 

III. Havasında % 2’den çok metan tespit edilen 
ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların 
kurtarılması ve grizunun temizlenmesi 
dışında çalışma yapılmaz. 

 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğine göre yeraltı kömür madenlerinde 
metan gazı ile ilgili olarak yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?  

A) I ve II          B) Yalnız I         
C) I, II, III           D) Yalnız II 
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85) Aşağıdakilerden hangisinde patlayıcı gazlar doğru 
verilmiştir? 

A) Metan-Karbonmonoksit-Hidrojen sülfür 
B) Metan-Karbondioksit-Hidrojen sülfür 
C) Metan-Karbonmonoksit-Sülfürdioksit 
D) Metan-Karbonmonoksit –Oksijen 

 
86) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında yönetmeliğe göre; Kişisel 
koruyucu donanımların kullanım şartları ve 
özellikle kullanılma süreleri açısından 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) Riskin derecesi 
B) Çalışanın yaşı 
C) Kişisel koruyucu donanım performansı 
D) Çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri 

 
87) “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında yönetmeliğe göre; 
Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde 
yapılan çalışmalarda  …………. Kullanılmalıdır” 
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

A) Emniyet kemeri 
B) İklime dayanıklı giysi 
C) Yansıtıcı giysi 
D) Toz geçirmez giysi 

 
88) Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal ………. 

den, planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk 
……….. den fazla olmamalıdır. Bıçak merdanesinin 
üzerine enine ve yüksekliğine ayarlanabilen 
koruyucular konmalı, Madeni koruyucuların 
bıçağa yakın yüzleri ahşap ile kaplanmalıdır. 

Ağaç İşleme kullanılan Planya tezgahları için 
yukarıda ifade edilen paragrafta boş yerlere 
sırasıyla hangileri gelmelidir? 

A) 10 mm – 2 mm   
B) 12 mm – 4 mm 
C) 13 mm – 3 mm     
D) 15 mm – 5 mm 
 

89) Makine Emniyet Yönetmeliğine göre makinelerde 
olması gereken talimatlarla ilgili aşağıda ifade 
edilenlerden hangisi yanlıştır?  

A) Makinenin deneyimlerle ortaya çıkması 
muhtemel olduğu tespit edilen yanlış kullanım 
şekilleri ile ilgili uyarılar 

B) Çizimler, şemalar ve bağlantı araçları dahil 
montaj, takma ve bağlama talimatları ile 
makinenin monte edileceği tesisat veya şasinin 
tanımlaması 

C) Makinenin hizmete sunulmaları ve 
kullanılmaları ile ilgili talimatlar ve gerekli ise, 
operatörlerin fiziksel ve ergonomik özellikleri ile 
ilgili talimatlar 

D) Gürültü veya titreşimlerin azaltılmasına yönelik 
kurulum ve montaj ile ilgili talimatlar 
 

90) Aşağıdakilerden hangisi İş Kazası incelemesinin 
nedenleri arasında sayılmaz? 

A) Kazanın nedenini, nasıl olduğunu tespit etmek 
B) Kazanın tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek, 
C) Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını 

belirlemek, 
D) Kazanın verdiği ekonomik zararı tespit etmek 

 
91) Eğitim Programlarının Planlanması ve 

Düzenlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim 
faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının 
hazırlanmasını sağlar ve onaylar. 

B) Eğitim programlarının hazırlanmasında 
çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri 
alınmaz. 

C) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre 
yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık 
eğitim programlarına ilave yapılır. 

D) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma 
şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya 
çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı 
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları 
sağlanır. 
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92) İşçilerin işyeri hekimi tarafından yapılmakta olan 
periyodik muayenelerinin sıklığı konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüm işyerlerinde en geç yılda bir defa 
yapılmalıdır 

B) Az tehlikeli işyerlerinde en geç 5 yılda bir defa 
yapılmalıdır 

C) Çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda bir defa 
yapılmalıdır 

D) Bu konuda periyodlar belirtilmiş olsa da, işyeri 
hekimi bu muayeneleri daha sık olarak yapabilir 
 

93) “Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, 
insanlar belirli bir sıcaklık ve nem aralığında ve 
temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu 
aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır”.  

Havalandırma ve İklimlendirme prensiplerine göre 
konfor bölgesi için sıcaklık ve nem oranı aralığı 
sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 20-27 C0 /  % 30-60   
B) 18-22 C0 / % 40-60 
C) 20-24 C0 /  %  30-60   
D) 20-27 C0 / % 40-60 

 
94) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 

usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre 

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. 

İfadesinde boş yerlere boş yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
A) 4, 6, 8 
B) 8, 12, 16 
C) 12, 24, 36 
D) 15, 30, 45 

95) 6331 sayılı yasaya göre risk değerlendirmesi 
yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate 
alınır? 

A) Üretilen mal veya hizmetin tüketici açısından 
oluşturacağı riskler 

B) İşyerinde çalışanların ikametgâhlarının işyerine 
olan uzaklıkları 

C) Çalışanların bakmakla yükümlü oldukları fert 
sayısı 

D) İşyerinin tertip ve düzeni 
 
 

96) Mehmet 16 yaşını doldurmuş genç bir işçidir. 
Haftada beş gün, günde sekiz saat çalışmaktadır. 
Bayramdan önce işveren işyerini bir gün tatil 
etmiş ve yasal süresi içinde telafi çalışması 
yaptırmak istemektedir. Mehmet’in telafi 
çalışması için doğru ifade hangi seçenektedir? 

A) Günde yarım saat fazla mesai yaparak telafi 
edilir 

B) Günde bir saat fazla mesai yaparak telafi edilir 
C) Hafta sonu bir gün fazla çalıştırılarak telafi edilir 
D) Hepsi yanlış                                             

97) Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi 
postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde işçi 
postalarının değişme süresi için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan 
sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz 
çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin 
yerini alacak şekilde düzenlenir. 

B) Her ne şekilde olursa olsun, gece ve gündüz 
postalarında iki haftalık nöbetleşme esası 
uygulanamaz. 

C) İşveren zorunluluk olmadıkça işçinin postasını 
değiştiremez. 

D) Gece çalışması nedeniyle sağlığının 
bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, 
olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında 
durumuna uygun bir iş verir. 
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98) Bir iş güvenliği uzmanı, bir riskin kaldırılmasının ya 
da sağlık ve güvenlik için tehlike yaratan bir 
durumun iyileştirilmesini işverene önermiş ama 
önerisi reddedilmişse, aşağıdakilerden hangisi iş 
etiği açısından öncelikle uygulaması gereken 
yaklaşım olmamalıdır? 

A) İşverene, ilgili sağlık koruma standartlarının 
uygulanmasının önemini vurgulamak 

B) İşverenin, işyerinde yasa ve yönetmelikleri 
uygulama yükümlülüğünü anımsatmak 

C) Kaygılarını yazılı olarak işverene açık bir şekilde 
dile getirmek 

D) Önerisinin reddedildiğini iş sağlığı 
profesyonelleriyle internet ortamında 
paylaşmak 
 

99) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre verilen 
eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de 
dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli 
aralıklarla tekrarlanır. 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
…………… en az bir defa. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
……………….. en az bir defa. 
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
…………….. en az bir defa. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen 
cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

A) Altı ayda – yılda – iki yılda    
B) Yılda – iki yılda – dört yılda 
C) Altı ayda – yılda – On sekiz ayda  
D) Yılda – iki yılda – üç yılda 

 
 
 
 
 
 

100) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına 
yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz 
konusu kazanın veya meslek hastalığının 
sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, 
herhangi bir sebeple ……………….. fazla süreyle 
işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan 
önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 
Çalışanların eğitimi ile ilgili olarak yukarıda ifade 
edilen paragraftaki boş yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

A) altı aydan      
B) sekiz aydan 
C) bir yıldan      
D) dört aydan 

 

  



16 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN 

BATI EĞİTİM KURUMU 

İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI IX. DENEME SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 
2. A 
3. D 
4. B 
5. C 
6. D 
7. C 
8. C 
9. C 
10. D 
11. C 
12. A 
13. B 
14. B 
15. C 
16. A 
17. C 
18. D 
19. A 
20. B 
21. B 
22. D 
23. A 
24. D 
25. C 

26. C 
27. C 
28. C 
29. D 
30. D 
31. C 
32. D 
33. D 
34. A 
35. B 
36. A 
37. D 
38. D 
39. C 
40. C 
41. C 
42. B 
43. A 
44. D 
45. C 
46. B 
47. B 
48. B 
49. A 
50. D 

51. C 
52. A 
53. A 
54. D 
55. A 
56. C 
57. D 
58. D 
59. C 
60. C 
61. A 
62. B 
63. C 
64. A 
65. D 
66. B 
67. B 
68. A 
69. C 
70. B 
71. C 
72. A 
73. A 
74. C 
75. B 

76. C 
77. C 
78. C 
79. B 
80. C 
81. D 
82. D 
83. D 
84. C 
85. A 
86. B 
87. C 
88. C 
89. C 
90. D 
91. B 
92. A 
93. A 
94. B 
95. D 
96. D 
97. B 
98. D 
99. D 

100.  A 
 

 
 
 
 
 
 



 


