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1) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı İş 

Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre iş sağlığı 

hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini 
kapsamalıdır. 

B) İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir 
işletmeye hizmet verecek şekilde örgütlenmelidir. 

C) İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı 
risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesini 
kapsamalıdır. 

D) İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin 
örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon önlemlerinin 
uygulanmasına katkı sağlamalıdır. 

2) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 

15 yaşından küçük çocukların çalışma saatleri için 

aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

A) Günde 6, haftada 30 saatten fazla olamaz. 

B) Günde 8, haftada 40 saatten fazla olamaz. 

C) Günde 5, haftada 25 saatten fazla olamaz. 

D) Günde 7, haftada 35 saatten fazla olamaz. 

3) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre asıl işveren – alt 

işveren ilişkisine ilişkin yanlış ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı, alt 
işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
sorumludur.  

B) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisi kurulabilir. 

C) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 
hakları kısıtlanamaz. 

D) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işler, alt işverene verilebilir 

 

4) İşçi ile işveren arasında yapılacak iş sözleşmeleri 
için aşağıdaki ifadelerden hangisi İş Kanunu’na 
göre doğru değildir? 

A) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin 
yazılı şekilde yapılması zorunludur 

B) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel 
bir şekle tâbi değildir. 

C) Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle 
getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, 
ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.  

D) Her türlü işte, yazılı sözleşme yapılması 
zorunludur.  

5) İş kazaların %88’i tehlikeli hareketlerden,%10’u 
tehlikeli durumlardan,%2’si ise kaçınılmaz ve 
sebebi bilinmeyen hareketlerden 
kaynaklanmaktadır. Aşağıda belirtilenlerden 
hangisi tehlikeli hareketler içinde yer almaz? 

A) Emniyetsiz vaziyet alma                          

B)Tehlikeli yerlerde çalışma 

C) Emniyetsiz çalışma 

D) Emniyetsiz yöntem ve şartlar 

6) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulunda olması zorunla olmayıp, işletmede 

mevcut ise kurula katılması gereken bir üyedir?  

A) Ustabaşı 

B) İş güvenliği uzmanı 

C) Sivil savunma uzmanı 

D) Çalışan temsilcisi 

7) Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi 

formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir? 

A) En düşük doz-En düşük konsantrasyon   

 B) Maksimum doz-Maksimum konsantrasyon  

C) Alçak doz-Alçak konsantrasyon  

D) Öldürücü doz-Öldürücü konsantrasyon 
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8) OHSAS 18001’e göre İSG Politikasının girdi ve 
çıktıları aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir? 

A) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi - 
performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, 
planlama çıktıdır. 

 B) Tetkik - planlama - performans ölçümünden gelen 
geri besleme girdidir, yönetimin gözden geçirilmesi 
çıktıdır 

C) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi - planlama 
girdidir, performans ölçümünden gelen geri besleme 
çıktıdır 

D) Planlama - yönetimin gözden geçirilmesi - 
performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, 
tetkik çıktıdır 

9) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre 

kimyasal risk değerlendirmesi sonucunda 

işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde 

miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği 

yönünden önemli bir risk bulunmadığının 

belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin 

kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde, 

aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılması 

gerekmez? 

A) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu 
yapılması 

B) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar 
teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 
yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman 
sağlanması 

C) Acil eylem plânı hazırlanması 

D) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini 
sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim 
sağlanması 

 

 

10) Aşağıdakilerin hangisi “Solunabilir Toz” tanımını 

ifade eder?  

A) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron 
büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozlar 

B) Çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az 
üç katı olan lifsi tozları ifade eder. 

C) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron 
büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 
üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı 
olan lifsi tozları ifade eder. 

D) Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–150 mikron 
büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozları ifade 
eder. 

11) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş 

hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi 

yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen 

risk değerlendirmesi çalışmalarında işyerlerini 

etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli 

tedbirleri almaları için ilgili işverenler yönetim 

tarafından uyarılır. Bu uyarılara uymayan 

işverenlere yönetim ne tür bir yaptırım uygular? 

A) Bakanlığa bildirir 

B) Yasada öngörülen cezayı uygular 

C) Üyelikten çıkarır, 

D) İşyerini tasfiye eder. 

12) SGK istatistiklerine göre 2012 yılında meydana 

gelen iş kazalarında “Kaza Sebeplerinin 

Dağılımına” göre aşağıdakilerden hangisi en çok 

kaza oluşum sebebidir? 

A) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, 
batması, kesmesi, 

B) Makinelerin sebep olduğu kazalar, 

C) Düşen bir cismin çarpıp devirmesi, 

D) Kişilerin yüksek bir yerden düşmesi. 
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13) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde risk 

değerlendirmesi tamamen veya kısmen 

yenilenmez? 

A) Yönetim değişikliği veya idari yapıda değişim 
olması 

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

C) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim 
sonuçlarına göre gerekli görülmesi 

D) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini 
etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması 

14) Aşağıdakilerin hangisi risklerin kontrolü 

adımlarından biri değildir? 

A) Planlama 

B) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması ve 
uygulanması 

C) Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi, 
gerektiğinde yenilenmesi, 

D) Uygulamaların izlenmesi 

15) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen 

risklerin analiz yöntemlerinin belirlenmesinde 

aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz?  

A) İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,  

B) İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve 
işyerinin kısıtları, 

C) Ulusal veya uluslararası standartlar, 

D) Risk değerlendirme ekibinin bilgi birikimi ve 
tecrübesi, 

 

 

 

 

16) Tesisin son tasarım aşamasında hızla 

hazırlanabilen risk değerlendirme metodolojisi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ön tehlike Analizi(PHA) 

B) Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis 
(PRA) 

C) Risk Puanlama Metodu 

D) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Yöntemi (HAZOP) 

17) Bir işyerinde ortam havasında tespit edilen 

kimyasal madde miktarının, yönetmelikte 

belirtilmiş olan MAK değerini geçip geçmediğinin 

araştırılması iş hijyeninin hangi etkinlik alanı 

olarak kabul edilmelidir?  

A) Ölçme  B) Saptama 

C) Kontrol  D) Değerlendirme 

18) Taş yünü, Fırın cüruf yünü ve Sentetik cam yünü 

gibi maddelerin solunabilir toz miktarı sınır 

değeri ne kadardır? 

A) 5 lif/m³  B) 3 lif/m³ 

C) 3 mg/m³  D) 5 mg/m³ 

19) Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik uyarınca, yeterli 

ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet 

düzeyi, hangi maruziyet sınır değerini aşamaz?  

A) 80 dB  B) 82 dB 

C) 85 dB  D) 87 Db 

20) Aşağıdakilerden hangisi en az zararlı olan iyonize 

ışındır? 

A) Gama ışınları  

B) X Işınları 

C) Alfa Işınları 

D) Ultraviyole Işınları 
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21) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet 

riski bulunan çalışmalarda aşağıdakilerden hangi 

önlem yanlıştır? 

A) Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan 
veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda 
olacaktır. 

B) Madde miktarı işlem için gerekenden fazla 
olmayacaktır. 

C) Yapılan çalışmalarda ilk önce kişisel korunma 
yöntemi uygulanacaktır. 

D) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler 
kullanılacaktır. 

22) Aşağıdaki olaylardan hangisinde işçinin 

karşılaştığı etken Grup 4 biyolojik risk etmeni 

olarak değerlendirilmez? 

A) Kene ısırığına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi 

B) Dişçiye suçiçeği bulaşması 

C) Köpek ısırığına bağlı kuduz vakası görülmesi 

D) Ameliyat sırasında AİDS’li hastanın kanının 
doktora bulaşması 

23) Bir işçinin çocuğunun eğitimi, bakıma muhtaç hale 

gelen bir aile bireyinin bakımı gibi konularda 

işçiye yardımcı olmak aşağıda sayılan örgütsel 

psikososyal risk önleme tedbirlerinden hangisidir? 

A) İşçilerin kararlara katılımının arttırılması 

B) Sosyal destek sağlama 

C) Çalışanların rollerini tanımlama 

D) Stres yaşayan personele danışmanlık hizmeti 

 
 
 
 
 
 

24) Ofislerde çalışmalarda uyulması gereken 

ergonomik kurallar için aşağıda sayılanlardan 

hangisi doğru değildir? 

A) Personelin vücut ölçülerine göre ayarlanabilir 

araç-gereç kullanılmalı 

B) Ekrana bakış uzaklığı 90 – 100 cm. arasında olmalı 

C) 5 tekerlekli sandalyeler kullanılmalı. 

D) Ortam ısısı 21° – 23° C arasında olmalı 

25) Aşağıda seçeneklerden hangisinde yer alan 

gruplar gece saatlerinde 7,5 saatten fazla 

çalışabilir? 

A) 18 yaşını doldurmuş işçiler. 

B) 18 yaşını doldurmuş gebe ve emzikli olmayan 
işyeri hekiminin olur verdiği kadın işçiler. 

C) İş Kanununun 42. Madde kapsamındaki hallere 
giren işlerde çalışanlar. 

D) 18 yaşını doldurmuş ve işyeri hekiminden gece 
çalışabilir raporu alan tüm çalışanlar 

26) Kapalı ortamda yapılan kaynaklarda havadaki 

duman yoğunluğu için maksimum değer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30 mg/m3   B) 25 mg/m3 

C) 20 mg/m3   D) 15 mg/m3 

27) Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik 

test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda 

aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 

………………. katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle 

yapılır.” 

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolü için 

söylenen ifadede boşluk olan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

A) 1,25    B) 1,75 

C) 1,5    D) 1,1 
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28) Yüksek Gerilim Tesislerinde çalışmaya 

başlamadan önce aşağıdaki tedbirlerden 

hangisinin ilk önce yapılması gerekir? 

A) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz 
bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır. 

B) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve 
araç ile teker teker kontrol edilmelidir. 

C) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve 
ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır. 

D) Görev emri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve 
çalışma yapılacak tesisisin özellikleri çalışanlara 
bildirilmelidir. 

29)  

1-Elektrik Mühendisi       

2-Mekatronik Mühendisi 

3-Elektrik Teknikeri      

4-Elektrik Yüksek Teknikeri. 

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner 

tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve 

benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik 

kontrolleri yukarıda verilenlerden hangi/hangileri 

tarafından gerçekleştirilir? 

A) Yalnız 1    B) 1-2 

C) 1-3-4    D) 1-2-3-4 

30)  “Dayanım hesaplamalarında yeterli bir güvenlik 

düzeyini garanti etmek için seçilen statik deney 

katsayısı değeri hesaba katılmalıdır. Genel bir 

kural olarak bu katsayı manüel çalıştırılan 

makineler ve kaldırma aksesuarları için ……… ve 

diğer makineler için ………  tir.” 

Makine Emniyet Yönetmeliğine göre yukarıdaki 

ifadede boşluk olan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

A) 1,25 – 1,5   B) 1,25 – 1,1 

C) 1,5 – 1,25   D) 1,25 – 1,15 

 

31)  

I. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya 

sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin 

özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün 

kullanım şartlarında sağlam ve 

kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır. 

II. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda 

insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş 

ekipmanı, asla insanların kaldırılmasında 

kullanılamaz. 

III. Çalışanlar yük kaldırmak için 

tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, 

ekipmanın kumandası için her zaman görevli 

bir kişi bulunur. 

IV. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün 

altında insan bulunmaması için gerekli tedbir 

alınır. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yük 

kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili olarak 

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

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

32) Acil Durum Yönetmeliği ve Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre işyerinde 

aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu 

değildir?   

A) Destek Elemanı                    

B)Yangın güvenliği sorumlusu  

C) İşçi Temsilcisi 

D)Kurtarma Ekip Sorumlusu 
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33)  

I. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla 

ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir 

II. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek 

araç ve gereçler kolayca görülebilir ve 

tanınabilir özellikte olur.  

III. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin 

sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler 

bulunur. 

IV. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan 

bölge ve operasyon noktaları, girişler tamamen 

kapatılır. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bakım ve 

onarım için yukarıda söylenenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A) I    B) III 

C) II    D) IV 

34) “Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek 

ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak şekilde 

bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin 

kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık 

havada kullanılması ……………………… . Çalışanları 

riske atmamak için özellikle iş ekipmanının 

devrilmesini önleyecek tedbirler alınır.” 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Yük 

kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili olarak 

yukarıdaki ifadede boşluk olan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Kontrollü olarak devam edilir  

B) Test yapıldıktan sonra yapılır 

C) Durdurulur     

D) Mühendis gözetimi altında yapılır 

35) Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir 

örnektir?   

A) Demirin paslanması 

B) Elektrik sobasının yanması 

C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar 
yanması 

D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın 
yanması 

36) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, 

buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında 

hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu 

kaynakla temasında tümüyle yanabilen 

karışımdır? 

A) Patlayıcı madde     B) Parlayıcı madde     

C) Yanıcı madde        D) Patlayıcı ortam 

37) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerlerinde kaç destek elemanı 

görevlendirilmesi yeterlidir? 

A) Destek elemanı gerekmez  

B) İşveren destek elemanı olur. 

C) 1 Kişi 

 D) 10 kişi 

38) Kaç metrenin üzerindeki çalışmalar yüksekte 

çalışma olarak kabul edilir?  

A) 1,5 metre  

B) 2 metre 

C) 2,5 metre  

D) Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma 
ihtimalinin oluşabileceği her türlü alan 
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39) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre 

aşağıdaki işaret neyi ifade eder? 

 
 
 

A) Patlayıcı madde  

B) Oksitleyici madde  

C) Aşındırıcı madde  

D) Radyoaktif madde 

40) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlık 

gözetiminin amacı içinde sayılmaz? 

A) İş ve işçi uyumunun sağlanması 
B) İşçilerin sık sık rapor almasını önlemek 
C) Sağlığın bozulduğu duruma erken tanı koymak 
D) Kronik hastalığı olanların izlenmesi 
 

41) Basınçlı kap ve tesisatların Periyodik kontrolüne 

göre Kullanımdaki LPG tüplerinin periyodik 

kontrolleri aşağıdakilerden hangisine göre 

yapılmalıdır? 

A) Yılda bir  B) Üç yıla bir 
C) Altı ayda bir D) On yılda bir 

 
42) Aşağıdaki durumların hangisinde ekranlı araçlarla 

çalışanların göz muayenelerinin yapılması 

gerekmez? 

A) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak 
görme bozukluğu olduğunda 

B) Çalışan kişi işten çıkarıldıktan sonra bir yıl içinde 

C) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce 

D) Düzenli aralıklarla 

 

43) Doğru taşıma ve kaldırma işlemlerinde aşağıda 
belirtilenlerden hangisinin yapılmaması gerekir? 

A) Ortamın çok sıcak olmaması gerekir. 

B) Mekanik donanım eklenerek taşıma mesafesi 
azaltılmalıdır  

C) Sürtünme özelliği yüksek kaymayan ayakkabı 
giyilmemelidir. 

.D) Tüm vücutlarını çalıştıracak bir hareket gurubunu 
günlük egzersiz olarak uygulamalıdır. 

44) Bakanlığa “yapı işine ilişkin bildirim” vermek 
aşağıdaki koşulların hangisinde zorunludur?  

A) Yapı işinin 20 işgününden fazla süreceği ve 
devamlı olarak 10’dan fazla çalışan istihdam 
edileceği 

B) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve 
devamlı olarak 10’dan fazla çalışan istihdam 
edileceği 

C) Yapı işinin 20 işgününden fazla süreceği ve 
devamlı olarak 50’den fazla çalışan istihdam 
edileceği 

D) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve 
devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam 
edileceği 

45) Yapı işlerinde görev alan aşağıdaki şahıslardan 
hangileri “Sağlık ve Güvenlik Planı”nın 
hazırlanmasından sorumludur? 

I - İşveren 

II – Proje sorumlusu 

III – Sağlık ve güvenlik koordinatörü 

IV – Şantiye şefi 

A) I   B) I, II, III  

C) I, IV  D)  III  
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46) Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin 

sağlanması amacı ile kullanılan korkuluk sistemine 

sahip geçitlerin eni en az kaç cm olmalıdır? 

A) 40  B) 60 

C) 80   D 100 

47) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çok 

tehlikeli sınıfta bir işyerinde verilecek eğitim en 

az kaç yılda bir ve kaç saat süreyle verilmelidir? 

A) Yılda bir – 12 saat 

B) Yılda bir – 16 saat  

C) İki yılda bir - 12 saat 

D) Üç yılda -  18 saat 

48) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde ortaya 

çıkabilen risk etmenlerinden değildir? 

A) Ozon (O3) 

B) Azot dioksit (NO2) 

C) Alfa (α) parçacıkları 

D) Mor ötesi (Ultraviyole) ışınım 

49) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlamalardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Grizu: Metanın havayla karışımını, 

B) Nefeslik: Ocak hazırlık yolunu, 

C) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe 
halinde üretim yapılan yeri, 

D) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer 
tehlikeleri önleyici engelleri, 

 

 

 

 

50) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğine göre yeraltında yapılacak patlatma 

deliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar 
olan kartuşlar için 35 santimetredir. 

B) Sorumlu kişiler, sıkılama madde ve gereçlerini 
ateşleme yerinin yakınında bulundururlar. 

C) Sıkılama iletken olmayan özel plastik çubuklarla 
yapılır. 

D) Kartuşlar lağım deliklerine şekillerinin 
bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan 
sokulur. 

51) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının 

bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma 

süresince, yanlarında ………………….maskesi veya 

ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde 

kullanır.  

A) Metan     B) Karbondioksit      

C) Etan       D) Karbonmonoksit 

52) Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu 

donanımların seçim ve kullanım kurallarının 

belirlenmesinde önemli değildir? 

A) Kullanım süreleri 

B) İşyerindeki çalışan sayısı 

C) Maruziyet sıklığı 

D) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri 
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53) Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş güvenliği 

uzmanının görevlerinden değildir? 

A) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve risk 
değerlendirmesi yapmak 

B) İşyerinde yapılması gerekli periyodik kontrol ve 
ölçümleri yapmak, kontrol ve ölçüm raporlarını 
hazırlamak 

C) Acil durum plânlarının hazırlanması ve gerekli 
tatbikatların yapılmasını sağlamak 

D) Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, 
kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve 
önerileri hakkında işverene rapor verme 

54)  

I. Sosyal güvenlik sistemi ile hastane, 

rehabilitasyon merkezi gideri gibi toplumun 

tümüne yüklenen maliyetler söz konusudur. 

II. İş kazaları ülke ekonomisinin üretken 

kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  

III. İş kazaları ulusal kaynakların yok olmasını da 

doğurmakta, ulusal kalkınmayı engelleyici ve 

ulusal refahı azaltıcı bir işlev görmektedir.  

IV. Genel olarak iş kazaları ülke kaynaklarının yok 

olmasına iş gücü ve iş günü kayıplarının önemli 

boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. 

İş Kazalarının Ulusal Ekonomi Açısından etkileri 

için söylenenlerden hangi/hangileri doğrudur? 

 

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

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

 

 

 

 

55) “Kaza Sıklık Oranı  Takvim yılı içerisindeki ölümlü 

ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların 

toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans 

grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin 

toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 

…………… katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. “ 

Kaza Sıklık Oranı hesaplaması için ifade edilen 

metinde boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) 1,000   B) 100,000)  

C) 10,000   D) 1.000.000 

56) Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının 

çalışma ortamına ilişkin görevlerinden değildir? 

A) Makine ve tezgahların periyodik kontrollerini 
yapmak 

B) Meydana gelen iş kazalarını incelemek  

C) Acil Durum Planının hazırlanmasını sağlamak 

D) İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere 
çalışma ortamının gözetimini yapmak, 

57) Bir işletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım 

ve ölçümlerin planlanması kim tarafından yerine 

getirilir? 

A) İşyeri hekimi       

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

C) İşyeri sağlık birimi         

D) İş Güvenliği Uzmanı 

58)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini geliştirmeye 

yönelik uluslararası çerçeve sözleşme hangisidir? 

A) ILO 149 sayılı sözleşme 

B) ILO 187 sayılı sözleşme 

C) ILO 155 sayılı sözleşme 

D) ILO 161 sayılı sözleşme                                            
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59)  

I. Görevlerini yerine getirirken tam profesyonel 

bağımsızlığa sahip olmak   

II. Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık 

III. Hiçbir gerçeği gizlemeden ve önleyici 

yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir 

tarzda işçiyi bilgilendirmek 

IV. İşverenin endüstriyel ve ticari sırlarını 

saklamak  

Yukarıdakilerden hangileri İş güvenliği 

uzmanının, işyerinde yapılacak çalışma ortamı 

ölçümleri konusunda rehberlik yaparken uymaya 

özen göstereceği etik ilkeler arasında yer alır?  

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

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

60) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten 

ayrılma tarihinden itibaren ne kadar süreyle 

saklamak zorundadır? 

A) 5 yıl  B) 10 yıl 

C) 15 yıl  D) 20 yıl 

 



03 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 

BATI EĞİTİM KURUMU 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI X. DENEME SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 
2. D 
3. B 
4. D 
5. D 
6. C 
7. D 
8. A 
9. C 
10. C 
11. A 
12. A 
13. A 
14. C 
15. D 

16. D 
17. A 
18. D 
19. D 
20. D 
21. C 
22. B 
23. D 
24. B 
25. C 
26. C 
27. C 
28. D 
29. C 
30. C 

31. C 
32. C 
33. D 
34. C 
35. A 
36. C 
37. C 
38. D 
39. B 
40. B 
41. A 
42. B 
43. C 
44. D 
45. D 

46. C 
47. B 
48. C 
49. B 
50. C 
51. D 
52. B 
53. B 
54. C 
55. D 
56. A 
57. D 
58. B 
59. B 
60. C 

 


