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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA SORULARI 
 
1. “…………………….. piramidi dikkate alındığında ölümle sonuçlanan her kazanın öncesinde ………… ramak kala 
olay ve ………………… yaralanmalı olay vardır.” Boşluklara gelmesi gereken uygun kelimeler sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A)Deming-300-29               B) Heinrich-330-29               C) Deming-330-29               D) Heinrich-300-29 
 
2. “İş kazası tanımı ………………. sayılı ………………………………………. Kanununun ………… maddesinde, meslek 
hastalığı tanımı ise aynı kanunun ……………  maddesinde yapılmaktadır.” Boşluklara gelmesi gereken uygun 
kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  
A) 4857-İş-11-12 
B) 5510-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası-11-12 
C) 5510-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası-13-14 
D) 4857-İş-13-14 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli durumlar” için sayılabilecek bir örnek değildir?  
A)Koruyucusuz makineler     B)Kaygan zemin     C)Yetersiz havalandırma     D)Dikkatsiz çalışma 
 
4. “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin başkanı ……… dır ve konsey yılda ….. defa olağan olarak toplanır.” 
Boşluklara gelmesi gereken uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 
A) AÇSHB müsteşarı-2       B) AÇSHB Bakanı-2     C) Başbakan-1           D) İSGGM Müdürü-2 
 
5. “…… yılında kurulmuş olan ILO’ya (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye …….. yılında üye olmuştur ve her yıl 
……………. da düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansında …… delege ile temsil edilmektedir.” Boşluklara 
gelmesi gereken uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  
A) 1912-1932-Cenevre-4 
B) 1919-1932-Bilbao-2 
C) 1919-1939-Cenevre-4 
D) 1919-1932-Cenevre-4 
 
6. “Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde …………ve ………… standardından yararlanılabilir.” 
A) Betonarme Binalar Hakkında Yönetmelik-TS EN 27243 
B) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-TS 1500 
C)  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-TS 500 
D)  Hiçbiri  
 
7.  “İşyerinin …………. ve ……. elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun ……….. tesis edilir.”  
A)Büyük-iç-sigorta   B) Ana-tali-sigorta   C) Ana-exproof-kaçak akım rölesi   D)Ana-tali-kaçak akım rölesi 
 
8. İşyerlerindeki çalışan sayısı …….. ise dinlenme yeri ayrılması gerekir.  
A) 2      B)5      C) 8     D) 10  
 
9. Sesin saniyedeki dalga sayısına ne denir? 
A) Frekans            B) Dalga boyu         C) Periyot           D) Genlik  
 
10. Acil çıkış için bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az kaç çıkış tesis edilmelidir? 
A) 1            B) 2          C) 3        D) 4  
 
11. İnsanlar tarafından işitilebilir sesler ……… ile …………. frekans aralığındadır. 
A) 0 Hz-20 Hz      B) 2 Hz-20 Hz       C) 20 Hz-20 kHz      D) 20 kHz-40 kHz       
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12. Her biri 85 dB gürültüye sahip iki makine aynı ortamda birlikte çalıştırıldıklarında toplam kaç dB gürültüye 
sebep olurlar ve ağrı eşiği geçilmiş midir? 
A) 170-evet       B) 170-hayır         C) 88-hayır       D) 88-evet 
 
13. Sualtı çalışmalarında derinlik arttıkça hidrostatik basınç  ………..………. , yükseklere çıkıldıkça ise atmosfer 
basıncı ………………………… . 
A) azalır-artar          B) azalır-azalır       C) artar-artar       D) artar-azalır 
 
14. Asma iskelelerde kaç adet fren tertibatı bulunmalıdır? 
A) 1          B) 2       C) 3       D) 4 
 
15. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından 
görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden 
sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder? 
A) Alt İşveren 
B) Proje Sorumlusu 
C) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü 
D) Uygulama Koordinatörü 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyeri işverenlerinin veya proje sorumlularının bazı şartlara bağlı olmak 
kaydıyla yükümlü olduğu hususlardandır? 
I- Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü atanması 
II- Sağlık ve güvenlik planı hazırlanması 
III- Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirimde bulunulması 
A) I ve II  B) II ve III C) I ve III  D) I, II ve III 
 
17. Yapı işlerinde, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin projenin hazırlanması aşamasında; yapı alanında 
yürütülen faaliyetleri dikkate alarak hazırlayacakları veya hazırlatacakları ve iş sağlığı ve güvenliği konularında 
uygulanacak kuralları belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sağlık ve güvenlik planı 
B) Yapı işleri sağlık ve güvenlik raporu 
C) Çevresel etki değerlendirme raporu 
D) İşyeri sağlık ve güvenlik dökümanı 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin temel görevleri arasında 
değildir? 
A) İşyerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli eğitimin verilmesi 
B) Yapı üzerinde yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosyanın 
hazırlanması 
C) Yapı alanında yürütülen faaliyetler dikkate alınarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik 
planının hazırlanması 
D) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinde düzenlenen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinin koordine edilmesi 
 
19. Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik planı” aşağıdakilerden hangisi tarafından 
hazırlanamaz? 
A) İşveren 
B) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü 
C) Proje sorumlusu 
D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
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20. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenin asli yükümlülükleri 
arasında değildir? 
A) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılmak  
B) İnşaat alanında uygun sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak 
C) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koordinatörlerin uyarı ve talimatlarının dikkate alınmasını ve 
uygulanmasını sağlamak 
D) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sağlanması gereken koruyucu donanımı temin etmek ve 
kullanımını sağlamak 
 
21. Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır? 
A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması 
B) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması 
C) Arama amacıyla sondaj yapılması 
D) Yol yapım işleri 
 
22. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel 
yükümlülükleri arasında yer almaz? 
A) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi 
B) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması 
C) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna bakılmaksızın sabit 
tutulması 
D) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve 
geçişler için alan veya yolların belirlenmesi 
 
23. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, “Yapı işi ………. İş gününden fazla sürecek ve devamlı 
olarak ……….’den fazla işçi çalışacaksa işveren veya proje sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığa bildirimde 
bulunmakla yükümlüdürler.” 
Yukarıda verilen cümledeki boşluğa sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) 60 – 20  B) 60 – 50 C) 30 – 50 D) 30 – 20 
 
24. Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde risk değerlendirmesi bir işveren yükümlülüğü olarak ifade 
edilmemiştir? 
A) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
B) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
C) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
D) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
 
25. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi acil çıkış yolları ve kapıları için 
gerekli sağlık ve güvenlik koşullarından değildir? 
A) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
B) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
C) Aydınlatılması gereken acil çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi hâlinde yeterli aydınlatmayı 
sağlayacak sistem bulunacaktır. 
D) Her işletmede en az 1 adet acil çıkış kapısı olacaktır. 
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26. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hangi işyerlerinde uygulanmaz? 
A) Çelik yapı ve montajı 
B) Maden işyerlerinde 
C) Gemi inşaatı 
D) Yol inşaatı 
 
27. Yapı işlerinde, işverenin aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur? 
A) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa 
B) İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa 
C) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa 
D) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 15 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa 
 
28. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri 
ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya 
yapılmasını sağlayan kişidir? 
A) İşveren 
B) Proje Sorumlusu 
C) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü 
D) İş Güvenliği Uzmanı 
 
29. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel 
yükümlülükleri arasında yer almaz? 
A) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş ortamlarının araştırılması 
B) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden 
belirlenmesi 
C) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin 
yapılması 
D) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılması ve bu 
alanların sınırlarının belirlenmesi 
 
30. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nde yer alan proje sorumlusunun tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İşveren adına hareket eden ve projenin çiziminden sorumlu kimseyi ifade eder. 
B) Yapı işlerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında 
profesyonel katkı sağlayan kişiyi ifade eder. 
C) İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve 
uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
D) İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
 
31. Yapı işleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. 
B) Sıva veya haif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde iskele genişliği 60 santimetreden az olamaz. 
C) Yıkım işlerinde, yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin üç katına eşit güvenlik alanı bırakılacaktır. 
D) 3 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır. 
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32. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre “Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel 
faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak” aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür? 
I- İşveren 
II- Sağlık ve güvenlik koordinatörü 
III- Proje sorumlusu 
A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve III  D) I, II ve III 
 
 
33. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre işveren veya proje sorumlusunun Bakanlığın ilgili 
çalışma ve işkurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlü olduğu bildirimde aşağıdakilerden hangileri bulunur? 
I- İnşaatın açık adresi 
II- İşverenin ad ve adresi 
III- Proje bedeli 
IV- Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen asgari çalışan sayısı, 
A) I ve II  B) I, II ve IV C) I ve IV  D) I, II, III ve IV 
 
34. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre projenin uygulama aşamasında “izin verilen kişiler 
dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak” kimin görevidir?  
A) Proje Sahası Koordinatörü B)İşveren    C) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü  D)Güvenlik görevlisi 
 
35. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisinin acil durum planında 
yer verilmesi gerekmektedir?  
A) KKDın yanlış kullanımı  B)Yüksekten düşme C) İş makineleri arızaları    D)İskele sökümü 
 
36. Yüksekte çalışmada bir düşey yaşam hattına en çok kaç güvenlik kemeri bağlanabilir?  
A) 1  B)2 C) 3  D)4 
 
37. Paraşüt tipi emniyet kemerini konu alan Avrupa Normu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) EN 12811  B)EN 12810  C) EN 361  D)EN 358 
 
38. Güvenlik ağlarını konu alan Avrupa Normu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TS-EN 12811  B)TS-EN 1263             C) EN 361  D)EN 358 
 
39. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi inşaat iskelerini konu alır? 
I- TS-EN 1263 
II- TS-EN 12810 
III- TS-EN 12811 
IV- TS 862 EN 3 
A) I ve II  B) II ve IV C) II ve III  D) III ve IV 
 
40. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre “bildirim gerektiren işler haricinde 
……………………………………………. görevlendirilmeyebilir.” İfadesindeki boş alana aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?  
A) Çalışan temsilcisi     B) Proje sorumlusu    C) Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü   D)Destek elemanı 
 
41. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen işlerden hangisinin yürütüldüğü 
işyerlerinde sağlık ve güvenlik koordinatörü atanması gerekir?  
A) Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler 
B) Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler  
C) Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri  
D) Hepsi 
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42. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yüksekte çalışma, seviye farkı bulunan ve düşme 
sonucu …………………………………. oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma olarak tanımlanmıştır.  
Bu  tanımda boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
A) sürekli iş göremezlik durumunun   
B) geçici iş göremezlik halinin    
C) iş gücü kaybının      
D) yaralanma ihtimalinin 
 
43. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre korkuluklarda platformdan en az ……. santimetre 
yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az …… kilogramlık yüke dayanıklı ……… korkuluk 
bulunmalıdır. 
A) 90 / 100 / ana 
B) 100 / 125 / ara 
C) 100 / 125 / ana 
D) 90 / 105 / ana 
 
44. İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç santimetre genişliğinde geçitler kullanılır? 
A) 60 
B) 55 
C) 65 
D) 110 
 
45. Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay 
elemanların anma dış çapının en az kaç milimetre olması sağlanır? 
A) 43.8 
B) 48.3 
C) 48.8 
D) 43.3 
 
46. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
I- Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur 
II- Cephe iskelelerinin ayaklarında hareketli taban plakaları kullanılır 
III-  İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır 
IV- Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır 
A) I, II ve III  B) I, III ve IV C) I ve IV  D) I, II, III ve IV 
 
47. Asma iskelerde kullanılan halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, 
çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatlarının kontrolü hangi sıklıkla yapılmalıdır? 
A) Hergün       B) Haftada bir       C) Ayda bir      D) Üç ayda bir 
 
48. Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi/hangileri bulunmalıdır? 
I- aşırı yük algılama sistemleri,  
II- otomatik hız algılayıcı sistemler 
III- halat sonu sınır anahtarları,  
IV- çarpışmayı önleyici düzenekler 
V- eğim algılayıcılar  
A) I, II, III ve V      B) I ve IV     C) I,  III ve IV          D) I, II, III, IV ve V 
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49. İskeleler işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak kontrol raporu 
hazırlanır. Bu kontrol raporu aşağıdaki hangi durumlarda hazırlanmalıdır? 
I) Kullanılmaya başlamadan önce, 
II) Haftada en az bir kez, 
III) Üzerinde değişiklik yapıldığında, 
IV) Sismik sarsıntı maruziyetinde  
A) II, III ve IV      B) I, III ve IV     C) I,  II ve IV          B) I, II, III ve IV 
 
50. Beton döküm işlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin 
oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması gerekir. 
B) Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması gerekir. 
C) Beton dökülen ağızda hortumun serbest bırakılması gerekir. 
D) Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme imkânı 
sağlanmalıdır. 
 
51. Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 
……..santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır. 
A) 60 
B) 70 
C) 80 
D) 90 
 
52. Kazı işlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal 
kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılır. 
B) Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı mesafe en aza indirilmelidir. 
C) İksa yapıldığı durumlarda kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılabilir. 
D) Destek ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir. 
 
53. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, 
tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan 
bilgileri içermesi gereken doküman aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sağlık ve güvenlik planı 
B) Sağlık ve güvenlik dosyası 
C) Yapı kullanım dosyası 
D) Yapı sağlık ve güvenlik dökümanı 
 
54. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
I) Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden 
inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. 
II) Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve 
benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir. 
III) Barınma yerlerinde kullanılan yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde 
dezenfekte edilir.  
IV) Sabit barınma tesislerinde bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası bulundurulur. 
A) I, II ve III      B) II ve III     C) I, II, III ve IV          D) I ve IV 
 
55. Bel tipi emniyet kemerlerini konu alan Avrupa Normu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TS-EN 12811            B) TS-EN 1263  C) EN 361  D) EN 358 
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56. Endüstriyel emniyet şapkalarını (baretleri) konu alan standart aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TS 500 B)TS-EN 2400      C) TS EN 358    D) TS 2429 EN 397 
 
57. 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 
 
58. Aşağıdaki durumlarından hangisinde risk değerlendirmesinin kısmen veya tamamen yenilenmesi 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 
 
59. 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 
 
60) 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 
 
61. 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 
 
62. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin taşınması durumunda ortaya çıkabilecek riskler için yapılacak çalışma 
hangisidir? 
A) Tamamen yenilenir. 
B) İki yıl sonra yenilenir. 
C) Değişiklik yapmaya gerek yoktur. 
D) Kısmen yenilenir. 
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63. 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 
 
64. 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 
 
65. Risklerin kontrolünde aşağıdaki adımlardan hangisi ilk önce uygulanmalıdır? 
A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
B) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması 
C) Planlama 
D) Uygulamaların izlenmesi 
 
66. 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. 
 
67. 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 
 
68. 6331 Sayılı Kanun’un Risklerden korunma ilkelerine göre aşağıdakilerden hangileri işverenin 
yükümlülüklerini yerine getirmesinde göz önünde bulundurması gereken ilkelerdir? 
I- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.  
II- Risklerle kaynağında mücadele etmek.  
III- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.  
IV- Kişisel korunma tedbirlerine Toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.  
 
A) I, II ve IV  B) II, III ve IV  C) I, II ve III  D) I, III ve IV 
 
69. Aşağıda ifade edilen çalışmalar tüm yönetim sistemlerinde esas alınan (PUKÖ) döngüsünün hangi 
aşamasıdır?  
I- Mevcut durumu analiz etme  
II- Hedeflerin belirlenmesi  
III- Tehlikelerin Belirlenmesi  
IV- Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi  
A) Planla  B) Uygula  C) Kontrol Et   D) Önlem Al 
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70. Aşağıda belirtilen Risk kontrol hiyerarşisinin doğru sıralaması hangisidir?  
1. Tehlikeyi kaynağında yok et  
2. Tehlikeli ortamı izole et  
3. Daha zararsız ile değiştir  
4. Kişisel koruyucuları kullan  
5. Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır  
A) 1,3,2,5,4  
B) 2,3,4,1,5  
C) 3,2,1,5,4  
D) 1,2,3,4,5  
 
71. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kimya sektöründe kullanılan risk değerlendirmesi metodudur?  
A) FMEA  
B) HAZOP  
C) FTA  
D) ETA  
 
72. Risk değerlendirmesi dokümantasyonunda aşağıdaki hususlardan hangisi bulunmaz?  
A) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı  
B) Eğitim alanların listesi  
C) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi  
D) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler  
 
73. Tehlikeli işyerlerinde risk değerlendirmesi kaç yıl sonra yenilenmelidir?  
A) 2  B) 3  C) 4  D) 6 
 
74. Risk değerlendirmesi hangi durumda tamamen yenilenir?  
A) İş kazası olduğunda  
B) Ramak kala olay olduğunda  
C) İşyerinin taşınması durumunda  
D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması  
 
75. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin 
yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi nasıl gerçekleştirilir?  
A) Ayrı ayrı  
B) Bütün olarak  
C) Birleşik olarak  
D) Yapılması zorunlu değildir  
 
76. Hangisi Risk Değerlendirmesi metotlarından olan FMEA (Olası Hata Türleri ve Etki Analizi) nın unsurlarından 
değildir?  
A) Frekans  
B) İhtimal  
C) Şiddet  
D) Tespit edilebilirlik  
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77. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine 
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol 
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tanımı hangisidir?  
A) Risk yönetimi  
B) Risk kontrolü  
C) Risk önleme  
D) Risk değerlendirmesi  
 
78. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerindendir?  
A) Ön belirti gösterenler  
B) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler  
C) Sürekliliği olmayan durum ve davranışlar  
D) Benzeri sektördeki kazalar  
 
79. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan mühendislik önlemlerinden biri değildir?  
A) Kişisel koruyucu donanımlar  
B) Tecrit (ayırma)  
C) Uzaklaştırma  
D) Havalandırma  
 
80. İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkabilecek 
tehlike kaynaklarının nedenleri arasında yer alır?  
A) İşletmenin kapladığı alan  
B) İşletme içerisindeki ulaşım yollarının kullanımı  
C) İşletmenin benzer işletmeler içerisindeki pazar payı  
D) İşletmenin ihracat potansiyeli  
 
81. İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre; “Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine 
karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre ……………….seviyesine sahip olandan 
başlanarak sıralanır ve ……………hale getirilir.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri 
gelmelidir?  
A) En yüksek / yazılı  
B) En düşük / uygulanabilir  
C) Kabul edilebilir /yazılı  
D) Kabul edilebilir /uygulanabilir  
 
82. “Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olay” tanımı aşağıdakilerden 
hangisine aittir?  
A) Ramak kala  
B) Risk  
C) Tehlike  
D) Kaza  
 
83. Aşağıdakilerden hangisi risk algısını arttıran faktörlerden biri değildir?  
A) Korkutuculuk düzeyi  
B) Riskin kabullenilmesi  
C) Anlaşılabilirlik düzeyi  
D) Etkilenecek kişi sayısı  
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84. Aşağıdakilerden hangisi “Risk değerlendirmesini takım yapar” yaklaşımının avantajlarından biridir?  
A) Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırması  
B) Maliyetinin düşük olması  
C) Tek boyutlu olması  
D) Takım içi etkileşimin sonucu etkilemesi  
 
85. Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirmesinde mevcut durumun incelenmesi kapsamında yararlanılan 
bir kaynak değildir?  
A) İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporları  
B) Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi  
C) Çalışma çevresinin incelenmesi  
D) Ergonomik şartların incelenmesi  
 
86. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen yeni anlayış 
özelliklerinden değildir?  
A) Tespit Bazlı Reaktif  
B) Çalışanların Katılımı  
C) Koruma Önleme Anlayışı  
D) Uzman Katkısı Sağlanması  
 
87. “Risk = İhtimal x Şiddet” formülü hangi risk değerlendirme metodunda kullanılmaktadır?  
A) Matris  
B) Hata ağacı analizi  
C) Fine-Kinney  
D) FMEA  
 
88. Aşağıdakilerden hangisi “Hata ağacı analizi” risk değerlendirme metodunu ifade eden kısaltmadır?  
A) Matris  
B) HAZOP  
C) Fine-Kinney  
D) FTA  
 
89. Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada dikkate alınır?  
I. Riskin gerçekleşme olasılığı  
II. Riskin gerçekleşmesi durumunda şiddetinin derecesi  
III. Mevcut kontrol mekanizmaları  
IV. Etkilenecek kişi sayısı  
A) I , II  
B) I, II, III  
C) I, II, IV  
D) I,II,III,IV  
 
90. Risk algılamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Korkutuculuk düzeyi ile doğrudan ilgi vardır.  
B) Anlaşılabilirlik düzeyi ile ters orantılı bir ilgi vardır.  
C) Etkilenecek kişi sayısı ile doğru orantılı bir ilgi vardır.  
D) Sıklığı ile doğru orantılı bir ilgi vardır.  
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91. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?  
A) İSGÜM 
B) İSGGM 
C) ÇASGEM 
D) İTK 
 
92.  Hangi durumda genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik havalandırma sistemi kurulması 
gerekli değildir?  
A) Boğucu, zehirli gazları ortam dışına atmak için 
B) İnert gazları ortam dışına atmak için 
C)  Buğu ve dumanı ortam dışına atmak için  
D) Tahriş edici gaz ile tozları ortam dışına atmak için 
 
93. “İşyerlerinin hava hacminin hesabı makine, ………. ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler ..... yapılır.” 
A) malzeme-dahil edilerek    B) malzeme-hariç edilerek    C) çalışan-1987 AB Mevzuatına göre   D) hiçbiri      
 
94. İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, 
genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler …….. biyolojik etkenlerdir. 
A) Grup I       B) Grup II     C) Grup III     D) Grup IV 
 
95. Strese ilişkin bilimsel araştırmalar iki tür stresin varlığından bahsetmektedir. Bunlardan ilki ………………… 
(yapıcı) ve ikincisi ……………… (yıkıcı) strestir. 
A) distress-eustress    B) ministress-maxistress     C) eustress-distress     D) hiçbiri 
 
96. Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını 
gerektiren değer maruziyet .... olarak adlandırılır ve el-kol titreşiminde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük 
……….. dır. 
A) eylem değeri-5 m/s2          B) sınır değeri-2,5 m/s2       C) sınır değeri-5 m/s2       D) eylem değeri-2,5 m/s2 
 
97. Yaş ilerledikçe fizyolojik işitme kaybında artış görülür. Odyometrik ölçümlerde ….yaşından sonraki her 1 
yaş için …… dB düşme fizyolojik olarak normal kabul edilir. 
A) 40-0,5           B) 40-1       C) 45-0,5       D) 45-1 
 
98. Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenlemeler 
…………………………… standartları göz önünde bulundurularak yapılır. 
A) TS1800 ve TS 500           B) TS 9111 ve TS 12460       C) TS 4500- TS 4501       D) EN 46 
 
99. Her iki yöne açılabilen kapılar ………… malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini 
sağlayan …………. kısımlar bulunur. 
A) saydam-saydam olmayan           B) saydam olmayan- renkli       C) saydam-saydam       D) yumuşak-saydam 
 
100.  

  Yandaki kodlanmış işaret hangi manevra için kullanılır?  
 
A) Dur           B) Kapalı       C) Başlat       D) Bitti 
 
 
 


