
	

	

1) Adli yargı kolunun üst derece mahkemesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

	
	
	
	
a)danıştay 
b)yargıtay 
c)sayıştay 
d)bölge idare mahkemeleri 
e)anayasa mahkemesi	

4) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bir 
yaptırım türü değildir? 
 
I-)   İhtarname 
II-)  Yapılan işlemin iptal edilmesi 
III-)  İdari para cezası 
IV-)  Adli para cezası 
 
 
a) I-II    b)I-II-III   c)II-III-IV   d)I-II-IV    e)I-III-IV 

2) İşverence geçerli sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 
mahkemece veya mzel hakem tarafından 
tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde,işveren işçiyi başvurusu 
üzerine 1 ay içinde işe başlatmaz ise işçiye 
kaç aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükğmlüdür? 
a)en az 2 ay- en çok 4 ay 
b)en az 1 ay- en çok 3 ay 
c)en az 1 ay- en çok 2 ay 
d)en az 4 ay- en çok 8 ay 
e)en az 3 ay- en çok 6 ay 

5) İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki 
bir işleme dayalı olarak başka birine 
devredildiğinde devirden once doğmuş 
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçları devreden işverenin devir 
sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç 
yıldır? 
 
 
 
a)1       b)2        c)3         d)5       e)10 

3)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
Danıştayın onayından geçmek 
zorundadır? 
 
I-)    Kanunlar 
II-)   Tüzükler 
III-)  Yönetmelik 
IV-)  Tebliğler 
 
a) I   b)II   c)I-II    d)I-II-II    e)hepsi 
 
		

6) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş 
sağlığı ve iş güvenliğinin amaçlarından biri 
değildir? 
 
I-)   Çalışanları korumak 
II-)   Üretim güvenliğini sağlamak 
III-)  İşletme güvenliğini sağlamak 
IV-) Malul kalanları rehabilite etmek 
 
 
a)I-II      b)I-II-III      c)IV      d)I-III     e)hepsi 



	

	

7)Temel, hak ve özgürlükler 
çerçevesinde normlar hiyerarşisine 
ilişkin aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur? 

I-)    Anayasa 
II-)   Tüzük 
III-)  Yönetmelik 
IV-)  Uluslararası antlaşmalar 
V-)   Kanun 
 

a)V-IV-III-II-I   b)IV-V-I-II-II   c)I-IV-V-II-III 
d)II-II-IV-V-I    e)III-IV-V-I-II 

 

10) İş sözleşmesi, .....................aksi 
belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi 
değildir. 
 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

 
a)Toplu sözleşmede  
b)İş sözleşmesinde  
c)Karşılıklı olarak 
d)Kanunda 
e)Anayasada 
 
 

8)Aşağıdakilerden hangisi iş ve sağlık 
ilişkisini belirleyen çevresel 
faktörlerdir? 
 
a) Yaş 
b) Beslenme 
c) Cinsiyet 
d) Genetik özellik  
e) Aydınlatma 

 

11) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. 
maddesine göre; genel bakımdan 
çalışma süresi haftada en 
çok……………..saattir. 
 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
 
a)35 
b)40 
c)45 
d)90 
e)180 

9) Kadın işçilere bir yaşından küçük 
çocuklarını emzirmeleri için günde 
toplam ……… saat süt izni verilir. Bu 
sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanılacağını işçi kendisi 
belirler. Bu süre günlük çalışma 
süresinden sayılır. Yukarıdaki boşluğa 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
a)4       b)1       c)1,5         d)3         e)2  

12) Taraflarca iş sözleşmesine bir 
deneme kaydı konulduğunda, bunun 
süresi en çok iki ay olabilir. Ancak 
deneme süresi toplu iş 
sözleşmeleriyle…………………..kadar 
uzatılabilir? 
 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
 
a)3         b)4         c)6         d)2        e)1 
	
 

 

	
	



	

	

	
	
13) 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe 
giren Cumhuriyet dönemindeki ilk İş 
Kanunu aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
a) 931 sayılı İş Kanunu 
b) 3008 sayılı iş kanunu 
c) 1475 sayılı iş kanunu 
d) 4857 sayılı iş kanunu 
e) 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu 

 

 
16) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş 
sağlığı ve güvenliğinin temel 
prensiplerinden değildir? 
I. Çalışan sağlığının korunması 
II. Mesleki risklerin araştırılması 
III. Makine verimliliğinin artırılması 
IV. Tehlikeli hareket ve durumların önlenmesi 

 
a)I        b)I-II-III       c)II-III         d)III         e)II-IV 

 

14)1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" 
yasasını çıkararak iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin ilk yasal düzenlemeyi yapan ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 

a) Fransa	
b) Ingiltere	
c) Italya	
d) Almanya	
e) Işviçre	

	

17) Makine, tesisat ve tertibat veya işin 
durdurulması veya işyerinin kapatılması 
sebebiyle işsiz kalanişçilere, işveren 
aşağıdakilerden hangisini/ hangilerini 
uygulayamaz? 
I) Ücretlerini ödemeye devam eder. 
II) İşten çıkarır. 
III) Ödünç işçi olarak başka işyerinde 

çalışmalarını sağlar. 
IV) ücretlerinde bir düşüklük olmamak 
üzere meslek veya durumlarına göre 
başka bir iş verir. 
 

a)I    b)II      c)III      d)I-II-III     e)II-III-IV 
 

15) Kaza piramidi dikkate alındığında 
330 kaza olayının sırasıyla kaçı maddi 
hasarla, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı 
ölümle sonuçlanmaktadır? 

 
a) 200-129-1 
b) 300-29-1 
c) 310-19-1 
d) 200-29-1 
e) 300-28-2 

 
 

18) Çalışma hayatında güvenlik 
kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri sorumludur? 
 
 
a) İşverenler 
b) Iş sağlığı ve iş güvenliği kurulları 
c) Devlet,çalışanlar ve işverenler 
d) Çalışanlr 
e) Osgb ler 

 

	



	

	

	
19)İşin durdurulması veya işyerinin 
kapatılması kararına karşı işverenin yerel 
iş mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz 
etme yetkisi vardır? 
 
a)30 gün 
b)15 gün 
c)7 gün 
d)6 gün 
e)5 gün 
	
	

22) Okula devam eden çocukların eğitim 
dönemindeki çalışma süreleri, eğitim 
saatleri dışında olmak üzere, en fazla 
günde kaç saat olabilir? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 6 
e) 7,5 
 
 

 20) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 
açısından, işçinin sağlığını bozacak veya 
vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak acil 
ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan 
işçi, yasal hakları gereği aşağıdakilerden 
hangisini veya hangilerini yapamaz? 
I)   İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurmak 
II)  İşveren veya işveren vekiline başvurmak 
III) Önlemlerin alınmaması durumunda hizmet 

akdini derhal  feshetmek 
IV) Sağlık Bakanlığına başvurmak 

 
a)I    b)II     c)III       d)IV      e)hepsi 

  

23) İş sağlığı ve güvenliğini en dolaysız 
biçimde güvence altına alan ve sosyal 
güvenlik hakkını düzenleyen Anayasa 
maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) 17 
b) 50 
c) 60 
d) 70 
e) 77 

 

21)İşverenin, kamu hukukuna dayanan iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma 
borcunu düzenleyen hukuk kuralı 
aşağıdakilerden hangisinde yer alır? 
 
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
b) 4857 sayılı iş kanunu 
c) 6098 sayılı türk borçlar kanunu 
d) 5510 sayılı sgk kanunu 
e) 6331 sayılı isg kanunu 

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
I) İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam 
süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 
önlemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda 
sözleşme  kısmi 
süreli iş sözleşmesidir. 
II) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş 
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 
zorunludur. 
III) Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü 
süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam 
edenlere sürekli iş denir. 
 IV) Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen 
sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez. 

 
a)II-III     b)II-IV    c)I-II      d)IV     e)hepsi 

	



	

	

	
25) İş sözleşmesi yapılmasına ilişkin olarak 
aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
I. Süresi altı aydan fazla süren işlerde iş 
sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. 
II. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren 

işçiye en geç iki ay içinde çalışma şartlarını	
gösteren	yazılı	bir	belge	vermekle	yükümlüdür. 

III. İş sözleşmesi İş Kanunu'nda belirtilen özel 
şekle uygun olarak yapılmalıdır. 

IV. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 
	
a)II-III-IV       b)I-IV       c)I-III     d)II-IV     E)hepsi 

28) Hava akımı kaç mm/sn üzerine 
çıktığında çalışma yeri "esintili" kabul 
edilir? 
 

a) 510 
b) 350 
c) 200 
d) 110 
e) 50 

 
 
 

26) Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu 
bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza 
Hukukunda ne anlama gelir? 
 
 

a) Taksir 
b) Kasıt 
c) Kabahat 
d) Kusur 
e) ihmal 

29) 24.11.2014 tarihinde maden 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu 
‘’Buna göre grizulu veya yangına elverişli 
kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, 
tüm çalışanlar, çalışma süresince, 
yanlarında her halükarda en az kaç dakika 
kullanım süresi olan oksijen ferdi 
kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır’’? 
 
 
    a)30    b)45     c)15      d)60     e)90 

 
 

27) Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamıyla 
ilgili belgelerden değildir? 
 
 
a)Tetanos aşı kayıtları 
b)İşyeri gaz,toz ölçümleri 
c)İşyeri gürültü ölçümleri 
d)İşyeri titreşim ölçümleri 
e)Sıcaklık,nem,hava akımı ve radyan ısı ölçümü 
 

 

30) Vinçlerde kaldırılan yükün belli bir 
yüksekliğin üzerine çıkmaması için konan 
üst limit switchleri hangi çeşit 
koruyuculardandır? 
 

 a) sabit koruyucular 
 b) kilitlemeli koruyucular 
 c) otomatik koruyucular 
 d) ayarlanabilir koruyucular 
 e) sensörlü koruyucular 

 



	

	

	
31) İşin strese yol açan aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi işyeri ortamı ve is 
çevresi ile ilgili değildir? 
 
a) kişiler arası çatışma 
b) Rol belirsizliği 
c) düşük ücret 
d) kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği 
e) iş yükü ve hızı 
  

 

	
34) Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve 
omuzlarda zararları olan ve genellikle elle 
kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim 
kadardır? 
 
a) 3 ay 
b) 6 ay 
c) 12 ay 
d) 18 ay 
e) 2 yıl 

 

32) Ankraj minimum kaç kg'lık yükü 
desteklemek zorundadır? 
 
 
	
a) 1500 
b) 2000 
c) 2500 
d) 3000 
e) 100 

35) Görme gücü hangi yaş aralığında en 
yüksek düzeydedir? 
 
	
a) 15-20 
b) 20-25 
c) 25-30 
d) 30-25 
e) 35-40 

33) Metan gazı hangi oranlarda hava ile 
karıştığında grizu patlaması oluşur? 
 
 

a) %2 - %10 
b) %4 - %15 
c) %5 - %10 
d) %10- %15 
e) %5 - %15 

 
 

36) Korkulukların tümü herhangi bir 
yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık 
bir yüke dayanabilmelidir? 

 
a) 100 
b) 110 
c) 125 
d) 150 
e) 200 

 

	
	



	

	

	
37) İnsan sağlığı için tehlike oluşturan 
mikroorganizmaların bulunduğu bir 
ortamda, aşağıdaki solunum sistemini 
koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa 
etkili bir koruma sağlanır? 
 
a) P1 
b) P2 
c) P3 
d) FFP1 
e) FFP2 

 

	
40) Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu 
gaz değildir? 
 
a) Hidrojen siyanür 
b) Metan 
c) hidrojen 
d) Lpg 
e) karbondioksit 

 
 

38) 24.11.2014 tarihinde maden işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre 
basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulması 
ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? 
 
a) Acil kaçış planlarında gösterilmelidir 
b) Lağımlarda 30 metrede bir krulur 
c) Taban yollarıncda 20 metrede bir kurulur 
d) Başyukarılarında 10 metrede bir kurulur 
e) Ceplerde 20 metrede bir kurulur 

 
 

41) Baretlerdeki süspansiyon sistemi 
kullanıcının kafası ile baret arasında 
oluşabilecek şokları absorblayacak bir iç 
koruma sağlamalı ve kullanıcının başından 
kaç santimetre emniyetli bölge yaratacak 
şekilde asılı olmalıdır?  
 
a) 1,52-2,10 
b) 2,54-3,18 
c) 2,00-3,00 
d) 3,10-4,10 
e) 4,00-5,00 

39) İşyerlerindeki ekipmanların periyodik 
kontrol raporlarında aşağıdakilerden 
hangisinin bulunması gerekli değildir? 
 
a) Ekipman kullanma talimatları ile ilgili 

bilgiler 
b) Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler 
c) Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler 
d) Makina ve/veya tesis ile ilgili bilgiler 
e) Teknik periyodik control sonuçları 

 
 

42) Parlama noktası 21-55°C arasında olan 
sıvı haldeki maddelere ne ad verilir? 
 
 
 
a)alevlenir madde 
b)oksitleyici madde 
c)kolay alevlenir madde 
d)çok kolay alevlenir madde 
e)patlayıcı madde 
 

 

	
	



	

	

	
43) K2 yetki belgeli firmalara ait araçları kullanan 
tüm şoförler SRC Belgesi almak zorundadır. 
Tehlikeli madde taşımacılığı için şoförün alması 
gereken SRC belgesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Src 1 
b) Src 3 
c) Src 4 
d) Src 5 
e) Src 2 

 
 

 

	
46) Elle taşıma işleri yönetmeliğine 
gore bireysel risk faktörlerinden 
değildir? 
a) Çalışanların yapılacak işi yürütmeye 
fiziki yapılarının uygun olmaması 
b) Çalışanların uygun olmayan giysi, 
ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları 
kullanmaları 

  c) Çalışanların yeterli ve uygun bilgiye 
sahip olmamaları 
  d) Çalışanların yeterli ve uygun eğitime 
sahip olmamaları 
  e) Çalışanlar için yetersiz ara ve 
dinlenme süreleri 

 

44) Açık ocak işletmelerinde 
yüksekliği….…metre,eğimi……..dereceyi 
geçen şevlerde çatlak sökümü sırasında 
işçilere emniyet kemeri,iş ayakkabısı 
baret vb koruyucular verilecektir? 
 
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. 

 
a)5-20    b)10-20   c)15-25     d)10-30    e)25-45 

47) Kapalı alanda yapılan kaynak 
isleri için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Kaynak yapılırken sadece kaynak 
malzemesinden kaynaklanan kimyasal etki 
vardır. 
b) Yüzeyinde HCl bulunan is parçaları 
kaynak yapılırken açığa çıkabilen fosgen 
gazi çok zehirlidir. 
c) Kapalı alanlarda yapılan oksi-gaz 
kaynağı,nitrik oksitlerin oluşmasına neden 
olur.  
d) Kapalı alanda yapılan kaynak islerinde, 
oksijen kullanarak havalandırma yapılmaz. 

  e) Kapalı alanla ilgili özel çalışma izni 
alınmalıdır 

45) LPG, metan, hidrojen, etilen yangınları 
hangi sınıf yangındır? 
 
a) A sınıfı 
b) B sınıfı 
c) C sınıfı 
d) D sınıfı 
e) E sınıfı 

 
 

48) Meslek hastalıkları kaç 
gruptan oluşmaktadır. 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

	



	

	

	
49) 135-Mesleki deri hastalıkları 
mesleki hastalık grubunda kaçıncı 
grupta yer almaktadır. 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

 

50) Kimayasal maddelerle olan meslek 
hastalıkları mesleki hastalık grubunda hangi 
grupta yer almaktadır?  
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

 

  

	


