
	

	

1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula 
gitmeyen çocukların çalışma saatleri 
günde en fazla kaç saattir? 
 
a) 4 
b) 6 
c)   7 
d) 7,5 
e) 8 

4) Okula devam eden çocukların eğitim 
dönemindeki çalışma süreleri,eğitim 
saatleri dışında olmak üzere haftada en 
fazla kaç saattir? 

 
a) 24 
b) 30 
c) 35 
d) 37,5 
e) 40 

 

2) Okula devam eden çocukların eğitim 
dönemindeki çalışma süreleri,eğitim 
saatleri dışında olmak üzere güne en 
fazla kaç saattir? 
 

a) 2 
b) 6 
c) 7 
d) 7,5 
e) 8 

 
 

5) 2 satten fazla 4 saatten az süren işlerde 
dinlenme süresi ne kadardır? 
 
a) 15 dk 
b) 30 dk 
c)    45 dk 
d) 1 saat 
e) 1,5 saat 

3)Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma 
süreleri,yirmidört saatlik zaman diliminde 
dinlenme süreleri kesintisiz kaç saat olarak 
uygulanır? 
 

a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 14 
e) 16 

6) 4 saat ile 7,5 saat arası süren işlerde 
dinleme süresi ne kadardır? 
 

a) 15 
b) 30 
c) 45 
d) 1 saat 
e) 1,5 saat 



	

	

7) Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili  
izinleri kesintisiz kaç saatten az 
olamaz? 
 
a) 24 
b) 30 
c)   36 
d) 40 
e) 45 

 
 
 

10)OSGB yetki belgeleri Genel 
Müdürlükten onay alınmadan adres 
değişikliği yapılması veya unvan 
değişikliği ile ilgili bildirim 
yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine 
getirmemesi halinde ne kadar sure askıya 
alınır? 

a) 3 ay 
b) 6 ay 
c)   1 yıl  
d) 2 yıl 
e) 3 yıl 

 
 

 
8) Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık 

ücretli izin kaç günden az olamaz? 
 

a) 14 
b) 16 
c) 18 
d) 20 
e) 24 

11) Osgb’ler yetki aldıkları adres dışında 
hizmet vermeleri veya irtibat buroları 
açmaları halinde belgeleri ne kadar sure 
ile askıya alınır? 
 

a) 3 ay 
b) 6 ay 
c) 9 ay 
d) 1 yıl 
e) 2 yıl 

9) İş güvenliği uzmanlarının yetki belgeleri 
kaç yılda bir vize ettirilir? 

 
a) 3 
b) 5 
c)   6 
d) 7 
e) 10 

12) Osgb’ler sunmakla yükümlü oldukları 
hizmetin tamamını veya bir kısmına 
devretmeleri halinde belgeleri ne kadar 
sure ile askıya alınır? 
 

a) 3 ay 
b) 6 ay 
c) 9 ay 
d) 1 yıl 
e) 2 yıl 

	
	



	

	

 
13) Kişi ve kurumlara uygulanan yetki 
belgesinin askıya alınması veya iptaline 
ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden 
itibaren nereye yapılır? 
 

a) Isg katip üzerinden 
b) Bakanlığa 
c) il müdürlüğüne 
d) genel müdürlüğe 
e) iş teftiş kuruluna 

 
16) Kişiler ve kurumların ihtar puanlarına 
ulaşmaları durumunda yetki belgeleri ne 
kadar  süre ile askıya alınır? 
 

a) 3 ay 
b) 6 ay 
c) 9 ay 
d) 1 yıl 
e) 2 yıl 

  

14) İsg profosyonellerinin ihtar puan 
toplamı kaça ulaştığında yetki belgeleri 
askıya  alınır? 
 

a) 75 
b) 100 
c) 150 
d) 200 
e) 300 

17) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, 
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde 
bulunma ve benzeri konularda çalışanları 
temsil etmeye yetkili çalışan kimdir? 
 

a) Destek elemanı 
b) Işveren vekili 
c) Çalışan 
d) Formen 
e) Çalışan temsilcisi 

 

15) Eğitim kurumları ve osgb’lerin ihtar 
puanları kaça ulaştığında yetki belgeleri 
askıya alınır? 
 
 

a) 75 
b) 100 
c) 150 
d) 200 

      e) 300 

18) Kişi ve kurumlara uygulanan yetki 
belgesinin askıya alınması veya iptaline 
ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden 
itibaren en geç kaç iş günü içinde Genel 
Müdürlüğe yapılır? 
 

a) 7 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 30 

	
	



	

	

19) 6331 sayılı isg knununa göre;Asli 
görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda 
özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım 
ve yeterli eğitime sahip kişiyi’’tanımlar? 
 
a) Destek elemanı 
b) Iş güvenliği temsilcisi 
c) Teknik eleman 
d) Formen 
e)Çalışan temsilcisi 
 

22)İşverenin yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde aşağıdaki hangi ilkeler göz 
önünde bulundurulmaz? 
 
a. Risklerden kaçınmak. 
b. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri 

analiz etmek. 
c. Risklerle kaynağında mücadele etmek. 
d. Kişisel korunma tedbirlerine, toplu 

korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. 
e. Çalışanlara uygun talimatlar vermek 

20) 6331 sayılı isg kanununa 
göre;’’İşyerinde yürütülen işlerin bütün 
safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak 
için planlanan ve alınan tedbirlerin 
tümünü’’diye tanımlanır? 
 

a) Ikame 
b) Tecrit 
c) Tehlike 
d) Risk 
e) Önleme  

 

23) İşyeri risk değerlendirmesi yapılırken 
aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate 
alınmaz? 
 

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların 
durumu. 

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal 
madde ve müstahzarların seçimi. 

c) İşyerinin tertip ve düzeni. 
d) d)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya 

emziren çalışanlar gibi özel politika 
gerektiren gruplar ile kadın çalışanların 
durumu 

e) İşyerinin yapısal durumu 
 
 

21) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
       İşveren; 

 I-) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır 
II-) Iş sağlığı ve iş güvenliği maliyetlerini 
çalışanlara yansıtamaz 

    III-) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki yükümlülükleri, işverenin 
sorumluluklarını etkilemez. 

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

 
 
 

24) İşveren aşağıdaki hangi hallerde 
sağlık muayenlerinin yapılmasını 
sağlamak zorundadır? 

 
a) İşe girişlerinde. 
b) İş değişikliğinde. 
c) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık 

nedeniyle tekrarlanan işten 
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde 
talep etmeleri hâlinde. 

d) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin 
niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 

e) Hepsi 
 

	
	



	

	

 
25) İşveren;400 işçi bulunduran işyerinde 
kaç adet çalışan temsilcisi bulundurmak 
zorundadır? 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
 

 

 
28) Ulusal iş sağlığı ve iş güvenliği 
konseyi yılda kaç kez toplanır? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

 

26) Birden fazla çalışan temsilcisinin 
bulunması durumunda baş temsilci nasıl 
belirlenir? 
 

a) Işveren atar 
b) Tekrar oylama yapılır 
c) En tahsilli olan seçilir 
d) En kıdemli olan seçilir 
e) Çalışan temsilcilerinin arasından 

seçimle belirlenir 

29) Aşağıdakilerden hangisi ulusal iş 
sağlığı ve iş güvenliği konsey üyesi 
değildir? 
 

a) Iş sağlığı ve güvenliği genel müdürü 
b) Çalışma genel müdürü 
c) Iş teftiş kurulu başkanı 
d) Milli eğitim bakanlığına bağlı genel 

müdür 
e) Ulaştırma,denizcilik ve haberleşme 

bakanlığına bağlı genel müdür 
 

27) Ulusal iş sağlığı ve iş güvenliği konseyi 
sekreteryasını kim yapar? 
 

a) Bakanlık sekreteri 
b) İsgmm  
c) Bakanlık 
d) Konsey sekreteri 
e) Konsey başkanı 

 
 

 

30) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına 
ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli 
bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat 
verilir. Bu talimatlar asgari hangi  bilgiler 
içerir 

I. İş ekipmanının kullanım koşulları. 
II. İş ekipmanında öngörülen anormal 

durumlar. 
III. Bulunması halinde iş ekipmanının önceki 

kullanım deneyiminden elde edilen 
sonuçlar. 

 
a)yanlız I    b)yalnız III     c)I-II 
 
d)II-III         e)hepsi 

 



	

	

 
31) İş ekipmanlarının kullanımında sağlık 
ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre 
koruyucular için hangisi yanlıştır? 
 

a)   Sağlam yapıda olur, 
b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak 
özellikte olur, 
c) Kolayca yerinden çıkarılabilecek veya 
etkisiz    hale getirilebilecek şekilde olur, 

    d) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta 
bulunur, 

     e)  Ekipmanın görülmesi gereken operasyon 
noktalarına engel olmayacak özellikte olur, 

 
34) El merdiveni için aşağıda belirtilen 
kullanım gerekçelerinde hangisi/hangileri 
geçerlidir? 
 

I. Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş 
ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa 

II. kısa sure kullanılacaksa 
III. işverence değiştrilmesi mümün olmayan  

    işyeri koşullarında 
 
a)yalnız I    b)yalnız II    c)I-II 
 
d)II-III         e)I-II-III 

 
32) Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın 
bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden 
kaynaklanan risklerin azaltılması için hangisi 
yapılmaz? 
 
a) Sürücü için kabin bulunur  
b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur  
c)Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin 
belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, 
yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur 
d)Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin 
parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda 
olur 
e)Forklif,devrilmesi halinde operator rahatça 
çıkabilmesi için kabin yerinden kolayca 
ayrılmalıdır? 

 

35) Portatif el merdivenleri için hangisi 
söylenemez? 
 
 

a) Basamakları yatay konumda olacak 
b) Basamaklar düzgün olacak 
c) Sağlam olacak 
d) Ölçüsüne uygun olacak 
e) Yere basan kısmında kilitli hareket 

sistemi olacak 
 

  
 

33) İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve 
güvenlik şartları yönetmeliğe 
göre;Çalışanları kaldırma veya taşımada 
kullanılan iş ekipmanlarında asgari güvenlik 
şartlarındandır? 
 
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla 
önlenir, 
b) Kullanıcının,kendisinin kabinden düşme riski 
önlenir, 
c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, 
kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski 
önlenir, 
d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde 
mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz 
kalmaması ve kurtarılması sağlanır. 
e) Hepsi 

36 İskelelerin kurma,kullanma ve sökme 
planı kim tarafından yapılır veya yaptırılır? 
 
 

a) Inşaat müh-yüksek tekniker-inşaat teknikeri 
b) Makine müh-makine teknikeri-makine 

yüksek teknikeri 
c) Iş güvenliği uzmanı,iş güvenliği teknikeri 
d) Şantiye şefi-yapı denetim teknikeri 
e) Mimar-proje sorumlusu 

 

	
	



	

	

 
37) İş ekipmanının periyodik kontrolü 
sonucu düzenlenecek raporda 
aşağıdakilerden hangisi bulunur? 
 

I. Iş ekipmanına ait teknik özellikler 
II. Periyodik control meodu 
III. Tespit ve değerlendirme 
IV. Ikaz ve öneriler 
 
 
a)I-II      b)II-III-III      c)II-III    d)I-II-II   e)hepsi 

 
40) Kalorifer kazanlarının periyodik control 
süresi ne kadardır? 
 

a) Standartlarda belirtilmemişse 1 yıl 
b) 2 yıl 
c) 3 yıl 
d) 5 yıl, 
e) 10 yıl 

 
38) Periyodik kontrole tabi tutulacak iş 
ekipmanının teknik özellikleri arasında hangisi 
yoktur? 
 

a) Iş ekipmanını kuran operator bilgileri 
b) Ekipmanın adı 
c) Modeli 
d) Imal yılı  
e) Markası 

 

 
41) Taşınabilir gaz tüplerinin(dikişli,dikişsiz) 
periyodik control süresi ne kadardır? 
 

a) Standartlarda belirtilmemişse 1 yıl 
b) 2 yıl 
c) Standartlarda belirtilmemişse 3 yıl 
d) 5 yıl 
e) 10 yıl 
 

39) Buhar kazanlarının periyodik control 
süresi ne kadardır? 
 

a) Standartlarda belirtilmemişse 1 yıl 
b) 2 yıl 
c) 3 yıl 
d) 5 yıl, 
e) 10 yıl 

42) Sıvılaştırılmış yer altı ve yer üstü gaz 
tanklarının periyodik süreleri ne kadardır? 
 

a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 10  
e) 15 

 

	
	



	

	

 
43) Lpg tanklarında bulunan emniyet valfleri 
kaç yılda bir control ve teste tabi tutulur? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 5  
e) 10 

 

 
46) Elektrik tesisatı,topraklam tesisatı ve 
paratonerlerin periyodik control süreleri 
nedir? 
 

a) Standartlarda belirtilmemişse 1 yıl 
b) 6 ay 
c) 2 yıl 
d) 3 yıl 
e) 5 yıl 

 

44) Yapı iskelelerinin periyodik control 
süresi ne kadardır? 
 

a) 6 ay 
b) 1 yıl 
c) 2 yıl 
d) 3 yıl 
e) 5 yıl 

 

47) Yangın tesisatı ve hortumlar, 
motopomplar, boru tesisatı periyodik 
control süreleri nedir? 
 

a) Standartlarda belirtilmemişse 1 yıl 
b) 2 ay 
c) 3 yıl 
d) 5 yıl 
e) 10 yıl 

 
 

45) Vinçlerin periyodik kontrollerinde 
yapılacak olan statik deneyde deney yükü ve 
dinamik deneyde deney yükü beyan edilen 
yükün en az kaç katı olmalıdır? 
 

a) Statik 1        –    Dinamik 1,1 
b) Statik 1.1     –    Dİnamik 1,25 
c) Statik  1,25  -     Dinamik 1,1 
d) Statik 1,25   –    Dinamik 1,5 
e) Statik  1       -     Dinamik  1,5 

48) İşyerinin sağlık ve güvenlik kayıtları en 
az kaç yıl sure ile saklanır? 
 

a) 5 
b) 10 
c)   15 
d) 20 
e) 40 

 
 

 
 

	



	

	

	
49) Çalışan sayısının en az kaç olduğu 
durumda işyerinde uygun bir dinlenme alanı 
sağlanır? 
 

a) 10 
b) 30 
c) 50 
d) 100 
e) 150 

 

 
50) İşyerinin tamamında veya bir kısmında 
meydana gelebilecek yangın, patlama, 
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 
yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, 
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren 
olaylara ne denir? 
 

a) Deprem 
b) Doğal afet 
c)   Acil durum 
d) Göçük 
e) Zehirlenme  

 

 

  

	


