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SORU 1  

s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından 
görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, 
iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren 
kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli 
olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır. hangileri 
doğrudur? 
 
I. Kullanılmaya başlamadan önce 
II. Üzerinde değişiklik yapıldığında 
III. Ayda en az bir kez 
IV. Belli bir süre kullanılmadığında 
 
A)I,II ve IV 
B)I,II ve III 
C)II,III ve IV 
D)hepsi 



 

 

CEVAP 1  
s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından 

görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler 

ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu 

hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen 

iskelelerde çalışma yapılır. hangileri doğrudur? 

 

I. Kullanılmaya başlamadan önce 

II. Üzerinde değişiklik yapıldığında 

III. Ayda en az bir kez 

IV. Belli bir süre kullanılmadığında 

 

A)I,II ve IV 

B)I,II ve III 

C)II,III ve IV 

D)hepsi 



 

SORU 2  

•s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç 

cm genişliğinde ve kenarlarında 

korkuluk sistemleri bulunan geçitler 

kullanılır? 

 

A)45  

•B) 60  

•C) 75  

•D)100 



• s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az 

kaç cm genişliğinde ve kenarlarında 

korkuluk sistemleri bulunan geçitler 

kullanılır? 

 

A)45  

• B) 60  

• C) 75  

• D)100 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar 

iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz 

olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye 

edilmesi sağlanır. 

B)taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış 

çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme 

cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır. 

C)Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca uzak kurulur, bunun mümkün 

olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini 

önleyici tedbirler alınır. 

D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket 

ettirilmez.İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında 

iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun 

tertibatlar bulunur 



s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar 

iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz 

olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye 

edilmesi sağlanır. 

B)taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış 

çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme 

cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır. 

C)Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca uzak kurulur, bunun 

mümkün olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından 

düşmelerini önleyici tedbirler alınır. 

D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket 

ettirilmez.İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında 

iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun 

tertibatlar bulunur 

 

CEVAP 3  



• s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin 

sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış 

asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu 

geçitler kullanılır? 

 

A) 60  

• B) 70  

• C)80  

• D)90 

 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin 

sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış 

asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu 

geçitler kullanılır? 

 

A) 60  

• B) 70  

• C)80  

• D)90 

 

 

 



Soru 5 

• s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı 

işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal 

kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak 

yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması 

engellenir? 

 

A) 3  

• B) 2  

• C)1.5  

• D)1 

 



CEVAP 5 

•s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı 

işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal 

kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak 

yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması 

engellenir? 

 

A) 3  

•B) 2  

•C)1.5  

•D)1 

 



Soru 6 

•s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede 

en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır? 

 

A) 2  

•B) 3  

•C) 4  

•D) 5 

 



CEVAP 6 

•s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede 

en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır? 

 

A) 2  

•B) 3  

•C) 4  

•D) 5 

 



s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet 

ve malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını 

önlemek içindöşeme dış kısmına ................ 

santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası 

konacaktır.Bu etek tahtası ile döşeme arasında en 

çok................ santimetre boşluk bırakılabilir.  

 

A) 20 – 2 

B) 15 – 1 

C) 20 – 1 

D) 15 – 2 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet 

ve malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını 

önlemek içindöşeme dış kısmına ................ 

santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası 

konacaktır.Bu etek tahtası ile döşeme arasında en 

çok................ santimetre boşluk bırakılabilir.  

 

A) 20 – 2 

B) 15 – 1 

C) 20 – 1 

D) 15 – 2 

 



s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve 

Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, “Yapı işi .......... iş 

gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den 

fazla işçi çalışacaksa işveren veya proje 

sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığa bildirimde 

bulunmakla yükümlüdürler.” Yukarıda verilen 

cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) 60 – 20 

B) 60 – 50 

C) 30 – 50 

D) 30 – 20 

 

Soru 8 



s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve 

Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, “Yapı işi .......... iş 

gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den 

fazla işçi çalışacaksa işveren veya proje 

sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığa bildirimde 

bulunmakla yükümlüdürler.” Yukarıda verilen 

cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) 60 – 20 

B) 60 – 50 

C) 30 – 50 

D) 30 – 20 

 

CEVAP 8 



• s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya 

taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip 

çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri .......... 

dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı 

hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki 

boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) 25  

• B) 30  

• C) 35  

• D) 40 

 

Soru 9 



• s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya 

taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip 

çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri .......... 

dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı 

hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki 

boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) 25  

• B) 30  

• C) 35  

• D) 40 

 

CEVAP 9 



• s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha 

derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için 

yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.” 

ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

 

A) 175  

• B) 150  

• C) 125  

• D) 100 

Soru 10 



• s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha 

derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için 

yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.” 

ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

 

A) 175  

• B) 150  

• C) 125  

• D) 100 

CEVAP 10 



s41)(çıkmış soru A SINIFI)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 işler 

Soru 11 



s41)(çıkmış soru A SINIFI)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 işler 

CEVAP 11 



s42)(çıkmış soru A SINIFI)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 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

s42)(çıkmış soru A SINIFI)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 

 



s43)hangi tanım yanlış verilmiştir? 

 

A)Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, 

B)Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer 

tehlikeleri önleyici engelleri, 

C)Lağım: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu, 

D)Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde 

üretim yapılan yer, 

 

Soru 13 



s43)hangi tanım yanlış verilmiştir? 

 

A)Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, 

B)Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer 

tehlikeleri önleyici engelleri, 

C)Lağım: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu, 

D)Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde 

üretim yapılan yer, 

 

CEVAP 13 



S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya 

çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, 

eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan 

taşıma yerine ne denir? 

 

A)Röset 

B)Varagel 

C)Freno 

D)Topuk 

Soru 14 



S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya 

çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, 

eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan 

taşıma yerine ne denir? 

 

A)Röset 

B)Varagel 

C)Freno 

D)Topuk 

CEVAP 14 



s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı 

işyerlerinde hangisi yoktur? 

 

A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması 

B)arama amacıyla sondaj yapılması 

C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini 

D)çıkarılan madenlerin işlenmesi 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı 

işyerlerinde hangisi yoktur? 

 

A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması 

B)arama amacıyla sondaj yapılması 

C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini 

D)çıkarılan madenlerin işlenmesi 
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