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SORU 1  

 

•  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan ............. iş güvenliği 

uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece 

• tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, 

işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.” 

cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

• A) Tek bir 

• B) Birden fazla 

• C) Tehlike sınıflarına göre sadece bir 

• D) Yayımlanacak tebliğe göre sadece bir işyeri hekimi ile bir 



 

 

CEVAP 1  
 

•  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan ............. iş güvenliği 

uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece 

• tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, 

işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.” 

cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

• A) Tek bir 

• B) Birden fazla 

• C) Tehlike sınıflarına göre sadece bir 

• D) Yayımlanacak tebliğe göre sadece bir işyeri hekimi ile bir 



 

SORU 2  

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve 

bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 

• görevlendirilenler; Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine 

• kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere .................. kısıtlayabilecek artlar 

konulamaz.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden 

• hangisi gelmelidir? 

 

• A) mesleki anlamda bağımsız çalışmayı 

• B) iş ve işyeri seçme özgürlüğünü 

• C) özgür ve serbest hayat stilini 

• D) özel hayatı 

  

 

 

 



• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve 

bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 

• görevlendirilenler; Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine 

• kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere .................. kısıtlayabilecek artlar 

konulamaz.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden 

• hangisi gelmelidir? 

 

• A) mesleki anlamda bağımsız çalışmayı 

• B) iş ve işyeri seçme özgürlüğünü 

• C) özgür ve serbest hayat stilini 

• D) özel hayatı 

  

  

 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işveren 

aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanlara iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri verilmesini sağlamakla yükümlü değildir? 

 

• A) Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce 

• B) Herhangi bir sebeple dört aydan fazla süreyle işten uzak 

kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce 

• C) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni 

teknoloji uygulanması gibi durumlar 

• D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe 

dönüşünde çalışmaya başlamadan önce 



• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işveren 

aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanlara iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri verilmesini sağlamakla yükümlü değildir? 

 

• A) Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce 

• B) Herhangi bir sebeple dört aydan fazla süreyle işten uzak 

kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce 

• C) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni 

teknoloji uygulanması gibi durumlar 

• D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe 

dönüşünde çalışmaya başlamadan önce 

 

 

CEVAP 3  



• I- Meslek hastalıklarının sebepleri 

• II- İlk yardım 

• III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 

• IV- İmalat usulleri 

• V- Mesleği ile ilgili bilgiler 

 

• Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim 

konularındandır? 

 

A) I, III ve V  

B) II, III ve IV 

C) II, III ve V  

D) I, II ve III 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• I- Meslek hastalıklarının sebepleri 

• II- İlk yardım 

• III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 

• IV- İmalat usulleri 

• V- Mesleği ile ilgili bilgiler 

 

• Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan 

eğitim konularındandır? 

 

A) I, III ve V  

B) II, III ve IV 

C) II, III ve V  

D) I, II ve III 

 

 

 



Soru 5 

• I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını 

• II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini 

• III- Çalışanların bu programlara katılmasını, 

• IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini 

 

• İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

• eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini 

• sağlamakla yükümlüdür? 

 

A) I ve II  

B) I, II ve III 

C) I ve III  

D) D) I, II, III ve IV 

 



CEVAP 5 

• I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını 

• II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini 

• III- Çalışanların bu programlara katılmasını, 

• IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini 

 

• İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

• eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini 

• sağlamakla yükümlüdür? 

 

A) I ve II  

B) I, II ve III 

C) I ve III  

D) D) I, II, III ve IV 



Soru 6 

 

• I- Risk değerlendirmesi çalışmaları 

• II- İlk yardım 

• III- İşyeri temizliği ve düzeni 

 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

• eğitimlerinde yukarıdaki konu başlıklarından hangisi ya da hangileri 

bulunur? 

 

A) Yalnız I  

B) Yalnız III 

C) II ve III  

D) I, II ve III 

 



CEVAP 6 

• I- Risk değerlendirmesi çalışmaları 

• II- İlk yardım 

• III- İşyeri temizliği ve düzeni 

 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

• eğitimlerinde yukarıdaki konu başlıklarından hangisi ya da hangileri 

bulunur? 

 

A) Yalnız I  

B) Yalnız III 

C) II ve III  

D) I, II ve III 

 



 

• Çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde 

işverenin sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

• A) Eğitime işveren de katılmakla yükümlü değildir.  

• B) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden sadece alt işveren sorumludur. 

• C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 

• D) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

• Çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde 

işverenin sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

• A) Eğitime işveren de katılmakla yükümlü değildir.  

• B) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden sadece alt işveren sorumludur. 

• C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 

• D) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 

 

 

 



• Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu 

öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Kitle iletişim araçları 

B) Rastgele öğrenme  

C) Bireysel öğrenme 

D) Örgün eğitim 

Soru 8 



• Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu 

öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Kitle iletişim araçları 

B) Rastgele öğrenme  

C) Bireysel öğrenme 

D) Örgün eğitim 

CEVAP 8 



• Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla 

gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin, en 

düşükten en yükseğe doğru sıralaması 

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  

 

A) Okuma - Duyma - Görme – Yapma 

B) Okuma - Görme - Duyma – Yapma 

C) Duyma - Okuma - Görme – Yapma 

D) Yapma - Görme - Duyma - Okuma 

Soru 9 



• Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla 

gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin, en 

düşükten en yükseğe doğru sıralaması 

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  

 

A) Okuma - Duyma - Görme – Yapma 

B) Okuma - Görme - Duyma – Yapma 

C) Duyma - Okuma - Görme – Yapma 

D) Yapma - Görme - Duyma - Okuma 

CEVAP 9 



•  Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate alınması gereken yetişkin 

öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin öğrenme özellikleri ile ilgili 

olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime 

kendi kendilerine motive olabilirler. 

B) Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler, 

böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının 

önüne geçilmiş olunarak daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur. 

C) Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En 

uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu 

eğitimlerdir. 

D) Yetişkinler için “yaparak öğrenme” yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve 

katılımcımetotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar. 

Soru 10 



•  Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate alınması gereken yetişkin 

öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin öğrenme özellikleri ile ilgili 

olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime 

kendi kendilerine motive olabilirler. 

B) Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler, 

böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının 

önüne geçilmiş olunarak daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur. 

C) Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En 

uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu 

eğitimlerdir. 

D) Yetişkinler için “yaparak öğrenme” yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve 

katılımcımetotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar. 

CEVAP 10 



• I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş 

alınır. 

•          II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması 

durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. 

•         III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya 

çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim 

• almaları sağlanır. 

•          IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde 

düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, 

• eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. 

 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri 

dikkate alınır? 

 

•  A) Yalnız I                                          B) I ve III 

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

Soru 11 



•  I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş 

alınır. 

•          II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması 

durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. 

•         III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya 

çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim 

• almaları sağlanır. 

•          IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde 

düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, 

• eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. 

 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri 

dikkate alınır? 

 

•  A) Yalnız I                                          B) I ve III 

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

CEVAP 11 



 

I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden  

 eğitim alınması zorunludur. 

II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların 

uygun eğitim almaları sağlanır. 

III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin kon hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin 

süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. 

 

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

 

• A) Yalnız II 

• B) I ve III 

• C) II ve III  

• D) I, II ve III 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden  

 eğitim alınması zorunludur. 

II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın 

çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. 

III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin kon hangi tarihlerde 

düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve 

amacı hususlarına yer verilir. 

 

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

 

• A) Yalnız II 

• B) I ve III 

• C) II ve III  

• D) I, II ve III 

 



• Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda dikkat 

edilecek özelliklerden birisidir? 

 

• A) Sınırlı alanlar personelin girip çıkabileceği boyutlara 

sahip olmalıdır. 

• B) Sınırlı alanlar personelin sürekli kalması için 

tasarlanmamalıdır. 

• C) Sınırlı alanların hacmi standart olmalıdır. 

• D) Sınırlı alanlara her personelin girebilme izni olmalıdır 

Soru 13 



• Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda dikkat 

edilecek özelliklerden birisidir? 

  

• A) Sınırlı alanlar personelin girip çıkabileceği boyutlara 

sahip olmalıdır. 

• B) Sınırlı alanlar personelin sürekli kalması için 

tasarlanmamalıdır. 

• C) Sınırlı alanların hacmi standart olmalıdır. 

• D) Sınırlı alanlara her personelin girebilme izni olmalıdır 

CEVAP 13 



•  Aşağıdaki risklerden hangileri ya da hangisi kapalı alan 

risklerindendir? 

  

• I. Tehlikeli atmosfer içerme 

• II. İçine giren kişiyi içine çekme 

• III. Toprağın sağlam olması 

• IV. Zehirlenmelerin yaşanmaması 

  

A) I, IV   

B) I, III 

C) II, III 

D) I, II 

 

Soru 14 



•  Aşağıdaki risklerden hangileri ya da hangisi kapalı alan 

risklerindendir? 

  

• I. Tehlikeli atmosfer içerme 

• II. İçine giren kişiyi içine çekme 

• III. Toprağın sağlam olması 

• IV. Zehirlenmelerin yaşanmaması 

  

A) I, IV   

B) I, III 

C) II, III 

D) I, II 

CEVAP 14 



 

• Aşağıdaki olaylardan hangisinde zehirli atmosferin 

oluşmadığı görülmektedir? 

 

• A) Depolanmış ürünlerde 

• B) Malzemelerin bileşenlerine ayrılmasında 

• C) Temiz havanın birleşenlerine ayrılmasında 

• D) Üretim süreçlerinde 

 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

 

• Aşağıdaki olaylardan hangisinde zehirli 

atmosferin oluşmadığı görülmektedir? 

 

• A) Depolanmış ürünlerde 

• B) Malzemelerin bileşenlerine ayrılmasında 

• C) Temiz havanın birleşenlerine ayrılmasında 

• D) Üretim süreçlerinde 
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