
İş Güvenliği Sınavına 

Hazırlık Soruları 

Bölüm 2 
Your company information 



 

SORU 1  

s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden 

hangisinin alınmasına gerek yoktur? 

 

A)İşçinin aldığı ücret 

B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb) 

C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı 

D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması 

 



 

 

CEVAP 1  
s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden 

hangisinin alınmasına gerek yoktur? 

 

A)İşçinin aldığı ücret 

B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb) 

C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı 

D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması 

 



 

SORU 2  

•S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı 

havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin 

üst sınırıdır? 

 

A) 0.05 lif/cm3  

•B) 0.10 lif/cm3  

•C) 0.20 lif/cm3  

•D) 0.30 lif/cm3 

 



• S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı 

havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin 

üst sınırıdır? 

 

A) 0.05 lif/cm3  

• B) 0.10 lif/cm3  

• C) 0.20 lif/cm3  

• D) 0.30 lif/cm3 

 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi 

meslek hastalıklarına neden olmaz? 

 

A) Asbestosis 

B) Mezotelyoma 

C) Mide-bağırsak kanseri 

D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi 

 



s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi 

meslek hastalıklarına neden olmaz? 

 

A) Asbestosis 

B) Mezotelyoma 

C) Mide-bağırsak kanseri 

D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi 

 

 

CEVAP 3  



s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz 

hastalığının gelişiminde etken değildir? 

 

 

A)Tozun tane boyut dağılımı 

B)Toza karşı kişisel duyarlılık 

C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı 

D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği 

 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz 

hastalığının gelişiminde etken değildir? 

 

 

A)Tozun tane boyut dağılımı 

B)Toza karşı kişisel duyarlılık 

C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı 

D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği 

 

 

 



Soru 5 

s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest 

konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı 

ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini 

sağlayacaktır. ? 

 

A)sekiz - TWA - 0,1 

B)sekiz - STEL - 0,5 

C)yedi buçuk - TWA - 0,1 

D)yedi buçuk - STEL - 0,1 

 



CEVAP 5 

s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest 

konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı 

ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini 

sağlayacaktır. ? 

 

A)sekiz - TWA - 0,1 

B)sekiz - STEL - 0,5 

C)yedi buçuk - TWA - 0,1 

D)yedi buçuk - STEL - 0,1 

 



Soru 6 

s21)hangisini TWA değeri 5mg/m3 

değildir? 

 

A)Taş yünü 

B)kuvars solunabilir 

C)fırın cüruf yünü 

D)sentetik cam yünü 



CEVAP 6 

s21)hangisini TWA değeri 5mg/m3 

değildir? 

 

A)Taş yünü 

B)kuvars solunabilir 

C)fırın cüruf yünü 

D)sentetik cam yünü 



 

 

s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren 

adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından 

ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya 

tüzel kişi hangisidir? 

 

A)Proje sorumlusu 

B)işveren vekili 

C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü 

D)uygulama koordinatörü 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

 

 

s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren 

adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından 

ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya 

tüzel kişi hangisidir? 

 

A)Proje sorumlusu 

B)işveren vekili 

C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü 

D)uygulama koordinatörü 

 



s23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci 

boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon 

yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve 

kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında 

faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve 

hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve 

güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla 

yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu 

tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır. 

 

A)Sağlık ve güvenlik dokumanı 

B)Sağlık ve güvenlik planı 

C)sağlık ve güvenlik raporu 

D)Risk analiz dokümanı 

 

Soru 8 



s23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci 

boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon 

yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve 

kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında 

faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve 

hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve 

güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla 

yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu 

tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır. 

 

A)Sağlık ve güvenlik dokumanı 

B)Sağlık ve güvenlik planı 

C)sağlık ve güvenlik raporu 

D)Risk analiz dokümanı 

 

CEVAP 8 



s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine 

başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, 

........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlar 

 

A)Sağlık ve güvenlik dokumanı 

B)Sağlık ve güvenlik planı 

C)sağlık ve güvenlik raporu 

D)Risk analiz dokümanı 

 

Soru 9 



s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine 

başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, 

........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlar 

 

A)Sağlık ve güvenlik dokumanı 

B)Sağlık ve güvenlik planı 

C)sağlık ve güvenlik raporu 

D)Risk analiz dokümanı 

 

CEVAP 9 



s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini 

bildirmesi için gerekli şartlardan hangisi yanlış 

verilmiştir? 

 

A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi 

B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi 

C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma 

gerektirmesi 

D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma 

gerektirmesi 

 

Soru 10 



s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini 

bildirmesi için gerekli şartlardan hangisi yanlış 

verilmiştir? 

 

A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi 

B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi 

C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma 

gerektirmesi 

D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma 

gerektirmesi 

 

CEVAP 10 



s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz? 

 

A)İşverenin ad ve adresi 

B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan 

sayısı, 

C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik 

koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi, 

D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi 

 

Soru 11 



s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz? 

 

A)İşverenin ad ve adresi 

B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan 

sayısı, 

C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik 

koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi, 

D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi 

 

CEVAP 11 



s27) Yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç 

cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır? 

 

A)15 cm 

B)20 cm 

C)45 cm 

D)47 cm 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

s27) Yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç 

cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır? 

 

A)15 cm 

B)20 cm 

C)45 cm 

D)47 cm 

 



s28) Yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur. 

B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek 

kullanımı sağlanır. 

C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler 

önlenir 

veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır. 

D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin 

düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce 

bırakılırlar. 

 

Soru 13 



s28) Yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur. 

B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek 

kullanımı sağlanır. 

C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler 

önlenir 

veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır. 

D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer 

malzemelerin düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele 

üzerine düzgünce bırakılırlar. 

 

CEVAP 13 



s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile 

ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun 

kaçak akım rölesi kullanılır. 

B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış 

etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar 

kullanılmaz 

C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları 

kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılabilir. 

D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması 

yapılır 

 

Soru 14 



s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile 

ilgili hangisi yanlıştır? 

 

A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun 

kaçak akım rölesi kullanılır. 

B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış 

etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar 

kullanılmaz 

C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları 

kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılabilir. 

D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması 

yapılır 

 

CEVAP 14 



s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır? 

 

A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır 

ve çıkışı 

önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 

B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi 

halinde 

yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur 

C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde 

yapılabilir. 

D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı 

alanının ve 

çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan 

ekipmana, 

bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır? 

 

A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır 

ve çıkışı 

önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 

B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi 

halinde 

yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur 

C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı 

biçiminde yapılabilir. 

D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı 

alanının ve 

çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan 

ekipmana, 

bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır 
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