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18. ve 19. KONULAR  
ÇIKMIŞ SORULAR 

 

 
 
 
1) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik’e göre, aşağıdaki nakliye benzeri işlerden hangisi mesleki eğitim alınacak işlere ait 
çizelgede yer almaz? 
 
A) Araçsız olarak yirmi beş kilodan aşağı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri 
B) El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri 
C) Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme 
işleri 
D) En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma  ve 
yükleme işleri 
E) Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında 
yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler 
 
2)  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelikte aşağıdakilerin hangisi, mesleki eğitim alınacak işlere ait çizelgede yer alan işlerde3 
fiilen çalıştırılacakların yaptığı işe uygun olarak sahip olması zorunlu belgeler arasında 
sayılmamıştır ? 
 
A) Ustalık belgesi 
B) Ateşleyici yeterlilik belgesi 
C) İşbaşı eğitim programları sonucu alınan belge 
D) Çıraklık belgesi 
E) Mesleki yeterlilik belgesi 

3)  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışanların eğitimi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin 
verilmesini sağlar. 
B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 
C) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve 
güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, 
başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılmaz. 
D) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 
E) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işlerde, 
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim  aldığını belgelemeyenler çalıştırılamaz. 
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4)  Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların; 
 
I. Dalyan işleri 
II. Tarım ilaçları kullanımı 
III.Nehirlerde balık avlanması 
 
İşlerinin hangilerinde, yapılan işe uygun mesleki eğitim alması zorunludur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 

5)  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, kamu kurum ve 
kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğe ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, kurum tarafından tescil edilmiş işyerine kayıtları 
esastır. 
B) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. 
C) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplan 
çalışan sayısına dahil edilir. 
D) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar sigortalı sayısına dahil edilmez. 
E) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 
 
6)  101-500 kişi arası çalışanı olan is yerinde kaç çalışan temsilcisi olur? 
 
A) 1 
B) 4 
C) 5 
D) 2 
E) 3 

 

7)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin 
Tebliğ’e göre, birden fazla çalışan temsilcisi olduğu hallerde baş temsilcinin belirlenmesiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) İşyeri hekiminin görüşü de alınarak iş güvenliği uzmanınca belirlenir. 
B) İşverenin kararı dikkate alınır. 
C) Çalışan temsilcileri arasında seçim yapılır. 
D) Eğitim düzeyi en yüksek olan temsilci, baş temsilci seçilir. 
E) İş yerindeki kıdemi en fazla olan temsilci, baş temsilci atanır 
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8)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin 
Tebliğe gore, bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için kural olarak 
 
I. İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması 
II.En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması  
III. Bir sendikaya üye olması 
 
Niteliklerinden hangileri aranmaz? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

9)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, 
 
I. Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç çalışan temsilcisi olmalıdır. 
II. Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş çalışan temsilcisi olmalıdır. 
III. İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi olmalıdır. 
 
İfadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I,II ve III 

10)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tebliğ’e göre, bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için; 
 
I.En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması 
II.Disiplin cezası almamış olması 
III.En az ortaokul mezunu olması Niteliklerinden hangilerine sahip olması  
 
zorunludur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
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11)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tebliğ’e göre, çalışan temsilcisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) İşveren işyerinde yetkili sendikanın bulunması hâlinde yetkili sendika temsilcisini çalışan temsilcisi 
olarak görevlendirir. 
B) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma ve çalışmaları izleme yetkisine sahiptir. 
C) Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskın azaltılması için tedbir alma 
yetkisine sahiptir. 
D) Çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konularda temsil etme yetkisine sahiptir. 
E) İş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir. 
 

12)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tebliğ’e göre, çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşullarıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. 
B) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan 
seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. 
C) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim 
süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak sendika tarafından belirlenir. 
D) İş yerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak 
görevlendirilir. 
E) Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına 
imkân verilecek şekilde düzenlenir. 
 
13)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tebliğ’e göre, çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) 2-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki çalışan temsilcisi belirlenir. 
B) 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç çalışan temsilcisi belirlenir. 
C) 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört çalışan temsilcisi belirlenir. 
D) 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş çalışan temsilcisi belirlenir. 
E) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi belirlenir. 
 

14)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tam 
zamanlı bir iş güvenliği uzmanı bulunmayan bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
sekretaryasını yürütebileceklerden biridir? 
 
A) Sivil savunma uzmanı 
B) İşveren vekili 
C) Formen, ustabaşı veya usta 
D) Sosyal işleri yürütmekle görevli kişi 
E) Çalışan baş temsilcisi 
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15)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı 
ve güvenliği kurulunun görevlerinden biri değildir? 
 
A) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı belirlemek ve hazırlamak 
B) İşyerinde alınması gerekli tedbirleri işverene bildirmek 
C) Risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için risk değerlendirme ekibini oluşturmak 
D) İşyerindeki bakım ve onarım çalışmalarında alınan güvenlik tedbirlerinin uygulamalarını kontrol 
etmek 
E) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini Planlamak 
 

16)  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre , iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. 
B) Kurul toplantıları günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. 
C) Kurul tarafından işyerinde ilan edilen kararlar tavsiye niteliğindedir. 
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kurul en az ayda bir kere toplanır. 
E) Toplantının gündemi , yeri,günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine 
bildirilir. 
 
17)  Yeni bir halı fabrikası kuran Turgut, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve 
yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesini planlamaktadır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi bu eğitimin 
asgari konularından biri değildir? 
 
A) İletişim teknikleri 
B) Meslek hastalıkları 
C) İş hijyeninin temel ilkeleri 
D) Sıkça rastlanan iş kazaları 
E) Kamu ihaleleri 

18)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, 6 aydan fazla süren asıl işveren /alt İşveren 
ilişkisinin bulunduğu bir iş yerinde oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise faaliyetlerin yürütülmesi ve 
kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon alt işverence sağlanır. 
B) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 4 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur. 
C) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplan çalışan sayısı 40’tan fazla ise 
koordinasyonu asıl işverence yapılması kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul 
oluşturulur. 
D) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise faaliyetlerin yürütülmesi ve 
kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasy on asıl işverence sağlanır. 
E) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplan çalışan sayısı 30 dan fazla ise 
koordinasyonu asıl işverence yapılması kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul 
oluşturulur. 
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19)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, az tehlikeli sınıfta yer alan iş 
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının en geç hangi sıklıkla toplanmasına karar verilebilir? 
 
A) Haftada bir 
B) Ayda bir 
C) İki ayda bir 
D) Üç ayda bir 
E) Altı ayda bir 

20)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, iş sağlığı güvenliği kurulunun 
çalışma usulüyle ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Kural olarak en az iki ayda bir toplanır. 
B) Olağanüstü toplantıya çağrı sadece kurul başkanı tarafından yapılabilir. 
C) Kurul toplantısında geçecek süre günlük çalışma süresinden sayılır. 
D) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır. 
E) Toplantılarda çekimser oy kullanılabilir. 

21)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, kurulların Çalışma usulleri ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Aksi kararlaştırılmadıkça ayda an az bir kere toplanır. 
B) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul 
üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
C) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz. 
D) İşveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır. 
E) Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz. 
 
 
22)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdaki kurul üyelerinden 
hangisinin ataması kural olarak işveren veya işveren vekili tarafından yapılmaz? 
 
A) Bulunması halinde formen 
B) İş güvenliği uzmanı 
C) İşyeri hekimi 
D) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı 
E) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya 
idari ve mali işleri yürütmekte görevli bir kişi 

23)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, birden gazla iş güvenliği 
uzmanının bulunduğu işyerlerinde kurul üyesi olarak ataması yapılacak olan iş güvenliği uzmanı 
aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle belirlenir? 
 
A) İşveren tarafından tehlikeli sınıfına uygun olarak atanır. 
B) Kıdemi en fazla olan atanır. 
C) Baş temsilci tarafından tehlikeli sınıfına uygun olarak atanır. 
D) iş güvenliği uzmanlarının kendi aralarında yapacakları seçimle belirledikleri uzman atanır. 
E) Eğitim derecesi en yüksek olan iş güvenliği uzmanı atanır. 
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24)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tam 
zamanlı bir iş güvenliği uzmanı bulunmayan bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
sekretaryasını yürütebileceklerden biridir? 
 
A) Sivil savunma uzmanı 
B) İşveren vekili 
C) Formen, ustabaşı veya usta 
D) Sosyal işleri yürütmekle görevli kişi 
E) Çalışan baş temsilcisi 

 

25)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı 
ve güvenliği kurulunun görevlerinden biri değildir? 
 
A) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı belirlemek ve hazırlamak 
B) İşyerinde alınması gerekli tedbirleri işverene bildirmek 
C) Risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için risk değerlendirme ekibini oluşturmak 
D) İşyerindeki bakım ve onarım çalışmalarında alınan güvenlik tedbirlerinin uygulamalarını kontrol 
etmek 
E) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak 
 
26)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
sekreteryası aşağıdakilerin hangisi tarafından yürütülür? 
 
A) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
B) Çalışma Genel Müdürlüğü 
C) İSGÜM 
D) Sosyal Güvenlik Kurumu 
E) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

27)  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği’ne göre, Konseyin çalışma usul ve esaslarıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır. 
B) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa olağan toplanır. 
C) Kararları bağlayıcıdır. 
D) Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. 
E) Toplantılarında Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. 
 
28) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi başkanı kimdir? 
 
A) Çalışma genel müdürü 
B) Bakanlık müsteşarı 
C) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
D) Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
E) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür. 
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29)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
sekretaryası aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? 
 
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
C) Sağlık Bakanlığı 
D) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
E) Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

30)  Ulusal İş Güvenliği Konseyi Yönetmeliğine gore, Konseyin kuruluş amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Mevzuat hükümleri uyarınca iş sağlığı ve güvenliğine aykırı faaliyetleri tespit etmek 
B) İşverenlere ve denetim makamlarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek 
C) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için teknik gelişmeleri takip etmek 
D) İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak 
E) İş Kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçlarını takip ederek hükümete rapor sunmak 
 

31)  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 20 üye ile toplanmıştır. Bu toplantıda yapılan oylamada 
10 üye kabul yönünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı ve 9 üye ise ret yönünde oy 
kullanmışlardır. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’na göre, bu oylamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
 
A) Eşitlik bozulana kadar oylamaya devam edilir. 
B) Müsteşarın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 
C) Karar yeter sayısı sağlanmadığı için karar alınamamıştır. 
D) Müsteşarın oy hakkı olmadığı için karar alınamamıştır. 
E) Müsteşarın Konsey üyeliği olmadığı için oylama geçersizdir. 
 

CEVAPLAR 
 

1 B 16 C 

2 D 17 E 

3 B 18 D 

4 E 19 D 

5 D 20 C 

6 E 21 C 

7 C 22 A 

8 B 23 A 

9 D 24 D 

10 C 25 C 

11 C 26 E 

12 C 27 C 

13 A 28 B 

14 D 29 A 

15 C 30 D 

  31 B 
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