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İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI - ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ  

ÇIKMIŞ SORULAR 
 
 
 
1) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işyerinde işi durdurma kararıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisin yanlıştır? 
 
A) Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen 
heyet tarafından verilir. 
B) Karara karşı itiraz, iş mahkemesinde yapılır. 
C) Kararın yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde karara karşı itiraz edilebilir. 
D) İtiraz, durdurma kararının uygulanmasını kendiliğinden durdurur. 
E) İtiraz, altı iş günü içinde karara bağlanır. 

2) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi işyerinde 
durdurulmasını gerektirmez? 
 
A) Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit 
edilmesi 
B) Çok tehlikeli sınıfta yer alan tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işyerlerinde risk 
değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi 
C) Tehlikeli sınıfta yer alan metal işlerinin yapıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmadığının 
tespit edilmesi 
D) İşyerinin çalışma yöntem ve şeklinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit 
edilmesi 
E) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde teknolojik gelişme gibi unsurlar 
sağlanmadan üretim planına ve iş programına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle 
hayati tehlike oluşturan çalışma şekillerinin tespit edilmesi 
 

3) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işin durdurulması kararlarına karşı 
işveren aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir? 
 
A) Teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyete 
B) Mülki idare amirine 
C) Yerel iş mahkemesine 
D) İçişleri Bakanlığına 
E) Kolluk kuvvetlerine 
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4) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işin durdurulması kararı 
ve bu kararın uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle yerine getirilir. 
B) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit 
edilmesi halinde iş durdurulur. 
C) Karar, yirmi dört saat içinde yerinde getirilir. 
D) Heyet, yalnızca işin bir bölümünü durdurma kararı vermeye yetkilidir. 
E) Heyetin verdiği işin durdurulması kararı, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il 
müdürlüğüne gönderilir. 

 

5) İşyerlerinde işin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, çalışanların hayatı için tehlikeli olan 
husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınması 
gerektirecek nitelikte ise tespiti yapan müfettiş, durumu aşağıdakilerden hangisine derhal bildirir? 
 
A) Adli kolluk 
B) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
C) Heyet 
D) Mülki idare amirliği 
E) Heyet başkanlığı 

 

6) çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespitedilmesi hâlinde  
işin durdurulmasıyla ilgili, 
 
l. Tehlike giderilinceye kadar işin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulur. 
ll.İşin durdurulması kararı ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş 
Kurumu il müdürlüğüne bir gün içerisinde gönderilir. 
lll. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından üç iş günü içinde yerine getirilir. 
 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
 
A) l ve ll 
B) l ve lll 
C) Yalnız ll 
D) Yalnız l 
E) l,ll ve lll 

 

7) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre işin durdurulması kararı, mülki idare 
amiri tarafından en fazla kaç saat içinde yerine getirtilir? 
 
A) 6 
B) 12 
C) 24 
D) 36 
E) 48 
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8) İş Yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işyerinde işin bir bölümünü veya 
tamamını durdurma kararı yetkili heyet tarafından aşağıdaki usullerden hangisiyle alınır? 
 
A) Oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır 
B) Oy birliğiyle alınır ve heyetçe paraflanır 
C) Oy çokluğuyla alınır ve iş teftiş kurulunca onaylanır 
D) Oy birliğiyle alınır ve müfettişlerce paraflanır 
E) Oy çokluğu sağlanamadığı durumlarda heyet başkanının oyunun olduğu tarafın 
 görüşü kabul edilerek müfettişlerce imzalanır 

 

9) İşyerlerinde İşin Durdurulması Dair Yönetmelik’e göre, işyerinde işin durdurulması konusunda 
kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapan heyet , kararını müfettişin tespit 
tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde verir? 
 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

 

10) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işyerinde işin durdurulması kararı 
bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Kurma izni almamış iş yerlerinde iş durdurulur 
B) Hayati tehlike tespit edilen işyerlerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur 
C) Durdurma kararı; bakanlık, işçi ve işveren kuruluşlarından oluşan heyet tarafından verilebilir. 
D) Çalışanlar için hayati tehlike ortaya çıkmadıkça durdurma kararı verilemez 
E) Risk değerlendirmesi yapılmayan bütün işyerlerinde yetkili makamca iş durdurulabilir 
 

11) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, işyerinde işi durdurma kararıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen 
heyet tarafından verilir. 
B) Karara karşı itiraz, iş mahkemesinde yapılır. 
C) Kararın yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde karara karşı itiraz edilebilir. 
D) İtiraz, durdurma kararının uygulanmasını kendiliğinden durdurur. 
E) İtiraz, altı iş günü içinde karara bağlanır. 
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12) İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi işyerinde 
durdurulmasını gerektirmez? 
 
A) Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit 
edilmesi 
B) Çok tehlikeli sınıfta yer alan tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işyerlerinde risk 
değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi 
C) Tehlikeli sınıfta yer alan metal işlerinin yapıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmadığının 
tespit edilmesi 
D) İşyerinin çalışma yöntem ve şeklinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit 
edilmesi 
E) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde teknolojik gelişme gibi unsurlar sağlanmadan 
üretim planına ve iş programına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike 
oluşturan çalışma şekillerinin tespit edilmesi 
 

13) Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik'te belirtilen iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden değildir? 
 
A) İşverene rehberlik etme 
B) Risk değerlendirmesi yapmak 
C) Çalışma ortamı gözetimi 
D) Diğer birimlerle iş birliği yapmak 
E) İş yeri hekimine eğitim vermek 

 

14) İş yeri eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Eğitim masrafları çalışanlara yüklenmez 
B) Eğitim konularında uzman kişilerce verilmeli 
C) Çalışanlara eğitim için uygun ortam oluşturulmalı 
D) Eğitimlere katılanlar ölçmeye ve değerlendirmeye tabi tutulmalı. 
E) Eğitimler bireysel olarak yapılmalıdır toplu olarak yapılamaz. 
 

15) İş Güvenliği uzmanlarının Görev, yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, 
tehlikeli sınıfta yer alan ve 6.000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş 
güvenliği uzmanı görevlendirilir? 
 
A) 6  
B) 5  
C) 12  
D) 3  
E) 4 
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16) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'egöre, 
60 çalışanın olduğu ve çok tehlikeli sınıfta yeralan bir işyerinde iş güvenliği uzmanının çalışan 
başına düşen görev süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Yılda en a 60 dakika 
B) Ayda en az 6 dakika 
C) Ayda en az 8 dakika 
D) Ayda en az 10 dakika 
E) Ayda en az 40 dakika 

17) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, az 
tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
düzenli aralıklarla kaç yılda bir tekrarlanır? 
 
A) Az tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir, çok tehlikeli iş 
yerlerinde en az 4 yılda bir defa 
B) Az tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 3 yılda bir defa 
C) Az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, çok tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir defa 
D) Az tehlikeli işyerlerinde en az 3 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir ve çok tehlikeli en az 
yılda bir defa 
E) Az tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde 6 
yılda bir defa 
 

18) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, 
aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili işverenin 
yükümlülüklerinden biri değildir? 
 
A) Programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak 
B) Eğitimler için uygun yer temin edilmesini sağlamak 
C) Çalışanların eğitim programlarına katılmasını sağlamak 
D) Çalışanların alması gereken asgari eğitim süresinin belirlenmesini sağlamak 
E) Program sonunda katılımcılar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak 
 
19) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre, 
çalışanlara verilecek eğitimler çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen 
periyotlar içerisinde iş yerinin tehlike sınıfına uygun olarak belirlenir. Buna göre işyerinin tehlike 
sınıfı dikkate alınarak her bir çalışan için en az kaç saat eğitim düzenlenmesi gerektiği aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
                Az tehlikeli iş yeri               Tehlikeli iş yerleri 
A)                        2                                             3 
B)                        4                                             6 
C)                        6                                             8 
D)                       7                                            10 
E)                       8                                             12 
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20) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre 8 
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı ayda en az kaç dakika 
görev yapar? 
 
A) 30  
B) 45  
C) 60  
D) 75  
E) 80 
 
21) Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre ; 
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde,çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri en az kaç yılda bir 
tekrarlanır? 
 
A) 3 
B) 2 
C) 4 
D) 5 
E) 10 

 

22) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, 
2000 çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilmelidir? 
 
A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 10 
E) 12 

 

23) Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam 
gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir? 
 
A)1  

B)2  

C)3  

D)5  

E)6 
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24) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş 
güvenliği uzmanlarının çalışma süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika görev yaparlar 
B)Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en 20 dakika görev yaparlar. 
C) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika görev yaparlar. 
D) Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yaptıkları durumlarda bu işyerleri arasında yolda 
gecen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılır 
E) Tam gün çalıştıkları işyeri dışında fazla çalışma yapamazlar. 
 

 

 

25)  
I- Çalışma ortamının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak 
II- İşyerindeki sağlık gözetimiyle ilgili çalışmaları kaydetmek 
III- Bulaşıcı hastalıkların işyerlerinde yayılmasını önleme çalışmaları yapmak 
 
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangileri işyeri hekiminin 
görevlerindendir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

 

26)  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, 
aşağıdakilerden hangisi çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilmesi gereken “teknik 
eğitimleri konuları” arasında yer almaz? 
 
A) Elle kaldırma ve taşıma 
B) Kişisel koruyucu donanım kullanımı 
C) Psikososyal risk etmenleri 
D) Tahliye ve kurtarma 
E) Güvenlik ve sağlık işaretleri 
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27) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş 
güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati 
tehlike arz edenleri, belirlenecek mmakul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi 
halinde aşağıdakilerden hangisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür? 
 
A) İşyerinin bağlı bulunduğu valiliğe 
B) İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
C) İşyerinin bağlı bulunduğu belediyeye 
D) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine 
E) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 

 

28) Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’in ekinde belirtilen çalışanlara verilecek eğitim konuları arasında yer almaz? 
 
A) Çalışanların yasal hak ve sorumluluklar 
B) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması 
C) Güvenlik kültürü ve iklimi 
D) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 
E) Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

 

29) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki 
gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitimi, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına 
sahiptir.  
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu 
gibi organizasyonlarda geçen sürenin bir yıl içerisinde toplamda en çok kaç iş günü kadarı çalışma 
süresinden sayılır? 
 
A) 10  
B) 7  
C) 6 
D) 5  

E) 3 
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30) Çalışılanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre iş 
sağılığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili; 
 
I-Eğitimlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. 
II-Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 
III-Eğitimler bireysel yapılabilir. 
 
İfadelerinden hangileri doğrudur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

 

31) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre; 
tehlikeli sınıfta yer alan ve 210 çalışanı bulunan bir işyerinde aylık iş güvenliği uzmanı 
görevlendirme süresi en az kaç dakikadır? 
 
A) 2100 
B) 3150 
C) 4200 
D) 6300 
E) 8400 

 

32) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakları Yönetmeliği’ne göre, 
çalışanların ilk defa verilecek temel eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Çok tehlikeli işyerlerinde çalışanlara en az 16 saatlik eğitim verilmelidir. 
B) Tehlikeli işyerlerinde çalışanlara en az 12 saatlik eğitim verilmelidir. 
C) Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlara en az 6 saatlik eğitim verilmelidir. 
D) Eğitimler çalışanlara bireysel veya gruplar halinde uygulanabilir. 
E) Eğitimler bir saatten az olmamak üzere farklı zaman dilimlerinden verilebilir. 
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CEVAPLAR 

1 D 16 E 

2 C 17 D 

3 C 18 D 

4 D 19 E 

5 B 20 E 

6 A 21 B 

7 C 22 B 

8 A 23 C 

9 A 24 D 

10 B 25 E 

11 D 26 C 

12 C 27 B 

13 E 28 C 

14 E 29 D 

15 C 30 E 

  31 C 

  32 C 
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Web sitesi Linki ; 

 

https://www.isgturkiyesinav.com 
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https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 
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https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 
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