
  

 

AÇIKLAMA:  1. - 4. Soruları bu metne göre cevaplayınız. Aşağıdaki A sütununda insanın niteliklerine ilişkin bazı 

açıklamalar B sütununda ise bu açıklamalara karşılık gelebilecek özellikler verilmiştir. Sizden istenen A 

sütunundaki açıklamalarla B sütunundaki özellikleri eşleştirmenizdir. B sütunundaki özellikler (seçenekler) bir kez, 

birden fazla kullanılacağı gibi, hiç kullanılmayabilir de. 

 A (Açıklamalar) B (Özellikler) 

1 

İnsan doğanın ürkütücü gücüyle baş 

edebilmek için öncelikle bu özelliği 

kazanmıştır. 

a. Toplumsal  

b. Kültürel  

c. Biyolojik 

d. Geleneksel 

2 
İnsan bu özelliği kazandıktan sonra 

giderek doğadan uzaklaşmıştır. 
 

3 
Doğanın yarattıklarına karşı insanın tavır 

alması onun hangi özelliğini ortaya çıkarır. 
 

4 

İnsan kendini gerçekleştirme gereksinimi 

ile hangi özelliğine katkı getirme çabası 

içine girer? 

 

1 CEVAP: A 

2 CEVAP: A 

3 CEVAP: B 

4 CEVAP: B 

5. “İnsan kendi yaşamına ilişkin değişik koşullarda farklı farklı davranış sergileyebilme yeteneğine sahipken 

hayvanlar genellikle değişik koşullarda karşılaştıkları uyarıcılar karşısında kendi türlerine ilişkin aynı davranışları 

ortaya koymaktadırlar.” Bu açıklama aşağıdaki özellik çiftinin hangisiyle en doğru biçimde belirlenebilir? 

a. Çevre – özgür seçim 

b. Çevre – genetik yapı 

c. Özgür seçim - genetik yapı 

CEVAP: C 

 

6. İnsanın herhangi bir olay karşısında ortaya koyduğu gözlenen tepkilerini değiştirmek istersek en çok hangi 

özellik üzerinde değişikliğe gitmeliyiz? 

a. Duyusal tepkiler 

b. İnanç kalıpları 

c. İç konuşmalar 

CEVAP: B 



  

 

 

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi insanın kendi duygu ve davranışlarına ilişkin olarak ileri sürdüğü gerçekçi bir 

açıklamadır? 

a. “Bu yağmurlu hava içimi kararttı.” 

b. “Müdür beni çıldırttı.” 

c. “Kendimi mutsuz etmenin yolunu mutlaka bulurum.” 

CEVAP: C 

 

8. İşyerinizde çalışan Suna’nın, Hatice’nin Mehtap’ın doğum günleri aynıdır. Siz de bu bilgiye sahipsiniz. O günün 

sabahı işyerine gelirken, çiçekçiden, iş arkadaşlarınızın yaş günlerini kutlamak için aynı, renk ve biçimde üç gül 

satın aldınız. İş yerinize gelir gelmez, arkadaşlarınızı ziyaret ederek yaş günlerini, çiçekleri vererek kutladınız. 

Onlardan şu tepkileri aldınız: 

 Suna “çok teşekkür ederim, çok kibarsın” 

 Hatice (duyarsız bir şekilde, burun kıvırarak)”iyi” 

 Mehtap (sinirli bir ifade ile ): “bunun karşılığında benden ne isteyeceksin? 

Bu bayanların farklı davranış sergilemelerinin kaynağı nedir? 

a. Çiçekler 

b. Siz 

c. Kendileri 

CEVAP: C 

 

9.”Kabul edilebilir risk” için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve riskle birlikte çalışma 

anlamına gelir. 

b. Risk değerlendirmesi yaparken koyulan sübjektif ölçülerin bir sonucudur ve doğruluğu veya yanlışlığı da 

işletmenin değerlendirmesine bağlıdır. 

c. Yasal zorunluluklara ve işletmenin kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk 

olarak ifade edilir. 

CEVAP: C 

 

10. “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü aşağıdaki 

yasalardan hangisinde yer alır? 

a. Anayasa 

b. Ceza  

c. Borçlar  

CEVAP: A 

 

11. “İnsanların yaralanması, hastalanması; malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte 

gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.”  şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden 

hangisinin karşılığıdır? 

a. Risk 

b. Tehlike 

c. Olasılık 

CEVAP: B 

 



  

 

12. “Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmak ……” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Tehlikenin ortaya çıkma olasılığını azaltır. 

b. Tehlikenin etkisinin azaltır. 

c. Tehlikeyi kaynağında önler. 

CEVAP: B 

 

13. Kişisel koruyucu ekipmanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? 

a. Ek risk yaratmama 

b. Koşullara uygun olma 

c. Kullanan kişiye özel olma 

CEVAP: C 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir? 

a. Titreşim  

b. Gürültü   

c. Stres  

CEVAP: C 

 

15. Pratikte gürültü düzeyi ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hertz  

b. Desibel 

c. Paskal  

CEVAP: B 

 

16. Gürültü maruziyeti hangi değere ulaştığında ya da aştığında kulak koruyucularının kullanılması zorunludur? 

a. 80dB(A)  

b. 85dB(A)  

c. 90dB(A) 

CEVAP: B 

 

17. Risk değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Tehlikeleri belirlemeden de riskleri değerlendirmek mümkündür. 

b. Risk, tehlikenin meydana gelme olasılığı ile ortaya çıkan zararın şiddetinin bileşkesidir. 

c. Tehlike ve risk kavramları arasında fark bulunmaktadır. 

CEVAP: A 

 

18. Risk değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Risk, tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığıdır. 

b. Tehlike, yaralanma ve hasar verme potansiyelini ifade eder. 

c. Meslek hastalıkları ortaya çıkmadan risk değerlendirmesi yapılamaz. 

CEVAP: B 

 

 



  

 

19. Güvenlik ve sağlık işaretleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

a. Geçiş işaretleri  

b. Emredici işaretler  

c. Yasak işaretleri 

CEVAP: A 

 

20. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; Zorunluluk işareti anlamı ve amacına gelen güvenlik rengi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yeşil  

b. Sarı  

c. Mavi 

CEVAP: C 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi tam vücut kemer sistemleri ile ilgili özellikleri kapsayan standarttır? 

a. TS EN 245  

b. TS EN 353 

c. TS EN 361 

CEVAP: C 

 

22. Aşağıdakilerden hangileri “düşmeyi önleme” sistemlerindendir? 

I. Korkuluk 

II. Güvenlik izleme sistemi 

III. Kişisel düşmeyi durdurma sistemi 

IV. Kontrollü giriş alanı 

a. I, III, III  

b. I,III, IV  

c. I, II, III, IV 

CEVAP: C 

 

23. Soluduğumuz havadaki normal oksijen oranı …. dir. Boşluğa ne gelmelidir? 

a. % 19,9 

b. % 20,9 

c. % 21,9 

CEVAP: B 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kapalı ortamların özelliklerindendir? 

I. Tehlikeli atmosfer barındırması 

II. Kısıtlı giriş ve çıkışlar 

III. Doğal havalandırma olmaması 

a. l,ll  

b. I,III  

c. I, II, III 

CEVAP: C 



  

 

 

25. Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan ışınlardan en yüksek enerjili ve insan sağlığı açısından en tehlikelisi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Alfa ışınları  

b. Kızılötesi ışınlar  

c. Morötesi ışınlar 

CEVAP: C 

 

26. Oksi-asetilen tüplerinde kullanılan flashback arrestor ne işe yarar? 

a. Gazın düzenli akışını sağlar. 

b. Alevin geri tepmesini önler. 

c. Alev boyunu ayarlar. 

CEVAP: B 

 

27. EKED adımları hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

a. Hazırla – Bildir – Kilitle Etiketle - Kapat Gücü Kes – İzole Et - Sıfır Enerji – Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - 

Kontrol Et Eski Konumuna Getir. 

b. Hazırla – Bildir – Kapat Gücü Kes – İzole Et – Kilitle Etiketle- Sıfır Enerji – Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol 

Et Eski Konumuna Getir. 

c. Hazırla – Bildir – Sıfır Enerji - Kapat Gücü Kes Kilitle Etiketle - İzole Et -– Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol 

Et Eski Konumuna Getir. 

CEVAP: B 

 

28. EKED sisteminde kilit anahtarı kaybolduğunda kilit sahibi ne yapmalıdır? 

a. Kilidi imha etmelidir.   

b. Yazılı olarak amirine bildirmelidir.  

c. Kilit yerine etiket kullanmalıdır. 

CEVAP: B 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi EKED sisteminde kullanılan kilitlerin özelliklerinden değildir? 

a. Açıkken anahtarı çıkmaz. 

b. Anahtarları birbirini açmaz. 

c. Yedek anahtarları vardır. 

CEVAP: C 

 

30. Mor renkli ile sapan düz kaldırmada en fazla kaç kg kaldırma yapılabilir? 

a. 1000 

b. 2000 

c. 3000 

CEVAP: A 

 

 



  

 

31. Turuncu renkli ile sapan boğumlu kaldırmada en fazla kaç kg kaldırma yapılabilir? 

a. 6000 

b. 7000 

c. 8000 

CEVAP: C 

 

32. Rutubetli ve iletken ortamlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılırken kullanılan aydınlatma cihazları hangi 

gerilimde olmalıdır? 

a. 110 volt  

b.  60 volt  

c.  24 volt 

CEVAP: C 

 

33. Bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve ocakların içine girilmeden önce sıcaklık kaç derece aşağıya 

düşürülmelidir? 

a. 40 

b. 45 

c. 50  

CEVAP: C 

 

34. Patlayıcı ortamlarda kullanılan el aletleri hangi malzemeden yapılmalıdır? 

a. Pik demir 

b. Exproof  

c. Çelik 

CEVAP: B 

 

35. Kaza zincirine göre en çok önlem alınması gereken madde hangisidir? 

a. İnsanın doğal yapısı 

b. İnsanın güvensiz davranışları 

c. İnsanın kişisel kusurları 

CEVAP: B 

 

36. İş kazası tanımı hangi kanunda yer almaz? 

a. 4857 İş Kanunu 

b. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

c. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

CEVAP: A 

 

37. Alternatif Akım şebekelerinde kaç volt ve üzeri “Tehlikeli Gerilimdir”? 

a. 50 V 

b. 220 V 

c. 380 V 

CEVAP: A 



  

 

38. Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma ne denir? 

a. Alternatif akım  

b. Doğru akım 

c. Endüktif akım  

CEVAP: A 
 

39. Makine ve tezgâhlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarından çalışanları korumak için uygulanan aşağıdaki 

yöntemlerden hangisi sakıncalıdır? 

a. Sıfırlama  

b. Kaçak akım rölesi kullanma 

c. Küçük gerilim kullanma  

CEVAP: A 

 

40. Aşağıdaki şekilde soru işareti (?) bulunan bölümde gerçekleştirilmesi gereken faaliyet / faaliyetler nelerdir?  

 

a. KKE kullanma 

b. Tehditleri bulma 

c. Önlem alma 

CEVAP: B 

 

41. Kaza zincirinin sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? 

a. Doğal Yapı / Kişisel Kusurlar / Güvensiz Hareket ve Şartlar / Kaza / Yaralanma 

b. Güvensiz Hareket ve Şartlar / Doğal Yapı / Kişisel Kusurlar / Kaza / Yaralanma 

c. Kişisel Kusurlar / Doğal Yapı / Güvensiz Hareket ve Şartlar / Kaza / Yaralanma 

CEVAP: A 

 

42. Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyüklükleri ne kadardır? 

a. 0,5-5 mikron  

b. 5 -10 mikron 

c. 10-20 mikron 

CEVAP: A 

 

43. Aşağıdaki uyarı işaretinin anlamı nedir? 

a. Oksitleyici 

b. Aşındırıcı 

c. Tahriş edici  

CEVAP: B 



  

 

44. Zehirleme özelliği olan ve eksik yanma sonucu ortaya çıkan gaz hangisidir? 

a. Metan 

b. Karbondioksit 

c. Karbonmonoksit 

CEVAP: C 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, 

tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya 

tahliye gerektiren olaylardır? 

a. Acil Durum  

b. Olağan üstü durum 

c. Kriz 

CEVAP: A 
 

46. “Bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, yıldırıcı, 

haksız söz ve davranışlardır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a. Dedikodu 

b. Mobbing 

c. Şantaj 

CEVAP: B 
 

47. Merdivenin duvara doğru dayama oranı nedir? 

a. 1/2 

b. 1/3 

c. ¼ 

CEVAP: C 
 

48. “Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile 

ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a. Koma 

b. Şok 

c. Bayılma 

CEVAP: A 
 

49. Yaşam bulguları ile ilgili olarak; aşağıdakilerden hangisi önemli göstergelerden değildir? 

a. Bilinç 

b. Kanama 

c. Dolaşım 

CEVAP: B 
 

50. İSG Kurulları hakkında yönetmeliğe göre; Çok tehlikeli işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları rutin olarak kaç 

ayda bir toplanmak zorundadır? 

a. 1  

b. 2 

c. 3  

CEVAP: A 

 


