
1) “İş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı” taslak metni hangi tarihte, altıncısı yapılan ulusal 

iş sağlığı ve güvenliği konseyi olağan toplantısında sosyal tarafların görüşlerine sunulmuştur? 

A)18 Kasım 2007 

B)21 Aralık 2011 

C)21 aralık 2006 

D)18 Mayıs 2003 

E)12 Ekim 2007 

 2) 1936 tarihinde yürürlüğe giren Cumhuriyet Dönemindeki ilk iş kanunu hangisidir? 

A)3008 sayılı iş yasası 

B)931 sayılı iş yasası 

C)1475 sayılı iş yasası 

D)184 sayılı yasa 

E)4857 sayılı yasa 

Aybüke ARSLAN-160207022 

1)Aşağıdakilerden hangisi Antropometrik ölçümlerle ilişkilendirilemez? 

A) Boy uzunluğu 

B)Otururken kalça genişliği 

C)Zeminden diz yüksekliği 

D)El uzunluğu 

E)Zeminden el yüksekliği 

2)”Ergonomik çalışma yeri düzenleme” içeriğini hangi başlıklar altında toplamak mümkün 

değildir? 

A) Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme 

B)Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

C)Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

D)Kişisel özellikler bakımından çalışma yeri düzenleme 

E)Enformasyon tekniğe dayalı çalışma yeri düzenleme 

Zeynep NİYAZ-160207036 



1- "Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme" işin insana uyumunu sağlama çabalarında temel 

öğedir ve beş ana başlık altında incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu beş ana 

başlıktan biri değildir? 

a) Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

b) Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme 

c) Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme 

d) Sosyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

e) Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

2- Yapılan antropometrik ölçümleri değerlendiren Hertzberg, ergonomik tasarımlar açısından 

önemli olan otuz ölçüyü saptamıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde saptanan ölçülerin 

hepsi doğru olarak verilmiştir? 

a) Boy, Kalça Genişliği, Göz Rengi, Omuz Genişliği 

b) Dirsek Yüksekliği, Zeminden Diz Yüksekliği, Avuç Uzunluğu, Bacak Kalınlığı 

c) Omuz- Dirsek Arası, Ayak Genişliği, Avuç Çizgileri, Kalçadan Göz Yüksekliği 

d) Zeminden Kalça Altına Kadar Olan Yükseklik, El Uzunluğu, Saç Uzunluğu, Karın 

Derinliği 

e) Dirsek- Bilek Arası, Ayak Uzunluğu, El Genişliği, Parrmaklar Arası Uzaklık 

Bilge Aktaş-140207053 

 

1)1930 yılında yürürlüğe giren ve 180. maddesi ile işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş yeri  

hekiminin çalıştırılmasına ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri içeren 

Kanun aşağıdakilerden hangisidir? 

A)931 sayılı İş Kanunu 

B)3008 sayılı İş Kanunu 

C)818 sayılı Borçlar Kanunu 

D)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

E)205 sayılı İş kanunu 

 

 

 



 

 

2)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi ne ait ilk kanundur? 

A) Umumi Hıfzıssıha Kanunu 

B) Borçlar Kanunu 

C) Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 

D) 3008 Sayılı İş Kanunu 

E) 205 Sayılı İş Kanunu 

Yaren Erdem-160207011 

 

1)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir? 

a.Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır. 

b. İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini 

sağlamak. 

c. İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak. 

d.İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek. 

e. İş yerine maddi katkı sağlamak 

 

2)Zarar, hasar veya yaralanma oluşturma potansiyeline……..denir. 

a) Risk b) Vak’a c) Tehlike d) Kaza e) Güvenlik 

SAHRA EZGİ SÜNGÜ-160207008 

 

1. İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Koruyucusuz makine kullanmak. 

b. İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak. 

c. Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak. 



d. İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya 

hemen müdahale etmek. 

e. İşyerindeki arızayı yetkililere bildirmemek. 

 

2.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kimler içindir? 

a. Yalnızca işçiler. 

b. Yalnızca işverenler. 

c. Müşteriler. 

d. Geçici çalışanlar. 

e. Hepsi. 

160207018- RAZİYE KORAŞ 

 

Soru.1 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinin amaçları arasında yer alır? 

a) İşçilerin fiziksel ve ruhsal uyumuna katkıda bulunmak ve devam ettirmek, 

b) Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden işçileri korumak, 

c) İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak 

d) Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak 

e) Hepsi 

Soru.2 Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya 

çıkardığı zarar ve 

hasarın bileşkesidir.’ tanımı aşağıdakilerin hangisinin karşılığıdır? 

a) Tehlike 

b) Güvenlik 

c) İş güvenliği 

d) Risk 

e) İş güvenliği 

Gökçe Ulaş-160207019 

 



 

 

 

SORU-1 Aşağıda tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanunu’nun 11. maddesine 

göre bir iş 

kazası sayılır? 

a) İşçinin izinli olduğu zamanlarda geçirdiği her türlü kaza. 

b) Sigortalı bir işçinin evinde geçirdiği her türlü kaza. 

c) Bir işçinin asıl çalıştığı işinin dışında kendi işini yaparken geçirdiği kazalar. 

d) İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar. 

e) Hepsi. 

 

SORU-2 Birinci Büyük Millet Meclisi Dönemi’nde inşaat alanında yaşanan iş kazaları 

aşağıdaki 

ülkelerden hangisinde daha fazladır? 

a)Almanya 

b)Türkiye 

c)Güney Kore 

d)Meksika 

e)Fransa 

Ali DEMİR-160207038 

 

Soru 1. 4857 sayılı iş kanunu na göre ,işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe 

uygın olması ve bu 

ekipmanın işcilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için tüm önlemleri almak kimin 

görevidir? 

a) İş veren 

b) Teknik nezaretçi 

c) İş güvenliği uzmanı 



d) İş teftiş kurulu başkanlığı 

e) Hepsi 

 

 

 

Soru 2. ILO’nun 1929 yılında topladığı ‘ MİLLETLERARASI ÇALIŞMA 

KONFERANSI’nda alınan 31 nolu 

tavsiye kararında çalışma ve güvenliğin dört ana prensibi belirlenmiş , aşağıdakilerden hangisi 

değildir ? 

a) Çalışma güvenliği mevzuatı 

b) -Kaza sebeplerinin belirlenmesi 

c) -Sanayide çalışma güvenliğinin teşkilatlandırılması 

d) -Çalışma güvenliği konularında işbirliği yapılması 

e) İşgörmezlik tazminatı 

BARAA MEHYO -150207060 

 

Soru1. Osmanlı imparatorluğu döneminde, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak ilk yasal 

belge olma niteliği taşıyan; çalışma koşullarına ilişkin getirdiği düzenlemeler ile kömür 

madenlerinde bir hekim bulundurulmasını hükme bağlayan, ancak iş kazalarına İlişkin olarak 

ise herhangi bir hüküm taşımayan ve 1865 yılında yayınlanan belge aşağıdakiler-den 

hangisidir? 

a) Polis Nizamnamesi 

b) Dilaver Paşa Nizamnamesi 

c) Maadin Nizamnamesi 

d) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 

e) Hiçbiri 

Soru2. Osmanlı döneminde küçük zanaat ve atölye üretiminde işyerleri oldukça fazladır. Bu 

işyerlerinde usta, kalfa, çırak olarak ücretle çalıştırılır. Bu işyerlerinin çalışma koşulu 

sağlayan yerlere ne ad verilir? 

a) Teşkilat 



b) Kurum 

c) Lonca 

d) Şirket 

e) İşyeri 

160207035-Murat BEKTAŞ 

 

1-)İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla Çalşıma 

Bakanlığının Kurulması sonrasında bu görev aşağıdaki kuruluşlardan hangisine verilmiştir? 

A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

B)İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

C)Milli Savunma Bakanlığı 

D)İç İşleri Bakanlığı 

E)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

2) I) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 

II)Meslek Hastalıkları Tüzüğü 

III)Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri 

IV)Parlayıcı, patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işlerde 

ve iş yerlerinde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında tüzük 

Yukarıdaki öncüllerden hangisi 1475 sayılı İş Yasasının 74. Maddesi sağlık ve güvenlik ile 

ilgili hazırlanan tüzüklerden değildir? 

A) I ve III 

B)I,II,III ve IV 

C)I ve IV 

D) I,III ve IV 

E)II ve III 

SÜMEYRA KAPLAN-150207037 

 



1)Aşağıdakilerden hangisi “MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA KONFERANSI’nda alınan 

tavsiye kararına göre güvenliğin dört ana prensibinden biri değildir? 

 A)Çalışma güvenliği mevzuatı  

B)Kaza sebeplerinin belirlenmesi 

C)Sanaide çalışma güvenliğinin teşkilatlandırılması  

D)Çalışma güvenliği konularında iş birliği yapılması 

E)Çalışma koşullarında işçinin tehlikelere karşı kendini koruması 

2)”Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkı” kapsamında aşağıdaki maddelerin hangileri 

vardır? I)Güvenlik ve sağlık alanlarında düzenlemeler yapmayı  

II)Gözetim önlemleriyle bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamayı 

 III)Gerektiğinde iş güvenliği ve sağlığını geliştirmek için çalışmalar yapılması  

A)Yanlız I B)Yanlız II C)Yanlız III. D)I ve II E)I, II ve III  

 Nida DEMİR    No:140207018 

 

1. ‘Endüstriyel kuruluşlarda, çocuk ve kadınların çalıştırılma koşulları, işçiler için gece 

hizmetleri, gebe kadınların doğumdan önce ve sonra çalıştırılma koşulları, işyerlerindeki işçi 

yasağı konuları hükme bağlanmıştır.’ 

Yukarıda içeriği verilmiş, ilk kez Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren kanun hangisidir? 

A. Hafta Tatili Yasası 

B. Borçlar Yasası 

C. Umumi Hıfzıssıhha Yasası 

D. SSK Yasası 

E. Muhtarlık Yasası 

2. Zonguldak kömür ocaklarında çalışan işçilerde yaygın olarak görülen hastalık hangisidir? 

A. Pnömokonyoz (Akciğerde Toz Birikmesi) 

B. Deri kanserleri 

C. Viral hepatit 

D. Bronşial astım 

E. Enfeksiyon 



Gökhan AKKURT-160207009 

 

 

 

 

 

Soru 1 İnsan vücut ölçüleri pek çok değişkenin etkisi altındadır. Antropometrik ölçüler birçok 

faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdakilerin hangisi bu faktörlerin içinde yer 

almaz? 

A)Yaş 

B)Cinsiyet 

C)Ulus 

D)Spor 

E)Zeka 

Soru 2 Antropometrik verilerin uygulamasında istatistik ölçülerden yararlanmak için iç 

ölçüler ve dış ölçüler başlıkları incelenir. Aşağıdakilerden hangisi dış ölçülere örnek olarak 

verilebilir? 

A)Bir kapının yüksekliği 

B)Diş fırçası sapı 

C)Bir kapı kilidi 

D)Bir yangın çıkış kapısı 

E)Tekerlek sökme anahtarının uzunluğu 

160207026-Elif Nur Saka 

Soru 1 - “Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme”, kaç tane ana başlık altında incelenir ( bu 

düzenlemenin kaç tane başlığı vardır) ? 

A- 1 

B -2 

C- 3 

D – 4 



E – 5  

 

 

 

 

 

 

Soru 2- Ergonomide 3 çeşit antropometrik boyut ölçümü yaparız. aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi bu ölçümlere ait değildir ? 

a – uzunluk ölçüleri 

b – kuvvet değerleri 

C – açısal değerleri 

D – zaman değerleri ( doğru cevap ) 

E – hız değerleri ( bu da doğru cevap ) 

HUSSAIN KHALIL ALHAMAD – 150207062 

 

SORU 1 Ergonomik bir tasarım gerçekleştirmek isteniyorsa tüm ihtiyaçlar öncesinde 

fizyolojik faktörler göz önünde tutulmalıdır. Fizyolojik faktörler içersin de en önemli unsur 

nedir ? 

a) Bölge koşulları 

b) Cinsiyet 

c) Yaş 

d) Meslek 

e) İnsan ölçüleri 

SORU 2 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki araştırma yapılan ölçümler arasında değildir ? 

a) Tüm kol 

b) Omuz genişliği 

c) Baş genişliği 



d) Boyun genişliği 

e) Üst kol 

Betül ÖLMEZ 

 

 

 

 

 

1)İşin insana uyumunu sağlama çabalarında temel öğe olan “Ergonomik Çalışma Yeri 

Düzenleme”, 

beş ana başlık altında incelenir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

A) Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme 

B) Çalışan açısından çalışma yeri düzenleme 

C) Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

D) Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme 

E) Güvenlik tekniğine (İSG) dayalı çalışma yeri düzenleme 

1)Fotoğraf 

2) MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

3)Dijital Multimetre 

4)3 Boyutlu Tarayıcılar 

5)Kalibratör 

2)Yukarıda verilen ergonomide kullanılan Antropometrik boyut ölçümü için kullanılan 

modern ölçüm 

cihazları hangileridir. 

A)3,4,5 B)1,2,5 C)1,2,4 D)2,3,5 E)1,3,5 

Büşra PEKACAR 

 



1. Tanzimat&#39;tan sonraki ikinci önemli belge olan Maadin Nizamnamesi, genellikle iş 

güvenliğini 

ilgilendiren önemli hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tüzüğün getirdiği 

yeniliklerden ve önemli hükümlerden birisidir ? 

A)-Çalışanın bir iş kazası geçirmesi durumunda; İşveren çalışanın ailesinden özür dilemek 

zorundadır. 

B)-İş veren işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır. 

C)-Çalışan iş ile ilgili koruyucu ekipmanı kendi parasıyla edinmek zorundadır. 

D)- İşveren iş kazasının oluşmasını önlemek için gerekli önlemleri alarak iş güvenliğini 

sağlamak zorundadır. 

E)-Tehlikeli çalışma sahalarında çalışan işçilere çift mesai ve yol(Ankara 

kart,akbil,vb..)yemek(Ticet,Sodexo) gibi yardımlar verilmesi zorunludur. 

2. 100 Maddeden oluşan ……………………………….daha çok üretimin artırılmasına 

yönelik olmasına 

karşın, Osmanlı Devletin de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge olması 

açısından 

önemlidir. Yukarıda bahsi geçen belge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? 

A)-Magnacarta Bildirgesİ 

B)- Dilaver Paşa Nizamnamesi 

C)-Tersane Nizamnamesi 

D)- 1871 Vilayet Nizamnamesi 

E)-Lonca Kanunnamesi 

Hamza Güven-150207045 

 

Soru 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Polis Nizamnamesi 

b) Mehmet Paşa Nizamnamesi 

c) Hakkı Paşa Nizamnamesi 

d) Maadin Nizamnamesi 



e) Dilaver Paşa Nizamnamesi 

Soru 2. Fransızlar tarafından işletilen kömür ocaklarında uzun süreli ve sağlıksız koşullarda 

çalıştırılan işçilerin kömür tozları nedeniyle yakalandığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir. 

a) Pnomokonyoz 

b) Bruselloz 

c) Şarbon 

d) Malaria 

e) Kuduz 

150207033-Cem Mert Aydın 

 

 

 

1)Ülkemizde sanayileşmenin gelişim düzeyine bağlı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

A)Ekonomik alanda çalışmalar 

B)Yasal,tıbbi ve teknik çalışmalar 

C)Sosyal yardımlar 

D)Teknolojik çalışmalar 

E)Verimlilik 

 

2)Kömür tozlarının yol açtığı hastalık nedir? 

A)Tüberküloz 

B)Pnömotoraks 

C)Amfizem 

D)Pnomokonyoz 

E)Korpulmunare 

Ülkü DERİCİOGLU 



1. İş sağlığı ve güvenliğinin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir ? 

A. Yüksek sağlık kapasitesi sağlar 

B. Zaman 

C. Güvenlik 

D. Risk 

E. Tehlike 

2. İş sağlığı ve güvenliğinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur ? 

A. Risk değerlendirmesi 

B. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı 

C. Kanuni dayanak 

D. İş sağlığının önemi 

E. Risk değerlendirmesinin yapılması 

Hazal Vural 

1-)3008 sayılı iş yasasının yerine 931 sayılı iş yasası çıkarılmıştır. Bu yasa kaç yılında 

çıkarılmıştır? 

a) 1971 

b) 1970 

c) 1968 

d) 1967 

e) 1969 

2-)Cumhuriyetin ilanından sonra ilk yasal düzenleme 2 Ocak 1924 tarihinde yapılmıştır. 394 

sayılı bu yasa aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Hafta Tatili Yasası 

b) SSK Yasası 

c) Umumi Hıfzıssıha Yasası 

d) İş Yasası 

e) Aile Hekimliği Kanunu 

Ezgi ŞENER-150207005 



1-)Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde inşaat sektöründe en fazla iş kazası hangi ülkede 

olmuştur? 

a) Meksika 

b) Almanya 

c) Türkiye 

d) İsveç 

e) Güney Kore 

2-)Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde maden sektöründe yaşanan iş kazalarında 

aşağıdaki ülkelerden hangisinde diğerlerine göre daha az iş kazası olmuştur? 

a) Güney Kore 

b) Fransa 

c) Peru 

d) İsviçre 

e) Almanya 

Deren DEMİREL-150207027 

1-Dilaver paşa nizamnamesinde çalışma koşullarına ilişkin olarak getirilen 

duzenlemelerdendir ? 

A- 20 saat çalışılmalı 

B- Tazminat yoktur 

C- Diplomasiz hekim çalışabilir 

D- Diplomalı hekim çalışmalı 

E- 24 saat çalışılmalı 

 

2 – osmanlı imparatorluğunda küçük zanaat ve atölye üretimine dayanan işyerleri sanayi 

devrimi 

öncesi oldukça yaygındır . Bu isyerlerindee usta çırak arasında Ki ilişki ve çalışma koşullarına 

ne ad 

verilir ? 

A- Locaların kuralları ve gelenekleri 



B- Yoncaların kuralları ve gelenekleri 

C- Loncaların kuralları ve gelenekleri 

D- Usta-çırak kuralları 

E- Usta-çırak kuralları ve gelenekleri 

Nihal KIRATLI -160207023 

 

Soru 1 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölümü(m.77-89) ile 6331 Sayılı Yasa; İş Sağlığı 

ve Güvenliğine ayrılmıştır. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti 

halinde, aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır ? 

a) İş yerinin taşınması 

b) İşin durdurulması 

c) İşçi sayısı azaltılması 

d) Üretim araçlarına el konulması 

e) Hiçbiri 

 

 

 

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir ? 

a) Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak 

b) Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden korumak 

c) İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak 

d) iş kazaları meslek hastalıkları ve her türlü zarardan korunmasını 

e) Çalışanların mesai saatlerinin azaltılmasını sağlamak 

130207031-Burak Ölmez 

 

1-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAYNAKLARI nedir ? 

a)Uluslararası ve ulusal kaynaklar 

b)çevresel ve biyolojik kaynaklar 



c)toplumsal ve bireysel kaynaklar 

d)çalışma ve sanayi kaynakları 

e)doğal kaynaklar 

2-aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hakkında yasal düzenleme yapan ilk 

ülkelerden 

değildir? 

a) İngiltre 

b) Almanya 

c) İsviçre 

d) Fransa 

e) Katar 

DYAAEDDIN ALJOUJA-150207049 

 

 

 

 

 

SORU1 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı umumi hıffıshha yasasının 7. Kısmı iş 

sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemli hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu 

hükümler arasındadır ? 

a) Çocuk ve kadınların çalıştırılma koşulları 

b) İşciler için gece hizmetleri 

c) Gebe kadınların doğumdan önce ve sonra çalıştırılma koşulları 

d) İş yerlerindeki işçi yasağı 

e) Hepsi 

 

SORU2 Aşağıdak sektörlerin hangisinde iş kazası oranı daha yüksektir ? 

a) Maden 



b) Metal 

c) İnşaat 

d) Enerji 

e) Taşımacılık 

130207002-Eyüp TÜFENKCİ 

 

SORU 1. 

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinin amaçları arasında yoktur ? 

a) Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak , 

b) Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak , 

c)  İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak , 

d) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini 

sağlamak , 

e) İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak , 

 

 

 

 

 

SORU 2. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölümü ile 6331 Sayılı Yasanın İş Güvenliği ve Sağlığına 

ayrılmış 

kısmında aşağıdakilerden hangisine yönelik hükümler düzenlenmemektedir ? 

a) işçilerin ve iş verenlerin yükümlülükleri , 

b) iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde iş yerinin kapatılması 

veya işin 

durdurulması , 

c) iş sağlığı ve iş güvenliğinin iş yeri sayesinde örgütlenmesi , 



d) iş yeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimi , 

e) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek , 

170207025-Elif Yıldız 

 

Soru1:İçölçülervücudunbellibirkısmınınsığacağıenküçükölçüleriçinenbüyükvücut 

(%95)esasalınır. 

Aşağıdakilerdenhangisiiçölçülerinyerlerineörnekdeğildir? 

A)Birkapıkilidi 

B)Birkapınınyüksekliği 

C)Kontroldüğmelerininyerdenyeterinceyüksekolması 

D)Dişfırçasısapı 

E)Biryangınçıkışkapısı 

Soru2:İnsaniçinbirşeyüretilecekseilkdikkatedilecekolanunsurnedir? 

A)Yaş 

B)Antropometrikboyut 

C)Cinsiyet 

D)Ağırlık 

E)Sporvehattasosyalstatü 

Betül GÖKÇEOĞLU 

 

 

1.soru: Fransızlar tarafından işletilen kömür ocaklarında 16 saat çalışan işçiler kömür 

ocaklarındaki 

sağlıksız koşullar nedeniyle hangi hastalığa yakalanmıştır? 

A) Pediküşozis B) Promokonyoz C) Paratifod D) Panüveit E) Papillit 

 

2.soru: 100 maddeden oluşan Dilaver Paşa Nizamnamesi ne açıdan önemlidir? 

A) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belgedir 



B) Çalışan haklarını koruyan ilk belgedir 

C) İş kalitesini kontrol eden ilk belgedir 

D) İşçi kalitesini kontrol eden ilk belgedir 

E) İş üretimi kapasitesini ele alan ilk belgedir 

Elfidan SANDIKLIOĞLU 

1.soru: İş sağlığı ve güvenliği tasarısı taslak metni hangi tarihte iş sağlığı ve güvenliği konseyi 

olağan 

toplanmasında sosyal görüşlerine sunulmuştur? 

A) 21 Aralık 2016 B) 1 Kasım 1999 C) 22 Eylül 2000 D) 11 Ocak 1997 E) 17 Ağustos 2015 

 

2.soru: Umumi Hıfzıssıhha yasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir? 

A) 1926 B) 1930 C) 1983 D) 1940 E) 1974 

Şevval ÇELİK 

 

3.soru: I. TBMM’de gerçekleşen I. İktisat Kongresi hangi tarihte yapılmıştır? 

A) 8 Mart 1933 B) 4 Mart 1923 C) 6 Mart 1933 D) 6 Mayıs 1933 E) 8 Mart 1923 

 

4.soru: İlk 5 yıllık kalkınma planı ne zaman yürürlüğe girmiştir? 

A) 1974 B) 1946 C) 1963 D) 1954 E) 1976 

Erdem ALTUN 

 

 

SORU 1 Çalışanların sağlığı konusundaki yazılı metinlere giren ilk kanuni düzenleme 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) güvelik ve sağlık alanında düzenlemeler yapılması 

b)çocuk işçilerin günde 12 saatten fazla çalışmayacağı 

c) insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak 



d) devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları 

korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 

oluşturmak için gerekli tedbirleri alır 

e) Çalışma ortamının çalışmaya ve sağlığa uygun olması 

SORU 2 aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 1929 yılında topladığı ‘ MİLLETLERARASI 

ÇALIŞMA KONFERANSI’nda alınan 31 nolu tavsiye kararında çalışma ve güvenliğin 

prensiplerinden değildir? 

a)Çalışma güvenliği mevzuatı 

b)Sanayide çalışma güvenliğinin teşkilatlandırılması 

c)Çalışma güvenliği konularında işbirliği yapılması, 

d)Kaza sebeplerinin belirlenmesi 

e) insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlaması 

Şevval BAKIR 

  İşyeri ve işin gereklilikleri açısından vücut boyutlarının ölçümü ve istatistiksel özellikleri ile 

ilgilenen bilime ......... denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Antropoloji 

B) Antropozoik 

C) Antropometri 

D) Antroposen 

E) Antropomorfik 

Fizyolojik faktörler içerisinde de en önemli unsur aşağıdakilerinden hangisidir? 

A) insan ölçüleri             B)alet ölçüleri       C ) ortam ölçüleri         D )geleneksel ölçüleri  

Muhammed Abdullah 

 

 

 

 


