
1. Genel olarak el aletlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Tehlike anında sapları kolayca çıkmalıdır. 

b. Yapılacak işe uygun olmalıdır. 

c. Bakımlı olmalıdır. 

d. Uygun yerlerde muhafaza edilmelidir, 

CEVAP: A 

 

2. El aletlerinde alınması gereken genel önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Uygun yerlerde muhafaza edilmelidir. 

b. Sapları kaygan olmalıdır. 

c. Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. 

d. Sapları çatlak ve kırık olmamalıdır. 

CEVAP: B 

 

3. Elektrikli alet ve makinelere ait temel korunma prensipleri aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? 

I. Tehlikeyi yok etme 

II. Tehlikeyi uzaklaştırma 

III. Tehlikeden korunma 

a. Yalnız III  

b. l, II  

c. II, III  

d. I,II, III 

CEVAP: C 

 

4. Elektrikli el aletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uygun bir iş güvenliği önlemidir? 

a. El aleti fişi takılı olarak taşınırken mutlaka anahtarından tutulmalıdır. 

b. Aletin ayar ve bakımı enerjisiz durumda iken yapılmalıdır. 

c. İki elin kullanılması gereken aletlerle çalışırken, işlenen parça mümkün olduğu kadar serbest bırakılmalıdır. 

d. Zarar görmüş aletle çalışılmasında sakınca görülmemişse, bu aletle çalışmaya devam edilmelidir. 

CEVAP: B 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin kullanılmasında uyulması gereken iş güvenliği önlemlerinden 

değildir? 

a. Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar eldiven giymelidir. 

b. Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülme riskine karşı çalışanlar özel koruyucu ayakkabılar giymelidir. 

c. Matkap kullananlar oluşan tozlar için koyucu gözlük kullanmalıdır. 

d. Gürültülü aletleri kullanalar kulaklık ve tıkaç gibi koruyucular kullanmalıdır. 

CEVAP: A 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin kullanımı için güvenli bir çalışma değildir? 

a. Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülme riskine karşı çalışanlar özel koruyucu ayakkabılar giymelidir. 

b. Gürültülü aletlerin kullanımında diğer çalışanları duyabilmek için kulaklık ve tıkaç gibi KKE 

kullanılmamalıdır. 

c. Kıvılcım meydana getirebilecek işlerde yangın tehlikesine karşı iş elbiselerinde yağ ve çözücü artıkları 

bulunmamalıdır. 

d. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle 

yapılmalıdır. 

CEVAP: B 

 



7. Aşağıdakilerden hangisi bileme ve taşlama çarklarında yapılan çalışmalarda oluşabilecek kazaların 

sebeplerinden değildir? 

a. Toz ve çapakların elle temizlenmesi 

b. Koruyucu gözlük kullanılması 

c. Toz ve çapakların göze kaçması 

d. Çarkın sağlam takılmaması 

CEVAP: B 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi eğe kullanımında dikkat edilecek hususlardan biridir? 

a. Eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmalıdır. 

b. Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalıdır, 

c. Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir. 

d. Eğelemede, kolların çabuk yorulmaması için vücut hareket ettirilmemelidir. 

CEVAP: B 

 

9. Eğeler ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalıdır. 

b. Eğeler sapsız kullanılmamalıdır. 

c. Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir. 

d. Eski eğelerden keski veya kalem gibi aletler yapılmamalıdır. 

CEVAP: C 

 

10. Çekiçle çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalıdır. 

b. Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalıdır, 

c. Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalıdır. 

d. Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalıdır. 

CEVAP: C 

 

11. Tornavida ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Vida başına göre uygun tornavida seçilmelidir. 

b. Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmelidir. 

c. Tornavidaya çekiçle vurulmamalıdır. 

d. Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalıdır. 

CEVAP: B 

 

12. Anahtarlar ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalıdır. 

b. Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalıdır. 

c. Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalıdır. 

d. Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır. 

CEVAP: B 

 

13. Keskiler ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmelidir. 

b. Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 

c. Keski ve çekiç gevşek tutulmalıdır. 

d. Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 

CEVAP: C 



14. Raspalar ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalıdır. 

b. Raspasız kullanılmamalıdır. 

c. Raspa manivela gibi kullanılmamalıdır, 

d. Raspalama vücuda doğru yapılmalıdır. 

CEVAP: D 

 

15. Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Yapılacak işe uygun seçilmelidir. 

b. Kullanımı sırasında kayarak diğer şahıslara zarar vermemesine dikkat edilmelidir. 

c. Sert çelikten yapılmamalıdır. 

d. Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. 

CEVAP: D 

 

16. Havyalarla çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir. 

b. Kullanıldıkları ortamda uygun havalandırma yapılmalıdır. 

c. İş parçası elle sıkı bir şekilde tutulmalıdır. 

d. Havya kullananlarının kanında kurşun tahlili yapılmalıdır. 

CEVAP: C 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi el testeresi ile yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlardan birisi değildir? 

a. Testere ileri sürerken iş parçasına bastırılmalı ve geri çekerken serbest bırakılmalıdır. 

b. İş parçasının kesilmesi sona ererken, aniden koparak elin yaralamaması için, sona doğru uygulanan 

baskı artırılmalıdır. 

c. Testere laması eğilmeye ve bükülmeye fazla dayanıklı değildir. 

d. Elle kesmede uygun hız dakikada 40 - 50 gidiş geliştir. 

CEVAP: B 

 

18. Pens ile yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. İşe uygun büyüklükte ve biçimde seçilir. 

b. Uygulama esnasında çekiçlenebilir. 

c. Parmaklar pensin ağzına yakın tutulur. 

d. Cıvata ve somunların sökülüp takılmasında kullanılır. 

CEVAP: A 

 

19. Yumuşak malzemeler mengeneye nasıl bağlanmalıdır? 

a. Kenarından sıkıca sıkıştırarak 

b. Malzeme özelliğine göre fazla sıkmadan ve dikkat ederek 

c. Mengene kolunu yüksek basınçla sıkarak 

d. Mengene koluna çekiçle vurarak 

CEVAP: B 

 

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun bir çalışma yöntemidir? 

a. Bakım veya onarıma alınmış tezgâhların koruyucu kapakları çalışma öncesi yerlerine takılmamalıdır. 

b. Çalışır durumdaki bir tezgâhın bakım ve onarımı aynı anda yapılmalıdır. 

c. Aynı tezgâhta birden fazla kişi çalışıyorsa, tezgâhın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalıdır. 

d. Çalışır durumdaki tezgâh elle veya gövde ile durdurulmalıdır. 

CEVAP: C 

 



21. Atölyelerde emniyetli tertip ve tanzim ile ilgili hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo edilmelidir. 

b. Dikey duran malzeme ve tezgâhların devrilmemesi için tedbir alınmalıdır. 

c. Tezgâh aralarındaki geçitler takım dolapları ile kapatılmalıdır. 

d. Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemelidir. 

CEVAP: C 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile çalışmalarda iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun değildir? 

a. İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, alçak gerilim ile 

çalıştırılacak ya da tek yalıtkanlı olacaktır. 

b. Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, 

alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul 

edilecektir. 

c. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle 

kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacaktır. 

d. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken 

yaylı devre kesicileri bulunacaktır. 

CEVAP: A 

 

23. Elektrikli el aleti ile yapılan çalışmalarda uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle 

kaplanmalıdır. 

b. Aletlerin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri 

(enterüptör) bulunmalıdır. 

c. Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde gibi alçak gerilim kullanılmalıdır. 

d. Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu geçmemelidir. 

CEVAP: C 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışırken uyulması gereken kurallardan biridir? 

a. Aynı işleri yapmak için birkaç farklı el aleti kullanmak 

b. Yapılan işe göre en doğru el aletini kullanmak 

c. El aletini malzemeye uygun bir tempoda kullanmamak 

d. El aletine fazla basınç uygulamak 

CEVAP: B 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerini güvenli bir şekilde kullanmak için ağaçtan olan saplarının sahip olması 

gereken özelliklerden biridir? 

a. Kaliteli ve düzgün yontulmuş 

b. Gelişi güzel biçim ve büyüklükte 

c. Budaklı ve ince saplı 

d. Saçaklı ve keskin yüzeyli 

CEVAP: A 

 

26. Patlayıcı ortamlarda kullanılan el aletleri hangi malzemeden yapılmalıdır? 

a. Yanmaz  

b. Pik demir 

c. Exproof  

d. Çelik 

CEVAP: C 

 



27. El aletlerinin konulduğu raflardan düşmemesi için raf etekliğinin yüksekliği en az kaç cm olmalıdır? 

a. 2  

b. 3 

c. 4 

d. 5 

CEVAP: A 

 

28. Kesme işlerinde kullanılan bıçaklarda bulunması gereken özelliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Bıçak saplarının kabza mahfazaları elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 

b. Bıçakların parmak kavramları veya kalkanları olmalıdır. 

c. Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları sivri olmalıdır. 

d. Bıçakların taşınmaları için uygun kılıfları veya kınları bulunmalıdır. 

CEVAP: C 

 

29. Elektrikli el aleti ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Mandren anahtarları yuvasına sıkıca oturmalıdır. 

b. Çalışanın ayakaltında yalıtkan paspas veya tahta gibi akımı iletmeyen malzeme bulunmalıdır. 

c. Eller, vücut ve ortam ıslak olmamalıdır. 

d. El aleti fişe takılı iken ayar edilmemelidir. 

CEVAP: A 

 

30. Havalı el aletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir iş güvenliği tedbiri olarak değerlendirilebilir? 

a. Hava hortumlarının bağlantıları kolayca ayrılabilecek nitelikte olmalıdır. 

b. Hava hortumunu alete bağladıktan sonra kelepçe vb kilit sistemiyle emniyete alınmalıdır. 

c. Aletin hortumlarını ayırdıktan sonra hortumun basınçlı hava ile bağlantısı kesilmelidir. 

d. Alet çalışırken hava basıncı ayarlanmalıdır. 

CEVAP: B 

 

31. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı dokümana ne ad 

verilir? 

a. Aksiyon Planı 

b. Risk Yönetim Planı 

c. Yıllık çalışma planı 

d. Faaliyet Planı 

CEVAP: C 

 

32. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre;  

Aşağıdakilerden hangisi Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi arasında yer almaz? 

a. Mühendis 

b. Tekniker  

c. Yüksek Tekniker 

d. Teknik Eleman 

CEVAP: D 

 

 

 

 



33. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre kaldırma ve/veya iletme 

araçları, insan ve yük taşıyıcı asansörler, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar, forklift, transpalet ve lift gibi 

istif makinelerinin azami süre olarak kontrol periyodu nedir? 

a) 3 ay 

b) 6 ay 

c) 1 yıl 

d) 2 yıl 

CEVAP: C 

 

 


