
9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

Ünite 3 - Alıştırma Soruları

1 ) I. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdürler. II. Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek 
zorundadır. III. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamalıdırlar. IV. 
Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Yukarıdakilerden 
hangi/ hangileri işverenin yükümlülüklerindendir?  

A ) I, II, IV
B ) I, II, III, IV
C ) II, IV
D ) III, IV
E ) I, II, III

2 ) I. İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler 
ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından 
kaynaklanabilecek tehlikeler. II. Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik 
tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, 
drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve 
donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler. III. Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile 
çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler. IV. Çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun 
talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın 
çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. Yukarıdakilerden hangi/ hangileri “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” nin sekizince madde üçüncü fıkrasında belirtilen 
tehlikelerdendir? 

A ) I, II
B ) I, III
C ) I, II, III
D ) I, II, III, IV
E ) III, IV

3 ) Kırık bir priz veya lamba anahtarı elektrik çarpması, yangın gibi riskleri doğuracaktır. 
Bunların yenileriyle değiştirilmesi hangi ilkeye uymaktadır? 

A ) Tehlikelerin riske dönüşmeden ortadan kaldırılması
B ) Toplu korunma
C ) Bireysel korunma
D ) Risklerle mücadele etme
E ) Talimat verme

4 ) Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıkları konularında paylaştıkları somut algılara ne 
denir?

A ) Önleyici Yaklaşım
B ) İş Başı Konuşmaları
C ) Tehlike
D ) Güvenlik Kültürü
E ) Güvenlik İklimi

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



5 ) Bir işyerinde, iş başlangıcında, tehlike ve risklerin ele alındığı ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırıldığı bilgilendirme toplantılarına ne denir?

A ) Önleyici Yaklaşım
B ) İş Başı Konuşmaları
C ) Güvenlik İklimi
D ) Güvenlik Kültürü
E ) Tehlike

6 ) Tehlikeli durum ve davranışlar için aşağıdaki örneklerden hangisi verilemez?

A ) ''Şalteri indirmeye gerek yok abi, biz bunları yıllarca yapıyoruz.” aşırı güvenden kaynaklı 
tehlikeli davranışı ortaya koyan,
B ) “Forklifti ben kullanırım şefim, ehliyete ne gerek, köyde yıllardır traktör kullanırım.” iş 
ehliyetini hafife alma davranışını gösteren,
C ) “Gaz kaçağını kibritle anlarım abi, bir ateş çakar anlarız, hiçbir şey olmaz.”
D ) “Bir haftadır uykusuzum, ama gözümde hiç uyku emaresi yok.”
E ) Baretimi takmam lazım,

7 )  Doğal durum Kişisel hatalar Tehlikeli davranış ve durumlar Kaza olayı Yaralanma, zarar 
veya hasar  Yukarıdakilerden hangileri Domino Teorisi'ne göre iş kazalarının oluşumunu 
açıklayan sebeplerdendir?

A ) I-II ve III
B ) I, III ve V
C ) II, III ve V
D ) I, II, IV ve V
E ) I, II, III, IV ve V

8 ) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 
veya hasar verme potansiyelini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Olasılık
B ) Risk
C ) Tehlike
D ) Önleme
E ) Toksisite

9 ) Ulusal mevzuatta, sistematik risk değerlendirmesi sonucunda işyerlerinde belirlenen 
risklerden korunma ilkeleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

A ) ortadan kaldır, asgariye indir, kontrol et
B ) ortadan kaldır, kontrol et, asgariye indir
C ) kontrol et, ortadan kaldır, asgariye indir
D ) kontrol et, asgariye indir, ortadan kaldır
E ) asgariye indir, ortadan kaldır, kontrol et

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının 
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



10 ) Aşağıdakilerden hangisi işverenin tespit edilen riskleri en aza indirmesinde uygulanacak 
ilkelerden değildir?

A ) Risklerden kaçınmak.
B ) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
C ) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
D ) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
E ) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

Sıra-Cevap-(Soruid)  1-B-(958862)  2-D-(958916)  3-A-(958934)  4-E-(999460)  5-B-(999465)  6-E-(999520)  7-E-(1003598)  8-C-(1013771)  9-A-
(1013777)  10-E-(1013778)  
*Geri bildirimlerinizi soruid bildirerek yapınız.
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