9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Ünite 4 - Alıştırma Soruları
1 ) Küçük ve orta büyüklükteki işyerlerinin işverenlerinin eğitimi ve bilgilendirmesini hangi
kurum üstlenmiştir?
A ) Maliye Bakanlığı
B ) İç İşleri Bakanlığı
C ) Sağlık Bakanlığı
D ) Milli Eğitim Bakanlığı
E ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2 ) İş güvenliği uzmanlarından hangi sınıf belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında yer
alan işyerlerinde çalışabilirler?
A)E
B)D
C)C
D)B
E)A
3 ) İş Sağlığı ve Güvenliği hakkının Anayasamızdaki dayanağı aşağıdaki hükümlerden
hangisidir?
A ) “Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamalıdır.”
B ) “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri
alır ve teşkilatı kurar.”
C ) “Kimse, yaşına, gücüne cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamaz, küçükler ve kadınlar ile
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”
D ) “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”
E ) “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
4 ) 01.01.2013 tarihinden sonra işyerinde yapılan işin sanayiden olup olmadığına
bakılmaksızın kaç ve daha fazla sayıda çalışanı olan işyerleri için uzman çalıştırmak
zorunluluğu başlatılmıştır?
A ) 30 ve daha fazla
B ) 20 ve daha fazla
C ) 50 ve daha fazla
D ) 40 ve daha fazla
E ) 60 ve daha fazla
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5 ) .............., işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve
uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk
yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri
hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gelmelidir?
A ) Çalışan
B ) İş güvenliği uzmanı
C ) İşveren
D ) İşyeri hekimi
E ) Sözleşmeli kurum
6 ) I. İşçinin kişiliğinin korunması II. İşçiye bilgi vermek, yol göstermek III. İş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini alma IV. İşçiye ait eşya ve araçları korumak Yukarıdakilerden hangileri
Türk Borçlar Kanunu'na göre işverenin borçları arasında yer alır?
A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I, II ve IV
D ) I, III ve IV
E ) Hepsi
7 ) Hangi tarihde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu md. 417’de işverenin çalışanı gözetme
borcu düzenlenmiştir?
A ) 01.07.2012
B ) 02.07.2012
C ) 03.07.2012
D ) 04.07.2012
E ) 05.07.2012
8 ) Ülkemizin ilk iş kanunu hangi tarihte düzenlenmiştir?
A ) 1936
B ) 1937
C ) 1938
D ) 1939
E ) 1940
9 ) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kanununun kişi itibariyle çalışan personeli
kapsamına aldığı işyerlerinin tabi olduğu kanunlardan birisi değildir?
A ) İş Kanunu
B ) Borçlar Kanunu
C ) Deniz İş Kanunu
D ) Medeni Kanun
E ) Basın İş Kanunu
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10 ) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin yenilenme sıklığı çok tehlikeli işyerleri için
en geç ne kadar süredir?
A ) 6 ay
B ) 1 yıl
C ) 1,5 yıl
D ) 2 yıl
E ) 2,5 yıl
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