9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Ünite 5 - Alıştırma Soruları
1 ) I- Çalıs anlarais sag lıg ve
ı gu venlig eg
i itimleriniverir
II- Çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım ve acil tedaviyi organize eder
III- Yaşanan is kazasını ve meslek hastalıg ınıbildirir
IV- İs yerinderisk deg erlendirmesiyapar
Aşağıdaki hangi seçenekte is verenlerin6331 sayılı I s Sag lıg ve
ı Gu venlig Kanunu’na
i
go resorumlulukları doğru olarak verilmiştir?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I-II ve III
D ) II-III ve IV
E ) I- II- III ve IV
2 ) İs yerindevar olan ya da dıs arıdangelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin
yol ac acağı fakto rlerve kontrol tedbirlerinin kararlas tırılmasıamacıyla yapılması gerekli
c alıs malar .................sorumluluğunu ifade etmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere hangi
işveren sorumluluğu getirilmelidir?
A ) Denetleme
B ) Risk değerlendirmesi yapma
C ) Gerekli araç ve gereci temin etme
D ) Çalışanları bilgilendirme
E ) Sağlık gözetimini yerine getirme
3 ) I- İs gu venlig uzmanı
i
II-İs yerihekimi III-İnsan kaynakları IV- Çalıs antemsilcisi V- Sivil
savunma uzmanı Hangi seçenekte is sag lıg ve
ı gu venlig kurulu
i
üyeleri doğru olarak
verilmektedir?
A ) I-II-III-IV ve V
B ) I ve V
C ) II ve III
D ) II-III ve V
E ) III-IV ve V
4 ) Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin yükümlülükleri arasındadır?
A ) İs sag lıg ve
ı gu venlig konusunda
i
rehberlik ve danıs manlık
B ) Risk deg erlendirilmesinekatılma
C ) İs vereninmeslek sınırlarını gizli tutması
D ) Çalıs anlaraeg itimverilmesi
E ) Sag lıkgo zetimiyapması
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5 ) Aşağıdakilerden hangis iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevlerinden biri değildir?
A ) İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesini oluşturmak,
B ) Çalışanlara yol göstermek,
C ) Tehlike ve alınacak önlemleri belirlemek,
D ) Meydana gelen heriş kazası ve potansiyel tehlikeler konusunda araştırma ve
inceleme yapmak,
E ) İş verenin tatil günlerini belirlemek,
6 ) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(İSGEYÖN) hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
A ) 2013
B ) 2014
C ) 2015
D ) 2016
E ) 2017
7 ) Mesleki risklerin önlenmesi Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması İş
sağlığı organizasyonun yapılması Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle
getirilmesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun 4. maddesinde işverenlerin yükümlüklerindendir?
A ) Yalnız l
B ) Yalnız ll
C ) l, ll ve lll
D ) lll ve lV
E ) I, ll, lll ve IV
8 ) Aşağıda verilenlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun sekreteridir?
A ) İş güvenliği uzmanı
B ) İş veren
C ) İş veren vekili
D ) İş yeri hekimi
E ) Mühendis
9 ) Aşağıda verilen hangi meslek grubuna dahil olan kişiler iş güvenliği uzmanı olamaz?
A ) İnşaat teknikeri
B ) Kimyager
C ) Fizikçi
D ) Biyolog
E ) Mühendis
10 ) İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık Sağlık gözetimi Çalışanlara
eğitim verilmesi Risk değerlendirilmesine katılma Yukarıda verilenlerden hangisi ya da
hangileri İşyeri hekimlerinin görevleri arasındadır?
A ) Yalnız l
B ) Yalnız ll
C ) l, ll ve lll
D ) lll ve lV
E ) I, ll, lll ve IV
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