9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Ünite 2 - Alıştırma Soruları
1 ) I. İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında
inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak II.
Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak
ve bu konularda usul ve esasları belirlemek III. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak IV. Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve
geliştirmek V. Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve
istatistikleri düzenlemek Yukarıdakilerden hangi/hangileri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nün görevlerindendir?
A ) I, II, III, IV, V
B ) I, II, III, IV
C ) I, II, III
D ) I, II
E ) III, IV, V
2 ) İhbar, şikâyet ve talep gibi nedenlerle yapılan teftiş aşağıdakilerden hangisidir?
A ) İstek üzerine teftiş
B ) Programlı teftiş
C ) Program dışı teftiş
D ) Planlanmış teftiş
E ) Ani teftiş
3 ) Aşağıdaki illerden hangisinde İSGÜM bölge laboratuvarı bulunmaktadır?
A ) Konya
B ) Kayseri
C ) Diyarbakır
D ) Gaziantep
E ) Mersin
4 ) Sıhhi olmayan işletmeler ile topluma açık dinlenme ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek aşağıdakilerden hangisinin görevleri içinde yer almaktadır?
A ) sağlık bakanlığı
B ) enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
C ) belediyeler
D ) sosyal güvenli kurumu
E ) çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi
5 ) İş yerlerinin denetlenmesinde aşağıdakilerden hangisi Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nın denetimi altında değildir?
A ) Milli savunma bakanlığı
B ) Sağlık bakanlığı
C ) Sanayi ve Teknoloji bakanlığı
D ) Milli eğitim bakanlığı
E ) Belediyeler
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6 ) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen kurum ve
kuruluşların başında hangisi gelmektedir?
A ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B ) Sağlık Bakanlığı
C ) Sosyal Güvenlik Kurumu
D ) Millî Savunma Bakanlığı
E ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
7 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) hangi tarihte
kurulmuştur?
A ) 1951
B ) 1969
C ) 1974
D ) 1988
E ) 1994
8 ) Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM bünyesinde bulunan bölümlerden biri değildir?
A ) Kalite bölümü
B ) İş hijyeni bölümü
C ) İşverenler bölümü
D ) Kontrol belgesi bölümü
E ) İş güvenliği bölümü
9 ) Aşağıdakilerden hangisi İSGGM’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görevleri arasında yer
alır?
A ) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.
B ) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme
yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek.
C ) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında
denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
D ) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak ve bu konularda usul ve esasları belirlemek.
E ) Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri
yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.
10 ) Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A ) Belediyeler
B ) Sosyal Güvenlik Kurumu
C ) Rehberlik ve Teftiş Kurulu
D ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
E ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sıra-Cevap-(Soruid) 1-A-(955934) 2-C-(955962) 3-B-(955980) 4-C-(959801) 5-A-(959907) 6-A-(1002324) 7-B-(1002335) 8-C-(1002337) 9-D(1019377) 10-C-(1019383)
*Geri bildirimlerinizi soruid bildirerek yapınız.

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.

