9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Ünite 6 - Alıştırma Soruları
1 ) Hangisi iş kazası olabilecek durumlar arasında yer almamaktadır?
A ) Kazanın sigortalının is yerindebulundug usırada olması
B ) İs verentarafından yu ru tu lmekte
olan is nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bag ımsızc alıs ıyorsa
yu ru tmekte
oldug uis nedeniyle yaralanması
C ) Emzikli kadın sigortalının c ocug una
su tvermek ic inayrılan zamanlarda kaza
geçirmesi
D ) Kazanın sigortalının, is verentarafından go revile bas kabir yere go nderilmesi
yu zu nden
asıl is iniyapmaksızın gec enzamanlarda yaşanması
E ) Sigortalının işi yetiştirmek için evde iş başında olduğu sırada yaralanması
2 ) I-Teknoloji kullanım du zeyiII- Riskli is kollarınınyog unlug IIIu Ülkenin is
sag lıg ı politikaları
IV- Çalıs an-is verenve devletin akılcı ve sorumlu yaklas ımı Hangi
seçenekte ülkeler arasında meslek hastalıg ı sayılarındafarklılık yaratan fakto rlerdoğru
olarak verilmektedir?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız IV
C ) I ve II
D ) III ve IV
E ) I-II-III ve IV
3 ) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında iş yeri ortam faktörünün etkilerinden biridir?
A ) Fiziksel nedenler
B ) Titreşimden arındırılması
C ) İşyerindeki insan ilişkileri
D ) Yetersiz güvenlik yönetim planı
E ) Çalışırken makinelere dokunma
4 ) Meslek hastalıkları dosyalarında aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmaz?
A ) İlk işe giriş sağlık raporu
B ) Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi ya da listeleri
C ) İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları
D ) Önceden geçirmiş olduğu hastalıkların belgesi
E ) Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi belgeleri
5 ) Meslek hastalıkları İşle ilgili hastalıklar Çalışanları etkileyen hastalıklar İşvereni etkileyen
hastalıklar Yukarıdakilerden hangileri iş ve hastalık ilişkisinin kategorilerindendir?
A ) I ve II
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV
E ) I, II, III ve IV
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6 ) Tahlil sonuçları İlk işe giriş sağlık raporu Aile hekimi muayene raporları Mevcut belgelere
dair kontrol listesi Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine
yapılan denetimler için oluşturulan meslek hastalıkları dosyalarında bulunması gereken belge
lerdendir?
A ) I ve II
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV
E ) I, II, III ve IV
7 ) İş sırasında uzun süreli telefon görüşmeleri yapmamak Kişisel koruyucu donanımları
usulüne göre ve sürekli kullanmak Çay ve yemek molaları öncesi ellerini bol sabunlu su ile
yıkamak Elbise dolabında iş kıyafetleri ile günlük kıyafetlerini ayrı bölümlere koymak
Yukarıdakilerden hangileri Meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışanların üzerine düşen
sorumluluklardandır?
A ) I ve II
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV
E ) I, II, III ve IV
8 ) aşağıdakilerden hangisi işverenlerin karşılaşabilecekleri dolaylı maliyetlerden birisi
değildir?
A ) kazanın gerektirdiği fazla mesai maliyeti
B ) sigortalanmamış tedavi giderleri
C ) makine ve araç gerecin onarım ve yenilenmesine yönelik net maliyetler
D ) nezaretçilere ödenen ücret maliyeti
E ) mahkeme masrafları
9 ) aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında meslek hastalığı sayılarında farklılık yaratan
faktörlerden değildir?
A ) teknoloji kullanım düzeyi
B ) riskli iş kullanım yoğunluğu
C ) nüfus
D ) iş sağlığı politikaları
E ) devletin akılcı ve sorumlu yaklaşımı
10 ) aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverenin
alacağı rollerden birisi değildir?
A ) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını düzenlemek
B ) acil müdahale ve ilk yardım için uygun sistem kurma
C ) çalışanları davranışları açısından denetleme
D ) iş kazalarına ilişkin kayıtları tutma ve değerlendirme
E ) iş sağlığı ve güvenliğine yönelik araç gereçleri noksansız bulundurma
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*Geri bildirimlerinizi soruid bildirerek yapınız.
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