9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Ünite 12 - Alıştırma Soruları
1 ) İş kazaları en geç kaç iş günü içinde SGK'ya bildirilmelidir?
A ) 10
B)7
C)5
D)3
E)1
2 ) Üretim süreç ve teknikleri Iş ekipmanları Çalışanların düşünceleri Acil durum planları
Tehlikeleri tanımlarken yukarıdaki bilgilerden hangileri toplanır?
A ) I, II, III, IV
B ) II ve III
C ) I ve III
D ) II, III, IV
E ) I ve IV
3 ) Risklerin değerlendirilmesinde aşağıdakilerin hangisinde belirlenen riskleri ortadan
kaldırmak için kontrol planlamaya ve kayıtları saklamaya gerek olmayabilir?
A ) Katlanılamaz Riskler
B ) Önemli Riskler
C ) Orta Düzeydeki Riskler
D ) Katlanabilir Riskler
E ) Önemsiz Riskler
4 ) Risk Değerlendirmesinde izlenecek adımlardan hangisi öncelikli gelmelidir?
A ) Tehlikelerin belirlenip ortadan kaldırılması
B ) Tehlikelinin tehlikeli olmayanla değiştirilmesi
C ) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi
D ) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
E ) Uygulamaların izlenip denetlenmesi
5 ) Aşağıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliği konusunun teknik ile ilgili alt başlığında yer
alır?
A ) iş sağlığı ve güvenliğ genel kuralları ve güvenlik kültürü, iş kazası ve meslek hastalığından
doğan hukuki sonuçlar, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
B ) çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kaynakla çalışma, tütün ürünlerinin zararları,
işyeri temziliği ve düzeni
C ) çalışma mevzuati ile ilgili bilgiler, ilk yardım, elle kaldırma ve taşıma, kimyasal, fiziksel ve
ergonomic risk etmenleri
D ) ekranlı araçlarla çalışma, güvenlik ve sağlık işaretleri, tahliye-kurtarma, iş ekipmanlarının
güvenli kullanımı
E ) biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, parlama ve patlamadan korunma, meslek
hastalıklarının sebepleri, çalışanların yasal hakları
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.

6 ) Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar işin başlatılmadığı eğer
devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulması gerektiği risk türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Katlanılamaz riskler
B ) Önemli riskler
C ) Orta düzey riskler
D ) Katlanılabilir riskler
E ) Önemsiz riskler
7 ) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmadığı, ancak
mevcut kontrollerin sürdürülmesinin gerektiği risk türü aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Orta düzeydeki riskler
B ) Kontrolsüz riskler
C ) Önemli riskler
D ) Düşük düzey risk
E ) Katlanılabilir risk
8 ) I- Artık ve atıklarla ilgili is lemlerII-Acil durum planları III- Malzeme gu venlikbilgi formları
Aşağıdaki hangi seçenekte tehlikelerin tanımlanması için belirtilen bilgiler doğru olarak
verilmiştir?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) II ve III
E ) I-II ve III
9 ) Çalışan, işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara
uğratmayan olayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Ramak kala
B ) Önleme
C ) Risk değerlendirme
D ) Tehlike
E ) Risk
10 ) I. Planlama II. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması III. Risk kontrol tedbirlerinin
uygulanması IV. Uygulamaların izlenmesi Yukarıdakilerden hangi/hangileri risk kontrol
adımlarındandır?
A ) I, II
B ) I, II, III
C ) I, II, III, IV
D ) III, IV
E ) IV
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