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SORU 1  

 

•  Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı   

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Hükümlerine göre yanlıştır?  

 

A) Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda 

çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi 

bir sorumluluğu kalmaz. 

B) Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. 

C) İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir. 

D) Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim 

faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. 



 

 

CEVAP 1  
 

 

•  Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı   

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Hükümlerine göre yanlıştır?  

 

A) Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda 

çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi 

bir sorumluluğu kalmaz. 

B) Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. 

C) İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir. 

D) Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim 

faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. 



 

SORU 2  

•    İşverenin sorumluluğunda olan ve düzenlenmesi gereken eğitim 

programları Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik düzenlenmiştir. Aşağıdaki şıklardan 

hangisi bu eğitim programlarından değildir?  

 

A) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla 

uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

B) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini 

gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek 

üzere düzenlenen programlardır. 

C) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve 

meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır. 

D) D) Çok ileri eğitim; değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak 

yenilenen ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanan programlardır. 

  

 

 

 



    
• İşverenin sorumluluğunda olan ve düzenlenmesi gereken eğitim programları 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik düzenlenmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu eğitim 

programlarından değildir?  

 

A) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum 

sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

B) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve 

meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen 

programlardır. 

C) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte 

eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır. 

D) Çok ileri eğitim; değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenen ve 

gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanan programlardır. 

  

  

 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

• İşverenin sorumluluğunda olan ve düzenlenmesi 

gereken eğitim konuları  Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte belirtilmiştir. Aşağıdaki şıklardan 

hangisi bu eğitim konularından değildir?  

 

A) İşyeri üretim prosesinin seçimi 

B) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

C) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler 

D) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma 



• İşverenin sorumluluğunda olan ve düzenlenmesi 

gereken eğitim konuları  Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte belirtilmiştir. Aşağıdaki şıklardan 

hangisi bu eğitim konularından değildir?  

 

A) İşyeri üretim prosesinin seçimi 

B) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

C) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler 

D) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma 

 

 

CEVAP 3  



• İş Güvenliği eğitimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirecektir. 

B) İşverenler verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin 

etmekle yükümlüdürler. 

C) İşveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle 

yükümlü değillerdir. 

D) İşveren çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve 

bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamakla yükümlüdür. 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• İş Güvenliği eğitimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirecektir. 

B) İşverenler verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin 

etmekle yükümlüdürler. 

C) İşveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle 

yükümlü değillerdir. 

D) İşveren çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve 

bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamakla yükümlüdür. 

 

 



Soru 5 

•  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Yıllık 

Eğitim programında aşağıdaki hususlardan hangisi 

bulunmaz?  

 

A) Verilecek eğitimin hedefi 

B) Amacı 

C) Eğitimi veren kişinin adı ve soyadı 

D) Eğitime katılacakların adı soyadı 

 



CEVAP 5 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Yıllık 

Eğitim programında aşağıdaki hususlardan hangisi 

bulunmaz?  

 

A) Verilecek eğitimin hedefi 

B) Amacı 

C) Eğitimi veren kişinin adı ve soyadı 

D) Eğitime katılacakların adı soyadı 



Soru 6 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 

Aşağıdaki hususlardan hangisi İş Güvenliği 

Eğitiminin amaçlarından değildir?  

 

A) Çalışanlara, üretilen ürünün maliyeti hakkında bilgi 

vermek 

B) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek 

C) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak 

D) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek 

 



CEVAP 6 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 

Aşağıdaki hususlardan hangisi İş Güvenliği 

Eğitiminin amaçlarından değildir?  

 

A) Çalışanlara, üretilen ürünün maliyeti hakkında bilgi 

vermek 

B) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek 

C) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak 

D) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek 

 



 
• İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 

aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?  

•   

• A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür  

• B) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür 

• C) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur  

• D) İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, çalışanların 

katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç temin etmekle 

yükümlüdür  

 

Soru 7 



CEVAP 7 

 
• İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 

aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?  

 

• A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür  

• B) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür 

• C) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur  

• D) İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, çalışanların 

katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç temin etmekle 

yükümlüdür  

 

 

 



• İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi 

yanlıştır?  

 

• A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür  

• B) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür 

• C) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur  

• D) İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, 

çalışanların katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç 

temin etmekle yükümlüdür  

Soru 8 



• İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi 

yanlıştır?  

  

• A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür  

• B) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın 

gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür 

• C) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur  

• D) İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, 

çalışanların katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç 

temin etmekle yükümlüdür  

CEVAP 8 



• İşveren İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili vermesi gereken eğitimlerin 

dışında hagi durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi 

amacıyla ayrıca eğitim vermekle yükümlüdür?  

 

• A) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji 

uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler. 

• B) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş 

ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli 

olarak eğitilmesini sağlar. 

• C) İşyerinin özelliğine göre başlamadan önce vermesi gereken iş sağlığı 

güvenliği eğitimleri. 

• D) İşin kalitesinin artırılması gereken yönetim sistemleri ile ilgili eğitimler.  

Soru 9 



• İşveren İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili vermesi gereken eğitimlerin 

dışında hagi durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi 

amacıyla ayrıca eğitim vermekle yükümlüdür?  

  

• A) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji 

uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler. 

• B) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş 

ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli 

olarak eğitilmesini sağlar. 

• C) İşyerinin özelliğine göre başlamadan önce vermesi gereken iş sağlığı 

güvenliği eğitimleri. 

• D) İşin kalitesinin artırılması gereken yönetim sistemleri ile ilgili eğitimler.  

CEVAP 9 



•  Aşağıdakilerden hangisi İşverenin özel politika gerektiren 

grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimlerinden 

değildir? 

 

• A) İşyerinde ondört yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını 

doldurmamış genç çalışan özel risk gruplarına, 

• B) Yaşlı ve engelli özel risk gruplarına, 

• C) Gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren risk 

gruplarına, 

• D) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, 

görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. 

Soru 10 



•  Aşağıdakilerden hangisi İşverenin özel politika gerektiren 

grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimlerinden 

değildir? 

 

• A) İşyerinde ondört yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını 

doldurmamış genç çalışan özel risk gruplarına, 

• B) Yaşlı ve engelli özel risk gruplarına, 

• C) Gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren risk 

gruplarına, 

• D) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, 

görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. 

 

CEVAP 10 



• Çalışanların iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yükümlülüklerinden değildir? 

 

• A) Çalışanlar yönetim sistemleri eğitimlerine katılmak katılır. 

• B) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır,  

• C) Çalışanlar eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde 

uygular 

• D) Çalışanlar verilen eğitimler doğrultusunda bu konudaki talimatlara 

uyarlar. 

 

Soru 11 



• Çalışanların iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yükümlülüklerinden değildir? 

 

• A) Çalışanlar yönetim sistemleri eğitimlerine katılmak katılır. 

• B) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır,  

• C) Çalışanlar eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde 

uygular 

• D) Çalışanlar verilen eğitimler doğrultusunda bu konudaki talimatlara 

uyarlar. 

CEVAP 11 



• Aşağıdakilerden hangisi eğitim verebilecek kişi ve 

kuruluşlardan değildir? 

  

• A) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri 

tarafından 

• B) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca 

kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri 

• C) Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş kuruluşların eğitim birimleri 

• D) Üniversiteler 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

 

• Aşağıdakilerden hangisi eğitim verebilecek kişi ve 

kuruluşlardan değildir? 

  

• A) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri 

tarafından 

• B) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca 

kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri 

• C) Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş kuruluşların eğitim birimleri 

• D) Üniversiteler 

 



•  Aşağıdakilerden hangisi eğitim verebilecek kişi ve 

kuruluşlardan değildir? 

 

• A) Kamu kurumlarının eğitim birimleri,  

• B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

• C) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak 

sağlık ve güvenlik birimleri  

• D) Özel eğitim kurumları Bakanlıktan izin alarak. 

 

Soru 13 



•  Aşağıdakilerden hangisi eğitim verebilecek kişi ve 

kuruluşlardan değildir? 

 

• A) Kamu kurumlarının eğitim birimleri,  

• B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

• C) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak 

sağlık ve güvenlik birimleri  

• D) Özel eğitim kurumları Bakanlıktan izin alarak. 

CEVAP 13 



•  Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler 

çalışanların özlük dosyalarında saklanır Düzenlenen 

eğitim sonunda eğitimlerin belgelendirilmesinde 

aşağıdakilerden hangisi düzenlenen eğitim 

belgesinde yer almaz? 

 

• A) Eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı 

• B) Eğitimin veriliş saati 

• C) Eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası  

• D) Eğitimin konusu, süresi 

 

Soru 14 



•  Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler 

çalışanların özlük dosyalarında saklanır Düzenlenen 

eğitim sonunda eğitimlerin belgelendirilmesinde 

aşağıdakilerden hangisi düzenlenen eğitim 

belgesinde yer almaz? 

 

• A) Eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı 

• B) Eğitimin veriliş saati 

• C) Eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası  

• D) Eğitimin konusu, süresi 

CEVAP 14 



 

• Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi (andragoji) 

ilkeleri içinde yer almaz? 

 

• A) Eğitimin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 

• B) Yetişkinin öğrenme süreçlerine katılmasının 

gerekmesi 

• C) Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanması 

• D) Eğitimin sonunda ölçme/değerlendirme yapılabilmesi 

 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

 

• Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi (andragoji) 

ilkeleri içinde yer almaz? 

 

• A) Eğitimin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 

• B) Yetişkinin öğrenme süreçlerine katılmasının 

gerekmesi 

• C) Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanması 

• D) Eğitimin sonunda ölçme/değerlendirme yapılabilmesi 
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