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SORU 1  

 

•  Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitim 

yöntemleri arasında sayılmaz? 

 

A) Soru-yanıt 

B) Anlatma 

C) Vaka çalışması 

D) Canlandırma (rol-play) 



 

 

CEVAP 1  
 

• Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitim 

yöntemleri arasında sayılmaz? 

 

A) Soru-yanıt 

B) Anlatma 

C) Vaka çalışması 

D) Canlandırma (rol-play) 



 

SORU 2  

• I- Eğitimin gerçekleşmesi  

• II- Eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi 

• III- Gerekliliklerin belirlenmesi, 

• IV-Eğitim metodunun seçilmesi 

 

• Eğitim proğramının tasarımında katılımcı bir işçi eğitimini sağlamak 

amacıyla atılması gereken yukarıdaki adımların sıralaması 

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

  

A) I - II - III - IV  

B) II - III - IV – I 

C) III - II - IV – I 

D) D) V - III - II - I 
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CEVAP 2  



 

SORU 3  

• İşyerlerinde sürdürülecek sağlığı geliştirme 

proğramlarının başarısını arttıracak uygulamalar 

bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

•   

• A) Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır 

• B) Katılımcılardan geri bildirim alınmalıdır. 

• C) Sonuçlara ilişkin katılımcılara bilgi verilmelidir 

• D) Belli süreli proğramlar olduğu için kayıt tutulmaya 

gerek yoktur. 



• İşyerlerinde sürdürülecek sağlığı geliştirme 
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CEVAP 3  



• Aşağıdakilerden hangisi grupla öğretim 

tekniklerinden birisidir? 

 

A)Bireyselleştirilmiş öğretim   

B)Bilgisayar destekli öğretim 

C)Programlı öğretim 

D)Beyin fırtınası 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

• Aşağıdakilerden hangisi grupla öğretim 

tekniklerinden birisidir? 

 

A)Bireyselleştirilmiş öğretim   

B)Bilgisayar destekli öğretim 

C)Programlı öğretim 

D)Beyin fırtınası 
 

 

 



Soru 5 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru 

değildir? 

  

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

çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 

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

eğitimi vermekle yükümlü değildir. 

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

eğitimi vermekle yükümlüdür. 

• D) Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde 

düzenlerin ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinde sayılır. 

 



CEVAP 5 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
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Soru 6 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “En az kırk saatlik 

eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 

• 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir 

program sonucunda verilen belge” ifadesi ile aşağıdaki hangi 

kavram tanımlanmaktadır? 

 

• A) Mesleki eğitim belgesi 

• B) Eğiticilerin eğitimi belgesi 

• C) Sorumlu müdürlük belgesi 

• D) İş güvenliği uzmanlığı belgesi 

 



CEVAP 6 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
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• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının 

• yükümlülükleri arasında yer alan “İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelik’te 

belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar 

aksatmamak ve verimli bir çalışma 

• ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin …………….. 

ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.” cümlesindeki boşluğa, 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

• A) mobbing ve benzeri 

• B) etik olmayan davranışları 

• C) yasal olmayan faaliyetleri 

• D) meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları 

 

Soru 7 



CEVAP 7 

 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının 

• yükümlülükleri arasında yer alan “İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelik’te 

belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar 

aksatmamak ve verimli bir çalışma 

• ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin …………….. 

ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.” cümlesindeki boşluğa, 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
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• B) etik olmayan davranışları 

• C) yasal olmayan faaliyetleri 

• D) meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları 

 

 

 



• I- İşveren 

• II- İşyerinde görevli işyeri hekimi 

• III- Danışmanlık firması 

• IV- Üniversiteler 

 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini veremez? 

 

• A) I ve II  

• B) II ve IV 

• C) I ve III 

• D) III ve IV 

Soru 8 
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CEVAP 8 



•  Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz? 

 

• A) İşe devamsızlığı azaltmak 

• B) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak 

• C) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konu sunda 

bilgilendirmek 

• D) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek 

Soru 9 
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CEVAP 9 



• Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel 

ve beklenen özelliklerinden değildir? 

  

• A) Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur 

• B) Öğrenme için eğitime ilişkin bir ön şart yoktur 

• C) Öğrenme yaşantı ürünüdür 

• D) Öğrenme geçicidir 

Soru 10 
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CEVAP 10 



•  Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik’te verilecek 

eğitim programlarından değildir? 

 

A) Ön Eğitim 

B) Yeni Eğitim 

C) İlave Eğitim 

D) İleri Eğitim 

 

Soru 11 



•  Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
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CEVAP 11 



• Aşağıdakilerden hangisi geçici veya belirli süreli 

işlerde çalışan işçilere verilecek iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin unsurlarından biri değildir? 

  

A) Bilgi düzeyi           

B) İşin niteliği 

C) Tecrübe düzeyi 

D) En az 10 saat sürmesi 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

 

• Aşağıdakilerden hangisi geçici veya belirli süreli 

işlerde çalışan işçilere verilecek iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin unsurlarından biri değildir? 

  

A) Bilgi düzeyi           

B) İşin niteliği 

C) Tecrübe düzeyi 

D) En az 10 saat sürmesi 

 



•  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

• A) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve 

güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır. 

• B) İlave eğitimler, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara 

kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere 

düzenlenen programlardır. 

• C) Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak 

yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır 

• D) Yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık 

eğitim programı hazırlanır. 

 

Soru 13 
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CEVAP 13 



•  Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 

özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 

• A) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 

• B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve 

temsilcileri özel olarak eğitilir. 

• C) İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski 

hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem 

verilir. 

• D) Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerine katılırlar. 

 

Soru 14 



• Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 

özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

  

• A) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 

• B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve 

temsilcileri özel olarak eğitilir. 

• C) İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski 

hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem 

verilir. 

• D) Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerine katılırlar. 

CEVAP 14 



 
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’e göre iş güvenliği uzmanlarının yetkileri ile ilgili “İşyerinde 

belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için .............” ifadesindeki 

boşluğa 

• aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

• A) işverene başvurmak 

• B) konuyu iş teftiş kurumuna iletmek 

• C) konuyu iş sağlığı ve güvenliği kurulu gündemine taşımak 

• D) sorumlu müdür ile birlikte tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimine yazılı 

olarak bildirimde bulunmak 

 

 

Soru 15 



CEVAP 15 

 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik’e göre iş güvenliği uzmanlarının yetkileri ile ilgili 

“İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve 

bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için 

.............” ifadesindeki boşluğa 

• aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

• A) işverene başvurmak 

• B) konuyu iş teftiş kurumuna iletmek 

• C) konuyu iş sağlığı ve güvenliği kurulu gündemine taşımak 

• D) sorumlu müdür ile birlikte tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ile işyeri 

hekimine yazılı olarak bildirimde bulunmak 
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