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1.

[ --1-- ]
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli
çalışmalara ne ad verilir?

4.

e) Önleme

2.

[ --1-- ]
“Temel nitelikleri: üçgen şeklindedir, sarı zemin
üzerine siyah piktogram, siyah çerçeveden oluşur.”
Yukarıda genel özellikleri verilen işaret hangisidir?
a) Yasaklayıcı işaret
b) Yangınla mücadele işareti
c) Emredici işaret
d) Uyarı işareti
e) Acil çıkış ilkyardım işareti

a) Risk değerlendirmesi
b) Tehlike
c) Risk
d) Ramak kala
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5.

[ --1-- ]
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre;
“kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet
gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan
gerekli donanım ve personele sahip olan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen birimlere” ne ad verilir?

[ --1-- ]
“Metal, cam, kâğıt ve karton, meşrubat ve içecek
kartonları, plastik gibi maddelerin bir üretim süreci
içinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar
kullanıma hazır hale getirilip ikinci kez kullanılması
işlemine” ne ad verilir?
a) Geri iade
b) Doğal dönüşüm
c) Çevre koruma
d) Yeni kazanım
e) Geri dönüşüm

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma ve
Koordinasyon Merkezi
b) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

6.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
d) İstihdam ve İş Kurumu Müdürlüğü

a) Kâğıt
b) Karton

e) İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Komitesi

3.

[ --1-- ]
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda
yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana ne
ad verilir?
a) Müdahale ve mücadele planı
b) Acil müdahale planı
c) Prosedürel akış planı
d) Acil durum planı
e) Güvenli davranış planı

[ --1-- ]
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir bir
atık türü değildir?

c) Kül
d) Metal
e) Cam

7.

[ --1-- ]
Aşağıdakilerden hangisi bir enerji tasarrufu yöntemi
olarak değerlendirilemez?
a) Odaları havalandırmak için pencerelerin uzun
süre açık tutulmaması
b) Yerleri halı ile kaplayarak ısı kaybının önlenmesi
c) Kalın astarlı perdeler kullanarak pencerelerden
ısı kaybının azaltılması
d) Radyatörlerin üst tarafına mermer levha veya
kafeslerin konulmaması
e) Isı elde etmek için gaz sobaları yerine elektrikli
sobaların tercih edilmesi
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8.

[ --1-- ]
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’deki işsizlik
sigortası primi payları doğru olarak verilmiştir?
a) %1 sigortalı, %2 işveren, %1 devlet
b) %2 sigortalı, %1 işveren, %1 devlet
c) %1 sigortalı, %1 işveren, %2 devlet
d) %1 sigortalı, %2 işveren, %2 devlet
e) %2 sigortalı, %1 işveren, %2 devlet

9.

[ --1-- ]
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre; değişik iş kollarında en az beş
sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel
kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?
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[ --1-- ]
12. İlin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını
tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim
okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki
eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği
artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar
oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili
kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak
üzere illerde kurulan, İŞKUR’a bağlı kurul
aşağıdakilerden hangisidir?

a) İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
b) İl Ticaret ve Sanayi Odası Kurulu
c) İl Milli Eğitim Kurulu
d) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
e) İl Özel İdaresi Kurulu

a) Görevli makam
b) Şube
c) Federasyon
d) Birlik
e) Konfederasyon
[ --1-- ]
10. Özel istihdam bürosu açabilmek için hangi
kurumun iznine ihtiyaç vardır?
a) Valilik
b) İŞKUR
c) İlgili Belediye
d) İl Emniyet Müdürlüğü
e) Bölge Çalışma Müdürlüğü
[ --1-- ]
11. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre; asgari ücret kim
aracılığı ile belirlenir?
a) İŞKUR Genel Kurulu
b) Kalkınma Bakanlığı
c) Asgari Ücret Tespit Komisyonu
d) Bankacılık Denetleme Kurulu
e) Mali Müşavirler Odası

[ --1-- ]
13. 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi kurumun Ana Hizmet
Birimleri arasında yer almaz?
a) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
b) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı
c) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
d) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi
Başkanlığı
e) Denetim Dairesi Başkanlığı
[ --1-- ]
14. Toplam Kalite konsepti açısından “kuruluşun
amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken
izlediği temel yol ve yöntem” ne olarak
isimlendirilir?
a) Prosedür
b) Kalite politikası
c) Proses
d) Hedef
e) Vizyon
[ --1-- ]
15. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi’nin
prensiplerinden biri değildir?
a) Ürün odaklılık
b) Çalışanların gelişimi ve katılımı
c) Süreçlerle ve verilerle yönetim
d) Sürekli iyileştirme
e) Sürekli öğrenme ve yenilikçilik
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[ --1-- ]
16. Aşağıdakilerden hangisi, PUKÖ döngüsünün temel
aşamaları arasında yer almaz?
a) Önlem al
b) Uygula
c) İzle
d) Kontrol et
e) Planla
[ --1-- ]
17. Aşağıdakilerden hangisi “ISO 9000 Kalite Yönetim
Sistemi”nin kuruluşlara sağlayacağı faydalardan
biri değildir?
a) Verimlilik artışı
b) Çalışan memnuniyeti artışı
c) Pazar payı artışı
d) Müşteri memnuniyeti artışı
e) Maliyet artışı
[ --1-- ]
18. -Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken
yönlerine yönelik bireysel eğitim ihtiyaç analizidir.
-Çalışanların hedeflenen, sahip olmaları gereken
bilgi, beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için
almaları gereken çalışana özel eğitimlerin tespit
edilmesi amaçlanır.
Yukarıda genel özellikleri verilen “Eğitim İhtiyaç
Analizi Türü” aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş bazlı eğitim ihtiyaç analizi
b) Organizasyon bazlı eğitim ihtiyaç analizi
c) Yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizi
d) Kişi bazlı eğitim ihtiyaç analizi
e) Yeterlilik bazlı eğitim ihtiyaç analizi
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[ --1-- ]
19. Aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek danışmanın
bireysel mesleki ve kişisel gelişimi konusunda
yapması gereken çalışmalardan biri değildir?
a) Kuruluşunca uygun görülen mesleki / kişisel
gelişim etkinliklerine aktif olarak katılmak
b) Mesleği ile ilgili etkinlikleri (toplantı, seminer,
konferans, kongre, eğitim vb.) sürekli takip
etmesi ve katılım için talepte bulunmak
c) Katıldığı eğitimlerde katılımcılara anket yapmak
d) Geliştirilmesi gereken yönlerini, mesleki ve
kişisel gelişim ihtiyaçlarını belirlemek
e) Etkinlik sonunda etkinlikle ilgili rapor hazırlamak
[ --1-- ]
20. İş ve meslek danışmanının mesleki gelişimi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mesleki ve kişisel gelişimi için bireysel öğrenme
faaliyetlerini gerçekleştirir.
b) Yılda en az bir kere bilimsel kongrelere katılır.
c) Katıldığı eğitimlerde edindiği bilgi ve becerilerini
mesleğini icra ederken kullanır.
d) Katıldığı etkinliklerde edindiği bilgi ve becerilerini
çalışma arkadaşlarıyla paylaşır.
e) Mesleği ile ilgili periyodik-güncel yayın ve
gelişmeleri izler.

