
Acil ç , ilkyard m i areti, tehlike yok gibi
anlam ve amac  vard r. Kap lar, ç  yerleri ve
yollar , ekipman, tesisler, normale dön eklinde
talimat ve bilgiler içerir.

Sa k ve Güvenlik aretleri Yönetmeli ine
göre, yukar da genel özellikleri verilen
hususlarda hangi güvenlik rengi
kullan lmal r?

Sar
rm

Turuncu
Ye il
Mavi

Ki isel Koruyucu Donan m Kullan na li kin
olarak risklerin belirlenmesinde,

dakilerden hangisi Biyolojik Kaynakl  bir
risk olarak görülmez?

Mikrobiyolojik olmayan antijenler
Tozlar, lifler
Zararl  bakteriler
Mantarlar
Zararl  virüsler

6331 Say  Sa  ve Güvenli i Kanununa
göre, bir i yerinde kaza olmas  durumunda

veren bu durumu en geç kaç i günü
içerisinde ve nereye bildirmekle yükümlüdür?

3 i günü - Sosyal Güvenlik Kurumu
6 i günü - Sosyal Güvenlik Kurumu
3 i günü -  Sa  ve Güvenli i Genel
Müdürlü ü
6 i günü -  Sa  ve Güvenli i Genel
Müdürlü ü
24 saat içinde -  Tefti  Kurul Ba kanl

6331 Say  Sa  ve Güvenli i Kanununa
göre, i verenlerin yapaca  sa k gözetimi

lemlerine ili kin olarak a dakilerden
hangisi söylenemez?

e giri lerde sa k muayenesi yap lmas
zorunludur

 de ikli inde sa k muayenesi yap lmas
zorunludur
Sa k gözetiminden do an maliyetler çal an ve

verenlerce ortak kar lan r
Tehlikeli ve çok tehlikeli s fta yer alan

yerlerinde çal acaklar, yapacaklar  i e uygun
olduklar  belirten sa k raporu olmadan i e
ba lat lamaz
6331 Say  Kanun kapsam nda al nmas
gereken sa k raporlar , i yeri sa k ve
güvenlik biriminde veya hizmet al nan ortak
sa k ve güvenlik biriminde görevli olan i yeri
hekiminden al r.

 Sa  ve Güvenli i Risk De erlendirmesi
Yönetmeli ine göre, " yerinde var olan ya da

ar dan gelebilecek, çal an  veya i yerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeli" ne olarak tan mlan r?

Risk
Kaza
Risk de erlendirmesi
Ramak kala
Tehlike



 Sa  ve Güvenli i Risk De erlendirmesi
Yönetmeli ine göre, Risk De erlendirme Ekibi
ile ilgili olarak a dakilerden hangisi
söylenemez?

Risk de erlendirmesi, i verenin olu turdu u bir
ekip taraf ndan gerçekle tirilir.

veren, ihtiyaç duyuldu unda bu ekibe destek
olmak üzere i yeri d ndaki ki i ve
kurulu lardan hizmet alabilir.
Risk de erlendirmesi çal malar n
koordinasyonu i  güvenli i uzman  ve i yeri
hekimi taraf ndan sa lan r.

veren, risk de erlendirmesi çal malar nda
görevlendirilen ki i veya ki ilerin görevlerini
yerine getirmeleri amac yla araç, gereç, mekân
ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar
kar lar.
Risk de erlendirmesi çal malar nda
görevlendirilen ki i veya ki iler i veren
taraf ndan sa lanan bilgi ve belgeleri korur ve
gizli tutar.

I- Risk de erlendirmesi sonuçlar
II- Ramak kala olaylar
III-Sabotaj ihtimali

yerlerinde Acil Durumlar Hakk nda Yönetmelik
e göre, i yerinde meydana gelebilecek acil
durumlar yukar da ifade edilen hangi
husus/hususlar dikkate al narak belirlenir?

Yaln z I
Yaln z II
Yaln z III
I-III
II-III

yerlerinde Acil Durumlar Hakk nda Yönetmelik
e göre,  az tehlikeli bir i yeri için Acil Durum
Plan Yenilemelerinin hangi zaman aral klar yla
yap lmas  gerekir?

6 y lda bir
4 y lda bir
2 y lda bir
10 y lda bir
5 y lda bir

"Gerçekle tirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek
ölçüde en aza indirilmesi için al nacak
önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji
alternatiflerinin belirlenerek de erlendirilmesinde
ve projelerin uygulanmas n izlenmesi ve
kontrolünde sürdürülecek çal malar bütünü" ne
olarak adland r?

Proje uygunluk yönetimi
Sistematik uygunluk yönetimi
Çevresel etki de erlendirmesi
PUKÖ döngüsü
Toplam kalite yönetimi

dakilerden hangisi, bir at n tehlikeli
olarak nitelendirilebilmesi için bak labilecek
özelliklerden biri de ildir?

Toksisite
Reaktivite
Koku vericilik
Parlay k
Korozivite

dakilerden hangisi, At k Yönetimi
Yönetmeli ine göre "at k yönetimine ili kin
ilkeler" aras nda yer almaz?

At k içerisinde bulunan zararl  maddelere
yönelik, ürün çevresel
tasar m yakla n olu turulmas
Do al kaynaklar n olabildi ince az kullan ld
temiz teknolojilerin geli tirilmesi ve kullan lmas
Çevre ve insan sa na en az zarar verecek
ekilde ürünlerin tasarlanmas , pazarlanmas

Do al kaynak ve enerji kullan n
azalt lmas na yönelik olarak geri kazan lm
ürünlerin kullan n özendirilmesi
At klar n, ilgili kuru lar n kendi belirledikleri yol
ve yöntemlerle toplanmas  ve ayr lmas



Ka t bardak üreticisi olan Alper, kendisine
yard mc  olmas  için KOB  dan man  Tuba ile
anla r.
Tuba'n n, öncelikle Alper’in yapt  y ll k üretim
miktar , cirosu, kar  gibi konularda veri
toplamas  gerekmektedir. Bunun için KOB
dan ma Tuba’n n öncelikle sahip olmas
gereken özellik a dakilerden hangisidir?

Bütçe planlama becerisi
Çat ma yönetimi becerisi
Gözlem becerisi
kna becerisi

Bilgi toplama becerisi

Hizmetler, kendine has bir tak m niteliklere
sahiptir. Örne in ürün üretildi inde
tüketilmeyip depolanabildi i, ba ka bir yere
aktar labildi i halde, hizmet üretildi i anda
tüketilir.
Yukar da, hizmetin hangi niteli ine vurgu
yap lmaktad r?

 zamanl k
Heterojenlik
Homojenlik
Ba lamsal e güdümlülük
Soyut olma

Verdi i hizmetleri tür, yararlan , süre ve belirli
ölçütlere göre kay t alt na alarak sonuçlar
de erlendirme ve buna ba  olarak hizmet
süreçlerini iyile tirme ne olarak adland r?

Öz de erlendirme yapma
Verilen hizmetleri izleme
Verdi i hizmetleri tan tma
Portföy haz rlama
Süreç geli tirme

Resimlerle, ekillerle dü ünebilme, görsel
dünyay  alg layabilme, ekil, renk ve dokular
zihnin gözleriyle görebilme ve bunlar  sanatsal
formlara dönü türebilme yetene idir. Psiko-
motor becerilerin geli mesiyle ba lar, el-vücut-
beyin koordinasyonunun geli imi küçük kas
geli iminin mükemmel çal malar yla
geli tirilebilir.
Yukar da genel özellikleri verilen zeka türü

dakilerden hangisidir?
Say sal zeka
Mekanik zeka
Uzamsal zeka
Ritmik zeka
Kinestetik zeka

- Ki ilerin ideolojilerini, endi elerini ve
hareketlerini ke fetmek için bir araya geldikleri
gruplar ne olarak adland r?

Anla mal  Uzla  Gruplar
Disiplin Gruplar
deolojik Gruplar

Sosyal Destek Gruplar
Dayan ma Gruplar

dakilerden hangisi politik i birli ini
artt racak davran lar aras nda yer almaz?

nsanlar n ne dü ündüklerini söylemesini te vik
edin
Ak  spontane fikir al -veri ini destekleyin
nsanlar n karar alma süreçlerine dahil

olduklar ndan emin olun
nsanlara, her eyi bildiklerini dü ünüyorlarsa

bildikleri her eyi aç klamalar  için f rsat verin
nsanlara vermi  olduklar  katk lar nedeni ile

te ekkür edin ve ödüllendirin



dakilerden hangisi bir KOB  dan man n
bireysel mesleki geli imini sa lamak için
yapt  faaliyetler aras nda yer almaz?

Mesle i ile ilgili geli meleri kayna ndan takip
etmek
Kariyer hedeflerine göre k sa ve uzun dönemli
planlar yapmak
KOB ’lere verdi i hizmetlere ili kin geri
bildirimler almak
Deneyim ve tecrübeleri hakk nda ö rencilere
seminerler vermek
Alan na ili kini yaz lm  ara rma raporlar
incelemek

Üst düzey yöneticilerin, genç çal anlardan
sosyal medya ba ta olmak üzere genç
ku aklar n beklentileri ve güncel trendler gibi
pek çok konuda destek almalar  içeren
programa verilen ad a dakilerden
hangisidir?

Tersine mentorlük
Deneyim payla m program
Engelleri kald r aradan
Öbür taraftan bakabilme
Sosyal Payla m program

dakilerden hangisi kariyer düzle mesinin
temel nedenleri aras nda yer almaz?

lerleme veya yükselme olanaklar n azl
Transfer ve yükseltme ölçütlerinde de im
Rekabet ve stres
Orta ya  krizleri
Kendini yenileme ve geli tirme imkanlar n
azl


