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SORULAR 

1. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? 
     a) İşyerinde oluşan kaza        b) Görevli iken oluşan kaza        c) Serviste oluşan kaza            d) Bisikletle eve giderken oluşan kaza 
     a) İşyerinde oluşan kaza        b) Görevli iken oluşan kaza        c) Serviste oluşan kaza            d) Bisikletle eve giderken oluşan kaza  
 

2. Hangisi meslek hastalığıdır? 
     a) Evde yapılan iş nedeniyle oluşan hastalıklar                     b) Tatildeyken meydana gelen hastalıklar 
     a) Evde yapılan iş nedeniyle oluşan hastalıklar                     b) Tatildeyken meydana gelen hastalıklar 
 
                         c) Sigara yüzünden oluşan hastalıklar                               d) İşyerinde sürekli yaptığımız iş nedeniyle oluşan hastalıklar 
                         c) Sigara yüzünden oluşan hastalıklar                               d) İşyerinde sürekli yaptığımız iş nedeniyle oluşan hastalıklar  
 

3. Aşağıdaki durumlardan hangisi yan yana gelirse iş kazası oluşur? 
     a) Eğitimsizlik ve bilgisizlik   b) Tehlikeli durum ve insan  c) Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket   d) İki işçinin yan yana çalışması 
     a) Eğitimsizlik ve bilgisizlik   b) Tehlikeli durum ve insan  c) Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket   d) İki işçinin yan yana çalışması 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 
     a) İş kazaları önlenir                    b) Meslek hastalıkları önlenir                    c) İş sürekliliği sağlanır                            d) Hepsi 
     a) İş kazaları önlenir                    b) Meslek hastalıkları önlenir                    c) İş sürekliliği sağlanır                            d) Hepsi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipman değildir? 
     a) Çelik burunlu iş ayakkabısı                          b) Taşlama motoru                             c) Baret                                     d) Toz maskesi 
     a) Çelik burunlu iş ayakkabısı                         b) Taşlama motoru                              c) Baret                                     d) Toz maskesi 
 

6. Bir işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılım görev ve sorumluluğu aşağıdakilerden kime aittir?  
     a) İş güvenliği uzmanına                         b) Tüm işyeri çalışanlarına                          c) İşverene                                 d) Hepsine 
     a) İş güvenliği uzmanına                        b) Tüm işyeri çalışanlarına                           c) İşverene                                 d) Hepsine 
 

7. Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenlik işareti neyi ifade eder? 
     a) Zorunluluğu                                 b) Yasağı                                 c) Tehlikeyi                                  d) Güvenli durumu 
     a) Zorunluluğu                                 b) Yasağı                                 c) Tehlikeyi                                  d) Güvenli durumu 
 

8.  Yangın oluştuğunda söndürme esasları neye dayanır? 
     a) 3-2-1 esası                        b) Yangın üçgenin bozulması esası                        c) İtfaiyeyi çağırma                  d) 110’a telefon etme 
     a) 3-2-1 esası                        b) Yangın üçgenin bozulması esası                        c) İtfaiyeyi çağırma                  d) 110’a telefon etme 
 

9. Tehlikeli durum (iş kazası oluşturabilecek durum) görüldüğünde ne yapılmalı? 
     a) Çalışmaya devam edilmeli                             b) Durum işverene bildirildikten sonra çalışmaya devam edilmeli  
     a) Çalışmaya devam edilmeli                             b) Durum işverene bildirildikten sonra çalışmaya devam edilmeli  
 
                     c) Durum işverene bildirilip gerekli önlemler alınana kadar çalışma yapılmamalı               d) Kaza olayı şansa bırakılmalı 
                     c) Durum işverene bildirilip gerekli önlemler alınana kadar çalışma yapılmamalı               d) Kaza olayı şansa bırakılmalı 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
     a) Asılı duran yükün altından geçilmez             b) Yetkinliğimiz yoksa elektrik ve elektrikli aletlere müdahale edilmez 
     a) Asılı duran yükün altından geçilmez             b) Yetkinliğimiz yoksa elektrik ve elektrikli aletlere müdahale edilmez           
 
                           c) Gerekli tedbirler alınmadan işe başlanılmaz            d) İş güvenliği kurallarına her zaman uymak zorunda değiliz 
                           c) Gerekli tedbirler alınmadan işe başlanılmaz            d) İş güvenliği kurallarına her zaman uymak zorunda değiliz 
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