
        ACİL DURUM PLANLARI İLE İGİLİ İSG SORULARI 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin meydana getirdiği doğrudan etkiler 

arasında yer almaz? 

a)        Can kaybı 

b)       Yaralama 

c)        Mal kaybı 

d)       Üretim kayıpları 

 

D 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin meydana getirdiği dolaylı etkiler arasında 

yer almaz? 

a)       Mal kayıpları 

b)       Gelir kayıpları 

c)        Üretim kayıpları 

d)       Hizmet kayıpları 

 

A 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ''Meydana gelebileceği herkesçe bilinen fakat o anda 

olacağı düşünelemeyen olay.'' ifadesinin karşılığıdır? 

a)       Beklenmedik olay 

b)       Kaza 

c)        Acil durum 

d)       Tehlikeli durum 

 

A 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetiminin safhaları arasında yer almaz? 

a)       Önleme 

b)       Ön hazırlık 

c)       Duruma müdahale 

d)       Durum sonrası denetim 

 

D 

 

 

 



5. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebepleri arasında yer alır?  

I-İhmal  

II-Tedbirsizlik  

III-Bilgisizlik 

 IV-Sirayet 

 

a)       I - II 

b)       I - II - III 

c)       I - II - III - IV 

d)       I – III 

 

C 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi LPG özelliklerinden değildir? 

a)        Hava ile karıştırılmadıkça yanmazlar 

b)       Renksiz ve kokusuzdur 

c)        Zehirleyici etkisi yoktur 

d)       Havadan hafiftir 

 

D 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında yapılacaklar arasında yer almaz? 

a)        Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalı 

b)       Balkonlara çıkılmamalı 

c)        Balkonlardan veya pencerelerden atlanmamalı 

d)       Mümkün olduğunca kısa sürede asansörle aşağı inilmeli 

 

D 

 

8. Yangın çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a)       Yanabilen sıvılar A sınıfı yangınlara girerler. 

b)       B sınıfı yangınlar, Soğutma(sis halinde su) ve boğma (karbondioksit , köpük ve 

kuru kimyevi toz) 

c)       C sınıfı yangınlar yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. 

d)       D sınıfı yangınlar; yanabilen hafif metallerin ve alaşımların yanmasıyla 

meydana gelen yangınlardır. 

 

A 



 

9. "Canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal 

kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri olaylardır" ifadesi aşağıdakilerden 

hangisinin tanımıdır? 

a)       Afet 

b)       Tehlike 

c)        Olağanüstü olay 

d)       Kaza 

 

A 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler sınıfında yer almaz? 

a)       Çığ 

b)       Kasırga 

c)       Terörizm 

d)       Deprem 

 

C 

 

 

11. Yangın söndürücülerin bölümleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a)        Basınç saati; Yangın söndürücüde yeterli basınç olup olmadığını gösterir. 

b)       Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan önce çekilip çıkartılmalıdır. 

c)       Tarih etiketi : Üretim tarihini gösterir. 

d)       Hortum başı : Yangının kaynağına doğrultulmalıdır. 

 

C 

 

12. Yangın dolaplarındaki hortumların uzunlukları kaç metredir? 

a)        5 

b)       10 

c)        20 

d)       30 

 

C 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yangının sebeplerinden değildir? 

 

a) İhmal   b) Tedbirsizlik   c) Sabotaj          d) Bilgi 



 

D 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi acil tahliye ekipleri arasında değildir? 

a)       Yangın söndürme ekipleri 

b)       Haberleşme Ekibi 

c)       İlk yardım ekibi 

d)       Kurtarma ekibi 

 

B 

 

15.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır. 

b) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar da kullanılabilir. 

c) Acil çıkış yolları doğrudan dışarıya ve güvenli bir alana çıkmalıdır. 

d) Acil çıkış kapıları acil durumlarla çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri 

şekilde yapılmalıdır. 

 

B 

 


