
İŞ KAZALARI KONUSU İLE İLGİLİ SORULAR: 

1-Aşağıdakilerden hangisi; kaza teorilerinden 4M Teorisi’nden insan kaynaklı kaza 

nedeni değildir? 

A) Dalgınlık, dikkatsizlik, 
B) Bedenin iş uyumsuzluğu 
C) Aile düzeni, 
D) Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması 
E) Psikolojik faktörler 
 
1- D 
 

2-Aşağıdakilerden hangisi; kaza teorilerinden 4M Teorisi’nden yönetimsel 

faktörlerden kaynaklı kaza nedeni değildir? 

A) Çok fazla iş yoğunluğu,   

B) Mantıksız iş rejimi, 

C) Sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler   

D) Sürekli gece vardiyası, 

E) Kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan iş 

 

2- C 
 

3- Aşağıdakilerden hangisi kaza teorisi değildir? 

A) Dört M Teorisi 

B) Güvensiz Hareketler Teorisi 

C) Tek Faktör Teorisi 

D) Enerji Teorisi 

E) Domino Teorisi 

 

3- B 
 

4- Domino Teorisi’ne göre; aşağıdakilerden hangisi kaza zincirinde yer almaz? 

A) Doğa ve sosyal yapı koşulları   

B) Kişisel kusurlar 

C) Güvensiz şartlar ve hareketler   

D) Zarar (ölüm veya yaralanma) 

E) Mekanik etkiler 

 

4- E  
 



5- “İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi 
…………………………….  çok önemlidir.” Cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?  
 

A) Üst düzey yöneticiler 
B) İşveren ve vekilleri 
C) İlk kademe yöneticileri 

D) Vardiya amirleri 

E) Çalışan temsilcileri 

 
5- C 
 

6- Sağlık hizmeti sunucuları, kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç ne 

kadar sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir? 

A) 10 gün içinde 

B) 10 iş günü içinde 

C) 3 iş günü içinde 

D) 3 gün içinde 

E) İşverene bildirildiği günden itibaren 5 gün içinde 

 
6- A 

 

 

7- Çalışanın; işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, 

yeni işverenin çalışanın kişisel sağlık dosyasını talep emesi durumunda, önceki 

işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak ne kadar sürede yeni işverene gönderir? 

A) Üç ay içerisinde 

B) İki ay içerisinde 

C) Bir ay içerisinde 

D) 15 gün içerisinde 

E) Bir hafta içerisinde 

 

 C 
 

8- 250 çalışanın olduğu bir işletmede, bir yıl içerisinde 40 iş kazası meydana 

gelmektedir. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat 

çalışıldığı kabul edilmektedir.) Buna göre bu işletmede kaza sıklık oranı (KSO) 

kaçtır? 

A) 61.211     B) 61.111     C) 71.001     D) 71.111      E) 71.222 

 



8- D 
 

9- Aşağıdakilerden hangisi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre iş kazasıdır? 
 

A) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda yaşanan kaza 

B) İşte izinli olduğu günde dışarıda iş arkadaşıyla buluştuğu esnada yaşanan 
kaza 

C) Çalışanın; işten bir arkadaşının aracıyla eve giderken trafik kazası geçirmesi  
D) Belediye otobüsüyle işe giden çalışanın, aracın içerindeyken herhangi bir 

şekilde yaralanması 
E) İşyeri nizamiyesi dışında, kavga eden iki çalışandan birinin yaralanması 

 
9- A  
 
10- “İş güvenliği çalışmalarına işletmenin……………………………de katılmalı ve 

sorumluluğa ortak  olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
gelmesi en uygundur? 
 

A) Üst düzey yöneticiler 
B) İşveren ve vekilleri 
C) İlk kademe yöneticileri 

D) Vardiya amirleri 

E) Çalışan temsilcileri 

 

10- A 
 

11- Yaralanmanın ağırlığına göre kazaları sınıflandırdığımızda hangisi dışarıda kalır? 

A)Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olmayan, tedavi gerektirmeyen kazalar 

B)Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olan, tedavi gerektiren kazalar 

C) Sürekli iş görmezliğe neden olan kazalar   

D)Bir haftadan fazla işten uzaklaşmaya neden olan, tedavi gerektiren kazalar 

E) Ölüm ile sonuçlanan kazalar 

 

11- D 
 

12- İstatistiklere göre; iş kazaları en çok hangi iş saatlerinde meydana gelmektedir?  

A) İlk saatte 

B) Son saatte 

C) İlk ve son saatte 



D) İlk 3 saatte 

E) Son 3 saatte 

12- C 
 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir davranıştır? 

A) Ergonomik uygunsuzluklar 
B) İşe uygun alet kullanmama 
C) Kusurlu alet ya da teçhizat 
D) Tehlikeli zemin ve bina yapısı 
E) Yetersiz ya da fazla aydınlatma 

 
13- B 
 
 
14- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir durumdur? 

A) Uygun olmayan emniyet donanımı kullanma,   
B) Emniyet donanımlarını bozma, 
C) Tezgâh koruyucularını kullanmama  
D) Dikkatsiz şekilde çalışma 
E) Ortam sıcaklığının çalışma derecesinde olmaması 

 
 
14- E 
 
Soru 15-İş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir? 
  

a)5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 

      b)6331 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu  

      c)4857 İş Kanunu 

      d)Sağlık Kanunu 

    

Cevap a 

Soru 16- 
I İnsan 

II Makine 

III Çevre 

Kaza, yukarıdaki hangi faktörlerin sebepleri arasında yer alır? 
  

a)I,II 

b)II 



c)II,III 

d)I,II,III 

 

Cevap d 

Soru 17-Araştırmalara göre kazalar, en fazla, aşağıdaki hangi nedenlerden meydana 

gelmektedir? 
  

a)Kişisel nedenler 

b)Teknik nedenler 

c)Doğal nedenler 

d)İşyeri çevre nedenleri 

  

Cevap a  

Soru 18-İş kazaları aşağıdaki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur? 
  

a)Tehlikeli durum+ Uygunsuzluk 

b)Tehlikeli Durum+ Tehlikeli Hareket 

c)Tehlikeli Durum+ Bilgisizlik 

d)Tehlikeli hareket+ Bilgisizlik 

  

      Cevap b 

 Soru 19-Aşağıdakilerden hangisi kaza nedenlerinin bilinmesinin faydaları arasında yer 

almaz? 
  

a)Kazanın tekrarlanması 

b)Özel çalışma koşullarının belirlenmesi 

c)Ortam risklerinin önlenmesi 

d)İşçilerin bilgilendirilmesi 

  

     Cevap a 

Soru 20-Aşağıdakilerin hangisi kaza önlenmesi yönünden yapılabilecekler arasında yer 

almaz? 
a)Güvenli tesis ve makine oluşturulması 

b)Çalışanlara eğitim verilmesi 

c)Kişisel koruyucu donanım sağlanması 

d)Kaza araştırmalarının yapılmaması 



 

Cevap d 

 
 


