
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İLE 

İLGİLİ SORULAR: 

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biri değildir?  

a) Çalışanları korumak     

b) Üretim güvenliğini sağlamak  

c) İşletme güvenliğini sağlamak  

d) Malul kalanları rehabilite etmek  

Soru 2: 

I. Çalışanların korunması  

II. Üretim ve kalitenin artırılması   

III. İşletmenin korunması  

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasındadır?  

a) Yalnız l            b)l, ll            c) I,III           d) I,II, III  

Soru 3: Kaza piramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaçı ramak kala 

olay, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı ölümle sonuçlanmaktadır?  

a) 200-129-1  

b) 300-29-1  

c) 300-28-2  

d) 310-18-2  

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin temel 

prensiplerinden değildir?  

I. Çalışan sağlığının korunması  

II. Mesleki risklerin araştırılması   

III. Makine verimliliğinin artırılması   

IV. Tehlikeli hareket ve durumların önlenmesi  

a) Yalnız l  

b) I, II, IV  

c)Yalnız lll  

d) II, III  

Soru 5:  Kazalara sebep olan dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, 

önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kaza zincirinin beş temel faktörünün hangisi 

içinde yer alır?  



a)Kişisel kusurlar  

b)Tehlikeli hareket-tehlikeli durum  

c)İnsanın tabiat şartlan karşısındaki zayıflığı  

d)Kaza olayı  

Soru 6: Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel 

kusurlar içinde yer almaktadır?  

a) Tabiat şartları  

b) Dikkatsizlik  

c) Makine hatası  

d) Fiziki yapı  

Soru 7: İnsanın tabiat şartları karşısında zayıflığı, kişisel kusurlar, tehlikeli hareket-

tehlikeli durum, kaza olayı, yaralanma (zarar veya hasar) aşağıdakilerden hangisini 

oluşturur?  

a) Kaza tanımı  

b) Kaza zinciri  

c) Kaza olayı  

d) Kaza olgusu  

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer almaz?  

a) Uygun olmayan makine koruyucular  

b) Yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makineler  

c) Yetersiz aydınlatma ve havalandırma 

d) Kişisel koruyucuları kullanmama  

Soru 9: Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden 

hangisi/hangileri sorumludur?  

a) İşverenler  

b) İş sağlığı ve güvenliği kurulları  

c) Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar  

d) Çalışanlar  

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi iş ve sağlık ilişkisini belirleyen çevresel 

faktörlerden biridir?  

a) Yaş  

b) Beslenme  



c) Aydınlatma  

d) Cinsiyet  

Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaç ve kapsamına 

uygun bir tanım değildir?  

a) Kaza olduktan sonra konuyu ele alan ve kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya 

yönelik çalışmalar yapan teknik bir bilim dalıdır.  

b) İşyerlerinde çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, 

bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve 

tıbbi önemleri sağlamaya yönelik çalışmalardır.  

c) İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya 

azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen 

yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.  

d) İş yerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden 

ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.  

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi güvenliğin ana kurallarından biri değildir?  

a) Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması  

b) Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması  

c) Önlenemeyen durumların kabul edilebilir risk olarak belirlenmesi  

d) Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi  

    

 

   1-D, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-D, 9-C, 10-C, 11-A, 12-C 

 

 


