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1) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; işçilerin 
maruz kaldığı havadaki asbest 
konsantrasyonunun,  sekiz saatlik zaman ağırlıklı 
ortalama ( TWA ) değerinin en fazla ne kadar 
yoğunluğu geçmemesi sağlanmalıdır?  

A) 0,5 lif/ cm3  B) 0,3 lif/ cm3  
C) 0,2 lif/ cm3   D) 0,1 lif/ cm3 

 
2) Radyografi okuyucusunun, akciğer grafisindeki 

opasitelerin yoğunluğu konusundaki yorumu 
“Parankimdeki opasiteler nedeni ile normal 
akciğer yapısı kısmen izlenebiliyor” şeklindeyse, 
ILO klasifikasyonuna göre, bu hangi rakam ile 
gösterilir?   

A) 0    B) 1 
C) 2    D) 3 

 
3) Mesleki astım için aşağıdakilerden hangisi yanlış 

bir tanımlamadır? 

A) Sadece işyeri ortamında karşılaşılan ve işyeri 
dışında bulunmayan spesifik bir etken ya da 
koşula bağlı gelişir 

B) Yakınmalar, işçi işe başladıktan 24 saat sonra 
ortaya çıkar  

C) Yakınmalar, işçi işe başladıktan en az 2-3 ay 
sonra ortaya çıkar 

D) İşyerinden uzaklaşıldığında düzelir 
 

4) “Her normal solukla alınan verilen hava volümü”  
aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır? 

A) Tidal Volüm (TV) 
B) İnspiratuar Rezerv Volüm (İRV) 
C) Zorlu Vital Kapasite (FVC) 
D) Ekspiratuar Rezerv Volüm (ERV) 

 
5) Ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliğine göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Ekran, çalışma pozisyonuna uygun mesafede 
olmalıdır. 

B) Ekran görüntüsü titrememelidir. 
C) Parlaklık ayarlanabilmelidir. 
D) Ekran, sabit olmalıdır. 

 
6) Bir işletmede çalışan işçilerin yaş, cinsiyet, 

öğrenim düzeyi, medeni durum, işletmedeki 
çalışma süresi gibi bilgilerinin kaydının yapılması 
ne türde bir sonuç elde etmemizi sağlar? 

A)  İşletmedeki sağlık sorunlarının tanımlanması 
B)  Sağlık nedenli absenteizmin değerlendirilmesi 
C)  Demografik profilin tanımlanması 
D)  İşletmenin iş güvenliği ihtiyaçlarının 

maliyetlerinin ortaya konması 
 

7) İşyerinizde nörolojik patolojisi olan hastalarınız 
var. Çalışma ortamında bu patolojiye  yol açan 
etkeni bulmaya yönelik bir araştırma 
planlıyorsunuz. Araştırmanız hangi tipte 
olmalıdır?  

A) Olgu-kontrol   B) Kesitsel  
C) Kohort    D) Müdahale 

 
8) İşyeri hekimi olarak çalışmaya başladığınız  350 

işçisi olan fabrikada  düzenli sağlık kayıtları 
tutuyorsunuz. Bu yıl daha önce herhangi bir sağlık 
sorunu olmayan 10 işçide alerjik dermatit, 25 
işçide hipertansiyon, 10 işçide kansızlık saptadınız. 
Bu yıl saptadığınız hastalık sıklığını vermek için 
aşağıdaki göstergelerden hangisini kullanırsınız?  

A) Prevalans  B) İnsidans  
C) Rölatif risk  D) Oran 

 
 
 
 
 
 
 



 
BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII 

 

2 
 

9) 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın kapsamı 
açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)  Yasa, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve 
hesabına mal ve hizmet üretimi yapanları 
kapsamaz. 

B)  Yasa, afet ve acil durum birimlerinin müdahale 
faaliyetlerini kapsamaz. 

C)  Yasa, ev hizmetlerini kapsar. 
D)  Yasa, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 

faaliyetlerini kapsamaz.               
 
10) İşyerlerinde sağlığı geliştirme amaçlı 

etkinliklerden birisi olan sigara ile mücadele 
programlarında işyeri hekimi aşağıda yazılı 
etkinlikleri doğru bir sıralama ile yapmalıdır. 
Doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?  

1 – Danışmanlık ve ilaç tedavileri (Nikotin 
replasman, diğer sigara bırakma preparatları vb) 

2 – Solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, 
karbonmonoksit ölçümü vb tıbbi incelemeler  

3 – Sigara zararlarına karşı işyerinde eğitim 

4 –İşyerinde sigara kullanma açısından çalışanların 
anketle araştırılması 

5 –Görüşmelerle sigara bağımlılık derecesi ve 
bırakma eğiliminin ortama konması 

6 - Hastaların ve programın izleme ve 
değerlendirmesi 

 
A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1 – 6  
B) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 – 6  
C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1 – 6    
D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 

 
 
 
 
 
 

11) İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir seçenektir?  

A)  Sağlığı geliştirme etkinlikleri, iş verimini 
arttırdığı ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını 
azalttığı için hem işverenlerin, hem işçilerin 
yararınadır. 

B)  Obeziteyle mücadele için,  işçilere doğru 
beslenme eğitimi vermek sağlığı geliştirme 
etkinliğidir 

C)  İşçilerin sağlık bilincini ve davranışını 
geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık 
hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını 
savunabilir hale getirmek bir sağlığı geliştirme 
etkinliğidir. 

D)  İşyerinde yürütülecek sağlığı geliştirme 
etkinliklerinde işçilerin katılımı önemsizdir. 

 
12) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde 

risk kontrolünde ikame yöntemini gösterir? 

A) Zararlı malzemenin yerine daha az zararlı ya da 
zararsız olanını kullanma  

B) Zarar veren prosesi değiştirme 
C) Çalışma yerinin değiştirilmesi 
D) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma 

önlemlerine göre öncelik verilmesi 
 

13) Risk değerlendirme aşağıdaki temel adımlardan 
oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce 
aşağıdaki temel faktörlerin hangisinden 
başlanmalıdır? 

A) Riskleri değerlendirme,  
B) Tehlikeleri tanımlama,  
C) Kontrol tedbirlerini tamamlama,  
D) Kontrol tedbirlerine karar verme 
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14) Asıl işverenin 38, alt işverenin 46 işçi çalıştırdığı 
işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nasıl 
oluşturulur? 

A)  İşçi sayısı çok olan alt işverenin 
koordinasyonunda kurulacak kurula asıl işveren 
temsilci atar 

B)  Asıl işverenin sorumluluğunda kurulacak kurula 
alt işveren temsilci atar 

C)  Bu işyerinde kurul oluşturma zorunluluğu yoktur 
D)  Koordinasyonu asıl işveren sağlar ve iki işveren 

ortaklaşa kurul oluşturur. 
 
15) Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, 
ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak 
görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime 
sahip kişi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?  

A) Destek elemanı             
B) Sağlıkçı işçi                     
C) Çalışan temsilcisi   
D) Tecrübeli personel 

 
16) SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazası 

sayılarının son 5 yıllık dağılımı incelendiğinde en 
çok sayıda iş kazası görülen sektör 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Maden    B) İnşaat 
C) Tekstil    D) Metal 

 
17) Radyoloji laboratuvarında çalışan sağlık 

personelinin maruz kalabileceği radyasyona bağlı 
meslek hastalığı SSK mevzuatına göre hangi 
grupta yer alır?  

A) Fiziksel nedenlerle oluşan meslek hastalıkları 
B) Mesleki cilt hastalıkları 
C) Mesleki solunum sistemi hastalıkları 
D) Kimyasal nedenlerle oluşan meslek hastalıkları 

 
 

18) Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşması için işçinin 
gürültülü ortamda en az kaç yıl çalışmış olması 
gerekmektedir?  

A) 6 ay    B) 1 yıl 
C) 2 yıl    D) 3 yıl 

 
19) Zımbalama, tavan montajı, tavan kaynağı, tavan 

boyama, oto tamiri gibi sektörlerde sıkça görülen, 
kollar açık, bilekler fleksiyonda ve sürekli omuzun 
üzerinde olacak şekilde yük taşıma yapılan işlerde 
görülen mesleki sinir sistemi hastalığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ulnar Oluk Sendromu  
B) Tenisçi Dirseği 
C) Rotator Kılıf Sendromu  
D) Karpal Tünel Sendromu 

 
20) İnsektisitler kullanan ilaçlama işçileri için 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  Başağrısı, bulantı, göz yaşı ve tükrük salgısında 
artış görülmesi mesleki maruziyet belirtisidir. 

B)  İşçilerin mesleki maruziyeti tanısı, kolinesteraz 
enzim aktivitesinin artışı ile gösterilebilir. 

C)  Organik fosfora bağlı akut zehirlenme 
durumunda kullanılması gereken ilaç atropin 
dir. 

D)  Eğer maruziyet durdurulmaz ve tedavi 
başlamazsa, işçilerde konvülziyon ve koma 
gelişebilir. 

 
21) Ahmet Bey,  52 yaşındadır ve 2 yıldır bir işyerinde 

çalışmaktadır.  Ahmet bey’in yıllık ücretli izin 
hakkı en az kaç gündür?  

A) 14     B)15  
C) 20     D)26                            
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22) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 
…………….den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 
0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve 
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 
işyerine yakın 
yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir yurdun 
kurulması zorunludur. Yurt, işyerine………….. 
metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla 
yükümlüdür. Boşluklara denk düşen rakamlar 
sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  

A) 125  -  250  B) 150  -  250 
C) 250  -  400  D) 250  -  500                                        
 

23) Aşağıdaki kavramlardan hangisi çağdaş iş sağlığı 
ve güvenliği uygulama ilkelerinden değildir? 

A) İşyeri risklerinin saptanması  
B) Aralıklı kontrol muayeneleri 
C) İşyeri risklerinin kontrolü   
D) İşyerinde sosyal hizmetlerin sağlanması 

 
24) “İlgili kurul ve heyetlerde alınan kararlardan tüm 

çalışanların haberdar edilmesi, meydana gelmesi 
muhtemel olan veya kıl payı atlatılan kazaların 
raporlanması, düzeltici faaliyetler hakkında 
çalışanlara bilgi verilmesi” aşağıdaki güvenlik 
kültürü oluşturma basamaklarından hangisi içinde 
yer alır? 

A) Üst yönetimin taahhüdü  
B) Orta düzey yöneticilerin, diğer çalışanların iş 

sağlığına uygun davranmalarını gözetmeleri 
C) İşyerinde yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi 

oluşturulması 
D) Tüm çalışanlar arasında yazılı olmayan iş sağlığı 

güvenliği sistemi oluşturulması 
 
 
 
 
 

25) SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazası 
sayılarının son 5 yıllık dağılımı incelendiğinde en 
çok sayıda ölümlü iş kazası görülen sektör 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) İnşaat   B) Maden 
C) Ulaşım   D) Metal 

 

26) “İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından 
taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, 
fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda metot 
ve stratejiler geliştirilmesi” 

Yukarıda belirtilen görev tanımlaması aşağıdaki 
kamu kurumlarından hangisine aittir?  

A) İSGGM   B) ÇASGEM 
C) İSGÜM   C) YODÇEM 

    
27) Ülkemizin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ne üye oluş tarihleri 
sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?  

A) 1932 – 1949  B) 1932 – 1948 
C) 1939 – 1949  D) 1939 – 1948 

 
28)  

I- Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 
26 Sayılı Sözleşme 

II- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 151 Sayılı 
Sözleşme  

III- Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 
Sayılı Sözleşme 

IV- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 
Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme  

 
Yukarıda ifade edilen Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) sözleşmelerinden hangisi/hangilerinin 
numarası yanlıştır?  

 
    A) I    B) II 
    C) III    D) IV 
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29) Aşağıdaki etmenlerden hangisi kimyasal risk 
etkeni kapsamında sayılır? 

A) Akü fabrika işçisi için kurşun 
B) Radyoloji uzmanı için radyasyon 
C) Veteriner için malta humması (Brucella) 
D) Fırın işçisi için aşırı sıcak ortam 
 

30)  
I- İdari / Yönetsel Kontroller  
II- Kişisel Koruyucu Donanımlar  
III- Çalışma Ortamı Kontrolleri 
IV- Mühendislik / Teknik Kontroller 

İş hijyeninde yukarıda yazılan kontrol yöntemleri 
arasındaki kontrol hiyerarşisi en önemli 
konulardan birisidir. Kontrol hiyerarşisinde doğru 
öncelik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? 

A) II- I - IV - III  
B) III - IV - II - I   
C) IV - II -III - I 
D) IV - III -I - II 

 
31) İş hijyeni çalışmalarında kullanılan ortam ölçümü 

cihazlarından hangisi ortam basıncının ölçümünde 
kullanılır?  

A) Anemometre 
B) Barometre 
C) Higrometre 
D) Termometre 

 
32) İş hijyeni çalışmalarında, işyeri hekiminin yerine 

getirmesi gereken pek çok görev bulunmaktadır.  
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işyeri hekiminin 
görevlerinden birisi sayılmaz?  

A)  İş hijyeni konusunda işverene rehberlik yapmak 
B)  İş güvenliği uzmanıyla birlikte yorumlayıp, 

sonuçları üst yönetime raporlamak 
C)  İş hijyeni çalışmalarının sonuçlarını saklamak 
D)  İş hijyeni çalışma sonuçlarını dikkate alarak, 

işçilerin görev yerleri konusunda önerilerde 
bulunmak 

33) Sentetik deri sanayinde solvent,  polistiren köpük 
üretiminde soğutucu ve tıpta lokal anestezik 
olarak kullanılan, vücutta karbonmonoksite 
metabolize olan, anjina pektoris, akut myokard 
infarktüsü ve aritmi ile ani ölümlere neden olan 
madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurşun   B) Kadmiyum 
C) Metilen klorür  D) Toluen 

 
34) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı 

profesyonellerinin çalışma yaşamında uyması 
gereken etik ilkelerden değildir?  

A)  İş sağlığı profesyonelleri, özellikle sağlığa ve 
güvenliğe karşı tehlike oluşturan mesleksel 
riskler konusunda, işveren, işçi ve temsilcilerine 
önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında 
yargılarının ve beyanlarının bir çıkar 
çatışmasından etkilenmesine izin 
vermemelidirler. 

B)  İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan 
iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk 
sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak 
haberdar etmelidirler. 

C)  İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin sağlığı için risk 
taşıyan invaziv bir araştırma ya da muayeneyi, 
işçilerin aydınlatılmış onamına sunmadan 
uygulayabilirler. 

D)  İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı 
ve güvenliği alanındaki sorumlulukları yerine 
getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin 
sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda 
da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdırlar. 

 
35) İş yerlerinde görülen kas iskelet sistemi 

hastalıklarında işyeri hekiminin vereceği sağlık 
hizmetleri içinden hangisi ilk ve en önemli 
adımdır?  

A) İşçileri muayene etme ve reçete verme 
B) İş analizi ve işçilerle görüşme 
C) Ergonomik çözümler önerme 
D) İşçi ve yöneticilere eğitim yapma  

 



 
BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII 

 

6 
 

36) Aşağıdaki iş hijyeni etkinliklerinden hangisi 
çalışma ortamı kontrolü kapsamındadır?  

A) İşçilerin aşılanması   
B) Maruziyet süresini azaltma 
C) İşçinin görev yeri değişikliği 
D) İşyeri havasında kurşun ölçümü 
 
37) Mesleki kontakt dermatitlerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Mesleki deri hastalıklarının % 90-95’ini mesleki 
kontakt dermatitler oluşturur 

B) Mesleki kontak dermatit olgularının % 80’ini 
İrritan Kontakt Dermatitler, % 20’sini Allerjik 
Kontakt Dermatitler oluşturur 

C) Kontakt dermatitler en çok yüzde, daha az olarak 
ellerde görülür 

D) Uzun süre maruziyet sonucu yavaş yavaş oluşan 
kümülatif irritan kontakt dermatit, kuvvetli bir 
irritana maruziyetle oluşan akut irritan kontakt 
dermatite göre daha sık görülür. 

 
38) Kişinin çalıştığı işte ulaşmayı hedeflediği üst 

pozisyonlara erişim kapalıysa iş verimi oldukça 
düşer ve kendini işine veremez.  Özellikle uzun 
yıllar aynı işte çalışmış olan yaşlı işçiler için geçerli 
olabilen bu duruma ne ad verilir?  

A) Rol belirsizliği  B) Kariyer engeli 
C)Mobbing  D) Absenteizm 

 
39) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin psikososyal 

stresten korunması için önerilen bireysel stres 
önleme tekniklerinden birisidir?  

A) Çalışanların rollerinin tanımlanması 
B) Çalışma ortamındaki fiziksel koşulların uygun 

hale getirilmesi 
C) Çalışanların kararlara katılımının arttırılması 
D) Bireyin iş yükünün planlanmasında katkı sunma 

 

40) İş sağlığı profesyonellerinin çözüm bulmakta en 
çok zorlandığı stres kaynağı grubu aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Yönetim yapısı, politikası, yönetim yapısı ve 
çalışma koşulları gibi organizasyonel nedenler 

B) Çalışanların bütünlüğünün eksikliği gibi iş 
örgütlenmesi dinamikleri 

C) Ailevi nedenler, toplumsal ve ekonomik 
nedenler gibi organizasyon dışı etkenler 

D) Bireyin içsel sorunları, kişilerarası ve gruplar 
arası çatışmalar gibi bireysel stresörler 

 
41) İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarında önemli 

olan ergonomik analizlerde işle ilgili faktörler 
incelenir. Aşağıda yazılan seçeneklerden hangisi 
işle ilgili faktörlerden birisi değildir?  

A) Yinelenen ve uzun süreli çalışma koşulları 
B) İş uygulamaları arasındaki toparlanma 

döneminin süresi 
C) İşçilerin yaş ortalaması 
D) Duruş biçimine bağlı stresler 
 

42) İşyeri hekimi aşağıdaki hizmetlerden hangisini 
yapmaktan sorumlu değildir?    

A) Bağışıklama planlamasından 
B) Bağışıklamanın sonuçlarının izlenmesinden  
C)  Aşıyı yapmaktan 
D) Bağışıklama kayıtlarının düzenli tutulmasından      

                         

43) İşle ilgili hastalıklar için yanlış olan seçenek 
hangisidir?  

A) İşle ilgili hastalıklarda kalıtımın rolü olabilir 
B) İşle ilgili hastalıkların asıl nedeni işyerinde 

bulunur 
C) İşle ilgili hastalıkların seyri işten etkilenebilir 
D) İşle ilgili hastalıklar toplumda da görülür, iş 

koluna özgü değildir                                                                 
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44) Meslek hastalıklarının genel özellikleri 
bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Meslek hastalıklarında, hastalık deneysel olarak 
oluşturulabilir  

B) Meslek hastalıkları önlenebilir hastalıklardır 
C) Meslek hastalıklarında mutlaka iyi belirlenmiş 

hastalık etkeni bulunmaktadır 
D) Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik 

tablosu yoktur 
 

45) İşveren, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasına 
ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep 
olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal 
hangi Bakanlığa bildirmelidir?  

A) Sağlık Bakanlığı 
B) Çalışma Bakanlığı 
C) Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
 

46) Üst ekstremitelerde görülen birikimli zedelenme 
hastalıklarına ilişkin korunma ve kontrol adımları 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  

A) Sürekli kötü duruş biçimlerinin engellenmesi 
B) Hastalanan işçilerin işten çıkarılması  
C) Hızlı ve tekrarlı hareketlerin azaltılması 
D) Uygun tasarımlı araç saplarının kullanımı 

47) Korunma politikalarının oluşmasında işletme türü 
belirleyici faktörlerdendir. Bu anlamda sırasıyla en 
kötü ve en iyi işletme tipi hangi seçenekte birlikte 
yer almaktadır?  

A) Aile tipi işletme - Taylorcu işletme 
B) Aile tipi işletme - Erişkin işletme 
C) Taylorcu işletme - İnsancıllaşmış işletme 
D) Erişkin işletme - Aile tipi 
 
 
 
 

48) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi  
…………………………………………… başkanlığında, 
…………………… olağan olarak toplanır. Boşluklara 
sırayla gelmesi gereken doğru cevaplar hangi 
seçenekte verilmiştir?  

A) Çalışma Bakanı – yılda 1 kez 
B) İSG Genel Müdürü – yılda 2 kez 
C) Çalışma Bakanlığı Müsteşarı – yılda 2 kez 
D) Çalışma Bakanlığı Müşaviri – yılda 1 kez                                                                                   
 

49) Biyolojik risk etmenlerinin bulaşma kaynakları 
arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?  

A) Cansız enfekte iş ekipmanları   
B) Kanalizasyon 
C) Vektörler (sinek, fare vb)   
D) Hepsi 
 

50) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde aralıklı kontrol 
muayeneleri en geç kaç yılda bir yapılır?  

A) 5    B) 3 
C) 2    D) 1                  
 

51) Kimi zaman meslek hastalığı, kişinin son olarak 
çalışmakta olduğu iş ile değil, daha önce çalıştığı 
başka bir iş ile ilişkili olabilir. Bu nedenle bir 
kişinin çalışma yaşamına başladığından itibaren 
yaptığı bütün işler, bu işlerdeki çalışma süreleri ve 
maruz kaldıkları etkenler öğrenilmesi için işyeri 
hekiminin yapması gereken işlem aşağıdaki 
seçeneklerden hangisidir?  

A) Meslek anamnezi alma  
B) Hastalık anamnezi alma 
C) Fizik muayene   
D) İşçilerde anketle yakınma taraması 
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52) 2012 SGK İstatistiklerine göre Türkiye’de en çok 
görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Mesleki bronşiyal astım  
B) Silikoz ve Silikotüberküloz 
C) Kurşun zehirlenmesi   
D) Nikel zehirlenmesi 
 

53) Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili 
hastalıklardandır?  

A) Siderozis B) Kurşun zehirlenmesi 
C)Hipertansiyon D) Baritozis 
 

54) İlaçların güvenli kullanımı konusunda aşağıda 
yazılanlardan hangisi doğrudur?  

A) Terapötik indeks değeri  (Tİ)  küçük  olan  ilaç 
akut toksisite yönünden daha güvenli kabul 
edilir. 

B)  Terapötik indeks değeri  (Tİ)  büyük olan  ilaç 
akut toksisite yönünden daha güvenli kabul. 
edilir 

C) Terapötik indeks(Tİ) , ilaçların güvenli kullanımı 
için kullanılan bir ölçüt değildir. 

 D) Etkin Doz  (ED50), ilaçların güvenli kullanımı için 
kullanılan  asıl  ölçüttür 

55) Su, hava, toprak ve gıdalardaki giderek artan 
kimyasal kirletici yükleri inceleyerek, kirli çevrenin 
insan sağlığına verdiği hasarı kontrol etmeyi 
sağlayan toksikoloji alt dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Analitik toksikoloji 
B) Tanımlayıcı toksikoloji 
C) Çevre toksikolojisi 
D) Klinik toksikoloji 
 

56) Mesleki nedenlerle oluşan kas iskelet sistemi 
hastalıkları vücudun en çok hangi bölgesine 
rahatsızlık yaratır?  

A) Üst ektremiteler B) Bel ve sırt 
C) Alt ekstremiteler D) Boyun 

57) Aşağıda sayılı etkenlerden hangisi mesleki 
kanserlerin oluşumunu azaltıcı etki yapar?  

A) Protoonkogenler 
B) Radyasyon 
C) Tümör süpresör genler  
D) Radyasyon 

 
58) Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının 

tanısında kullanılmaz?  

A) Kan kurşun düzeyi   
B)Mesleki anamnez  
C) Mantar kültürü   
D) Patch (yama) testi  
 

59) Çoklukla koyun ve keçilerin ağız ve burunlarına 
temas eden veteriner,  kasap ve yün kırpıcılar gibi 
meslek gruplarında sıkça görülen, 5-6 günlük 
inkübasyon süresinden sonra küçük, sert  papül 
şeklinde başlayıp, daha sonra hemorajik püstül 
veya büle dönüşen, virütik bulaşıcı hastalık 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Orf   B) Brucella 
C) Şarbon  D) Tularemi 
 

60)  
I-  İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler 
II- Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve 

güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 
önüne alır. 

III- İşyeri dışındaki uzman kişi ve 
kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 
sorumluluklarını ortadan kaldırır 

IV- IV- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki yükümlülükleri, işverenin 
sorumluluklarını etkilemez. 

6331 Sayılı Kanun’a göre işverenin genel 
yükümlülüğünü ifade eden yukarıdaki 
cümlelerden hangileri doğrudur? 

A) I, II ve IV  B) I, III ve IV 
C) II, III ve IV  D) I, II ve III 
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61) “İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren 
…………. iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde 
işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, 
işin durdurulması kararının uygulanmasını 
etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 
…….. iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı 
kesindir.” 

6331 Sayılı Kanun’un İşin durdurulması ile ilgili 
hükümlerine göre yukarıda ifade edilen 
paragraftaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri gelmelidir?   

A) altı – dört  B) dört – sekiz 
C) altı – sekiz  D) altı – altı  
 

62) “Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden 
iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları 
vakaları en geç ……… içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirir.” 
6331 Sayılı Kanun’un İş kazası ve meslek 
hastalıklarının kayıt ve bildirimi  ile ilgili 
hükümlerine göre yukarıda ifade edilen 
paragraftaki boşluk olan yere aşağıdakilerden 
hangileri gelmelidir?   

A) altı gün   B) üç gün 
C) onbeş gün  D) on gün 
 

63)  “Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, 
ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 
sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam 
süreli ………………….. göre farklı işleme tâbi 
tutulamaz.”  
4857 Sayılı İş Kanunu’n iş sözleşmeleri ile ilgili 
hükümlerine göre yukarıdaki ifadedeki boşluk 
olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) bir işçiye B) herhangi bir işçiye 
C)  emsal işçiye D) erkek işçiye 
 
 
 

64) “İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst 
kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk 
Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer 
………………………” görevlendirilir. 
6331 Sayılı Kanun’un Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi ile ilgili hükümlerine göre yukarıda ifade 
edilen paragraftaki boşluk olan  yere 
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

A) Genel müdür   
B) Başkan yardımcısı 
C) Yönetim kurulu üyesi   
D) Temsilci 

 
65) İşverenin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve 

diğer sağlık personeli çalıştırması konusunda 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
A) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 

çalıştırmak zorunda olan işveren ayrıca diğer 
sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır. 

B) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 
çalıştırmak zorunda olan işveren kendi  İSGB’ni  
(İş Sağlığı Güvenliği Birimi) kurmak zorundadır. 

C) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 
çalıştırmak zorunda olan işveren kendi  OSGB’ni  
(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kurmak 
zorundadır.  

D) Tam gün İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı 
çalıştırmak zorunda olan işveren kendi  İSGB’ni  
kurmak ve diğer sağlık personeli çalıştırmak 
zorundadır.         

 
       
 
 
 
 
      



 
BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI VII 

 

10 
 

66) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların hak ve 
yükümlülüklerinden değildir?  

A) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve 
usulleri konusunda haberdar edilir ve elde 
edilen verilerin kullanılması hakkında 
bilgilendirilirler 

B) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek 
tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, 
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 
bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli 
tedbirlerin alınmasını talep edebilirler 

C) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamının korunması ve geliştirilmesi için;                
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren 
tarafından verilen, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili        
mevzuata uygun olan talimatlara uyarlar 

D) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme 
ve eğitim programlarına arzu ettikleri takdirde 
katılır.                                                                     

 
67) İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanının; onaylı 

deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı 
tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve 
defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından 
kim sorumludur?  

A)  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
B)  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
C)  İşveren veya İşveren Vekili 
D)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

 

 

 

 

 

 

68)  
1- İSGB’de en az 10 m2 büyüklüğünde işyeri hekimi ve 

iş güvenliği uzmanı odaları olmalıdır 
2 - İSGB’de en az 8 m2 büyüklüğünde işyeri hekimi ve 

iş güvenliği uzmanı odaları olmalıdır 
3-İSGB’de en az 12 m2 büyüklüğünde ilkyardım ve acil 

müdahale odası olmalıdır 
4- İSGB’de çalışanların acil durumlarda en yakın 

sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere 
uygun bir araç bulundurulur 

İSGB (işyeri sağlık ve güvenlik birimi) için doğru olan 
ifadeler hangi seçenektedir?  

A) 2-3-4               B) 1-2-3 
C) 1-2-4   D) 1-3-4 
 

69) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu 
bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda 
yerine kaç gün içerisinde aranan niteliklere sahip 
personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe 
bildirilir?  

A) 5   B) 10 
C) 15   D) 30 
  

70) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısının gündemi, 
yeri, günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce 
Kurul üyelerine bildirilir?  

A) 48 saat   B) 24 saat 
C)36 saat   D) 12 saat 
 

71) Aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş 
sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine verilmesi 
gereken asgari eğitim konularından değildir?  

A) Kurulun görev ve yetkileri 
B) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat 

ve standartlar 
C) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların 

nedenleri  
D) İlkyardım Eğitimi 
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72) İlgili yönetmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta yer alan 
ve 800 çalışanı olan bir işyerinde aylık  asgari 
çalışma süreleri sırası ile işyeri hekimi için 
…….saat,  diğer sağlık personeli için …….. saattir?  

A) 53 saat   -    160 saat 
B) 112 saat  -    160 saat 
C) 107 saat  -    160 saat 
D) 112 saat  -    150 saat  
         

73) İşyeri hekimi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) İşçilere ve yöneticilere eğitim verir 
B) Kimsenin görüşünü almadan tam bir bağımsızlık 

içinde çalışır 
C) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır  
D) İş ile çalışanın uyumunu gözlemler  
                     

74) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca hazırlanan 
“yıllık değerlendirme raporu” örneğine uygun 
form üzerinden hazırlanır. Hazırlanan raporun 
aşağıdakilerden hangisine sunulması gerekli 
değildir?  

A) Sağlık Bakanlığına 
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna 
D) İşverene                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

75) İşyerlerinde seri odyometri yapılmasının 
gürültüye bağlı işitme kaybını önlemedeki faydası 
nereden kaynaklanır?  

A) İşitme kaybı kulağımızın 4000 Hz' lik frekansı 
işiten bölgesinde başladığı için erken tanı 
olanağı verir 

B) Yıllık odyometriler arasında işitme kaybının 
arttığı desibel cinsinden ortaya konarak işçinin 
bilgilendirilmesini sağlar 

C) Bir işçide işitme kaybı görülmesi, o bölgede 
çalışan diğer işçilerin incelenmesini kolaylaştırır 

D) Tüm seçenekler doğrudur 
 
 
 

 

76)  
I- Müsaade edilen azami konsantrasyon, 
II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan 

aşılmaması gereken limit değer, 
III- Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği 

maksimum konsantrasyon. 
IV- Haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 saatlik 

mesai süresince maruz 
kalabileceği ortalama konsantrasyon       

tanımları sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle 
ifade edilir? 

A)  TLV değer, STEL değer, MAC değer, Kabul 
edilebilir limit değer 

B)  MAC değer, Kabul edilebilir değer, TWA değer, 
STEL değer 

C) MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit 
değer, TWA değer 

D) Kabul edilebilir limit değer, MAC değer, TLV 
değer, STEL değer 
 

77) İşyerlerinde işçi başına düşen hava hacmi, makine, 
malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler 
dahil olmak üzere, en az kaç m³ olmalıdır?  

A)3   B) 5  
C) 10   D) 20 

 
78) Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?     

A)  Patlayıcı her maddenin uygun patlama 
konsantrasyonu farklıdır. 

B) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından 
patlama olmaz. 

C) Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından 
patlama olmaz. 

D) Patlama aralığı uygun patlama 
konsantrasyonudur. 
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79) En şiddetli patlama aşağıdakilerden hangisinde 
olur? 

A) Alt patlama (LEL)sınırı konsantrasyonunda, 
B) Üst patlama (UEL) sınırı konsantrasyonunda, 
C) Alt ve üst patlama sınırının ortasında, 
D) Oksijenin en fazla olduğu ortamlarda,  

 
80) Kulak koruyucularının çalışan için kullanım 

zorunluluğu, işveren içinde kullandırma 
zorunluluğu aşağıda belirtilen durumlardan 
hangisinde başlamaktadır? 

A) Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında 
B) Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında 
C) Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında 
D) Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında 

 
81)  

I- Enerji  
II- Dalga biçiminde  
III- Parçacık modeli 

 
Radyasyonun yayılma biçimleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) I-II 
B) I-III 
C) II-III 
D) I-II-III 

 
82) Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon 

çeşidi değildir 

A) Alfa parçacıkları  
B) Radyo Dalgaları  
C) X ışınları 
D) İnfrared ışınlar 

 

 

 

83) İtfaiyeciler, kuru temizleyiciler ve boya fabrikası 
işçilerinde yutma güçlüğü, göğüs ağrısı ve kilo 
kaybı görülmesi durumunda işyeri hekimi ileri 
inceleme için hangi tetkikleri isteyebilir?  

A) Radyolojik görüntüleme   
B) Endoskopi 
C) Biyopsi    
D) Hepsi 
 

84) Mesleki solunum sistemi hastalıklarında kullanılan 
“reversibilite” tanımı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bronkodilatör  verilen hastada, 
Postbronkodilatör  FEV1 ölçüm sonucunun,  
bazal değere göre % 12 ve üstünde artması 
reversibilite olarak kabul edilir. 

B) Bronkodilatör  verilen hastada,  
(Postbronkodilatör ) FEV1 ölçüm sonucunun,  
bazal değere göre  mutlak değer olarak 200 ml 
ve üstünde artması reversibilite olarak kabul 
edilir. 

C) Obstruksiyonu olan bir olguda bronkodilatör 
verilerek obstruksiyonun geri 
dönüşümlülüğünün izlenmesidir. 

D) Hepsi doğru 

85) Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir? 

A)  Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz 
etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu 
önlemlerle birlikte kişisel korunma 
yöntemlerinin uygulanması 

B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk 
oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını 
önlemek veya en aza indirmek üzere uygun 
proses ve mühendislik kontrol sistemleri 
seçilmesi, uygun malzeme ve ekipman 
kullanılması 

C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık 
ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az 
tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem 
kullanılması. 

D)  Riskin özelliğine göre, sağlık gözetimi yapılması 
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86) Kurşun insan vücuduna ...... yoluyla girer. 

A) Solunum 
B) Sindirim 
C) Solunum ve sindirim 
D) Solunum ve deri 
 

87) Akü işçilerinde kurşun maruziyetine bağlı oluşan 
meslek hastalıkları konusunda aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

 
A) Radiyal sinir hasarına bağlı bilateral düşük el 

görülebilir 
B) Radiyal sinir hasarına bağlı  ünilateral düşük el 

görülebilir 
C) Kurşun ensefalopatisi gelişebilir 
D)Dimerkaprol gibi şelatör ajanlar kullanılarak 

tedavi edilebilse de tam düzelme çoklukla 
görülmez. 

88) Döküm işçilerinde kognitif fonksiyon bozukluğu, 
unutkanlık, koordinasyon zorluğu belirtilerine; 
diyaliz hastalarında ise kullanılan çözeltilerdeki 
maddenin birikimine bağlı Alzheimer hastalığına 
yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kurşun   B) Civa 
C) Arsenik   D) Alüminyum 
 

89) İşyerlerinde sertifikalı ilkyardım eğitimi 
verebilecek ilkyardım eğitmenleri konusunda 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?  

A) “İlkyardım Eğitmeni” olabilmek için Tıp Doktoru 
olma şartı vardır 

B) Sağlık eğitimi almış tüm sağlıkçılar “İlkyardım 
Eğitmeni” olabilirler 

C)” İlkyardım Eğitmeni” sertifikalarını Çalışma 
Bakanlığı düzenler 

D) “İlkyardım Eğitmeni” sertifikası alanların 
güncelleme eğitimi alması gerekmez 

 
 
 
 
 

90) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına 
yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz 
konusu kazanın veya meslek hastalığının 
sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, 
herhangi bir sebeple ……………….. fazla süreyle 
işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan 
önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 
çalışanların eğitimi ile ilgili olarak yukarıda ifade 
edilen paragraftaki boş yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?  

 
A) altı aydan  B) sekiz aydan 
C) bir yıldan  D) dört aydan 

 
91) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara 
verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni 
riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen 
düzenli aralıklarla tekrarlanır: 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde …………… 
en az bir defa. 
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ……………….. 
en az bir defa. 
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde …………….. 
en az bir defa. 

Yukarıda ifade edilen cümlelerdeki boş yerlere 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) altı ayda – yılda – iki yılda    
B) yılda – iki yılda – dört yılda 
C) altı ayda – oniki ayda – Onsekiz ayda  
D) yılda – iki yılda – üç yılda 
 

92) İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin 
durdurulması hangi türde bir yaptırımdır?  

A)  İdari   B) Mali  
C)  Cezai   D) Hukuki  
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93) Çalışanların “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar, eğer varsa İSG Kurulu’na, yoksa 
işverene başvurarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar 
verilmesini talep edebilir. 

B) İşçinin “Çalışmaktan Kaçınma” başvurusu 
durumunda, Kurul veya işveren o hafta içinde 
kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.  

C) İşveren veya İSG Kurulu’nun kararı, çalışana ve 
çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

D) İşçinin “Çalışmaktan Kaçınma” başvurusu 
durumunda, Kurul acilen toplanarak, işveren ise 
derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit 
eder.  

                                                  

94) 4857 Sayılı İş Kanunu 68. Maddesine göre işçilere 
verilen ara dinlenmesi süreleri için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 
dakika ara verilir 

B) 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) 
süreli işlerde en az yarım saat ara verilir  

C) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde en az 1 
saat ara verilir 

D) “Ara dinlenmeleri” çalışma süresinden sayılır 
 

95) İş kazalarının nedenleri açısından aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A )İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli 
durumlardan kaynaklanır 

B) İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli 
hareketlerden kaynaklanır 

C) İş kazalarının büyük bir kısmı kaçınılmaz 
sebeplerden kaynaklanır 

D) İş kazalarının nedenleri incelendiğinde tehlikeli 
hareketler, tehlikeli durumlar  ve kaçınılmaz 
sebepler arasında bir fark yoktur 

 
 

96) Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve 
isteyerek hareke etmesi Ceza Hukukunda hangi 
kapsamda değerlendirilmektedir? 

A) Taksir  
B) Kusur 
C) Kasıt 
D) Özen yükümlülüğüne aykırılık 
 

97) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Progresif bir hava yolu obstrüksiyonu hastalığıdır 
B) Spirometri ile yıllık ortalama FEV1 kaybına 

bakılarak KOAH izlemi yapılır 
C)  İlaç verilmese dahi, obstrüksiyonun tamamen 

ortadan kalkıp, hastanın rahat nefes alabildiği 
dönemler vardır 

D) KOAH’ın ilerlemesini durdurmakta endüstriyel 
hijyen önlemleri çok etkilidir  

 
98)  

I- Kimyasal bileşimi 
II- Partikül büyüklüğü 
III- Havadaki toz konsantrasyonu 
IV- Dağılma özelliği 

 
Toz maruziyetini doğru olarak değerlendirebilmek 
için aşağıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır?  

A) I, III ve IV 
B) I, II, III ve IV 
C) I, II ve IV 
D) I,II, IV 
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99)  

I- Kuruluşun İSG risklerinin yapısı ve 
büyüklüğüne uygun olmalı 

II- Sözlü iletişim sistemi kurulmalı, 
uygulanmalı ve sürdürülmeli 

III- En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve 
üyesi olduğu kuruluşların şartlarına 
uyulacağı taahhüdünü içermeli 

IV- Çalışanların kendi bireysel İSG 
sorumluluklarının farkında olmaları amacı 
ile tüm çalışanlara duyurulmalı 

 

Yukarıda ifade edilenlerin hangileri OHSAS 18001 
(İSGYS)  Yönetim Sistemleri unsurlarındandır? 

A) I, II ve III  B) I, III ve IV 
C) II, III ve IV  D) I, II ve IV 
 

100) Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi, verilen 
mesajların işyerinde çalışanlara iletildiğini 
kanıtlama konusunda diğerlerine göre en az etkili 
olanıdır?  

A) Yazılı iletişim  
B) Sözlü iletişim  
C) Şirket içi internetle iletişim 
D) TV yayını, basılı materyal dağıtımı ile iletişim 
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