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1) Obstrüktif akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde 

aşağıdaki testlerden hangisinin ön planda 

tutulması doğru değildir?  

A) Basit spirometri  

B) Akciğer radyolojik tetkikleri 

C) Bronş provokasyon testleri  

D) PEF-metre 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin 

etkileri bakımından doğru değildir?  

A) Mezotelyoma  

B) Plevral kalsifikasyon  

C) Radyolojik görüntüde yuvarlak opasiteler  

D) Plörezi 

 

3) İşyerinde belli bir irritan maddeye iş yüksek 

konsantrasyonda maruziyet sonucu 24 saat içinde 

astıma benzer nefes darlığı yakınmaları ile 

başvuran bir hastada işyeri hekiminin ön tanısı 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A) Reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu 

B) Mesleki astım 

C) Hipersensitivite pnömonisi 

D) Akut bronşit 

 

4) Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri 

arasında aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik 

değildir?  

A) Silis tozu   B) Asbest lifi  

C) Baryum tozu   D) Pamuk tozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi ideal postürdür?  

A) B) C) D)  

 

6) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin tutması 

gereken sağlıkla ilgili kayıtlardan birisi değildir?  

A) Gürültü haritası 

B) İşçilerin bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık 

kayıtları 

C) Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kayıtları 

D) Akciğer grafisi raporları 

 

7) İşyerinizde üretimde yeni kullanılmaya başlayan 

bir kimyasalın karaciğer üzerine zararlı olup 

olmadığını araştırmak istiyorsunuz. Hangi 

araştırma tipini seçersiniz?  

A) Olgu-kontrol    B) Retrospektif  

C) Kohort    D) Kesitsel 

 

8) Bir yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısının, o 

işyerindeki işçilerin yıllık toplam çalışma süresine 

oranı aşağıdakilerden hangisini verir?  

A) Genel  İş Kazası Hızı  B) İş Kazası İnsidans Hızı 

C) İş Kazası Prevalansı D) İş Kazası Ağırlık Hızı 
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9) Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için; işyeri 

hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği 

uzmanlarının aylık asgari çalışma süreleri 

bakımından, sıralamaya göre “Aylık işçi başına kaç 

dakika çalışmaları gerekir? “ sorusunun doğru 

yanıtı hangi seçenektedir?   

A) 5dk - 10 dk - 9 dk 

B) 6dk - 9dk – 8 dk 

C) 6dk – 9 dk – 12 dk 

D)7dk -  9dk – 16 dk                                                                                                   

 
10) Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz?  

A)  Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme çalışmaları 

için işyerleri çok uygun ortamlardır. 

B)  İşyerinde uygulanan bir egzersiz programı veya 

sigara kontrolü çalışmaları da benzeri yararlar 

sağlayabilir. 

C)  işçiler işyerlerinde toplu olarak 

bulunduklarından, eğitim etkinliklerinin bu 

gruplara ulaştırılması olanağı yüksektir. 

D)  İşyerlerinde sağlık eğitimi çalışmaları genel 

toplumda yapılacak benzeri etkinliklere göre 

daha başarısızdır.                                                

 
11) İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi çalışmalarında 

işyeri hekiminin yapabileceği genel sağlık eğitimi 

kapsamında olmayan eğitim konusu 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Çevre ve iş sağlığı ilişkisi ile meslek hastalıkları 

B) Sağlıklı yaşam biçimi; beslenme ve egzersiz 

C) Aile planlaması ve kadın sağlığı 

D) Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları 

 

12) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 

uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve 

uygunsuzlukların giderilmesini sağlama kimin 

yükümlülüğündedir?  

 

A) İşyeri Hekimi  B) İş güvenliği uzmanı 

C) İşveren   D) Fabrika müdürü 

 

13) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’ne göre “işyerinde meydana gelen; 

çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya 

ne denir?  

 

A) Hasarsız kaza   B) Zararsız kaza 

C) Tehlikeli olay   D) Ramak kala 

 

14) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu karar oylamalarında 
oyların eşit çıkması halinde aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?  

 

A) Oylama eşitlik bozulana kadar tekrarlanır 

B) Başkanın oyu kararı belirler 

C) Karar kura ile belirlenir 

D) Karar bir sonraki toplantıda tekrar oylanır 

 

15) Aşağıdaki ifadelerden doğru olan hangisidir?  

A) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve 

güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne 

alınması işverenin sorumluluğu kapsamında 

değildir. 

B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve 

güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne 

alınması işverenin sorumluluğu kapsamındadır. 

C) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 

yükümlülükleri, işverenin 

sorumluluklarını azaltır. 

D) İşveren risk değerlendirmesi yapamaz, uzmanına 

yaptırır.                
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16)  Ülkemizde oluşan İş kazaları ve meslek 

hastalıkları için söylenen yukarıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Gelişmiş ülkelerin yüksek meslek hastalığı 

sayısına sahip olması, bu ülkelerin gelişmiş bir 

tanı koyma ve doğru bildirim sistemine sahip 

olması ile izah edilmektedir 

B) Ülkemiz, SGK verilerine göre meslek hastalıkları 

açısından “çok iyi durumda” görülmektedir. Bu 

durum ülkemizde meslek hastalıkları teşhisi ve 

bildirim sisteminin eksikliğiyle açıklanmaktadır. 

C) SGK verilerine göre ülkemizde “Kaza 

Sebeplerinin Dağılımı” incelendiğinde “Birden 

çok cismin/cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, 

batması veya kesmesi”nin en çok kaza nedeni 

olduğu görülmektedir.  

D) Ülkemizde 1–9 arası çalışanı olan işyerlerinde 

oluşan kazalar, KOBİ’lerde oluşan toplam iş 

kazaları içinde en düşük orana sahiptir. 

 

17) Belirtilmiş meslek hastalıkları dışında herhangi bir 

hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı 

konularında sigortalı ile Kurum ve sağlık tesisleri 

arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar hangi kurum 

tarafından karara bağlanabilir?  

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  

B) Sağlık Bakanlığı  

C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  

D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 

 

18) Meslek hastalıklarının maliyet bazında 

değerlendirilmesinde hangi meslek hastalığı grubu 

en çok harcama yapılan hastalıklar olarak 

karşımıza çıkmaktadır?  

A) Kas-iskelet sistemi hastalıkları  

B) Kanserler  

C) Solunum sistemi hastalıkları  

D) Kardiyo-vasküler hastalıklar 

 

19) Ayakkabı üretiminde çalışan işçilerde sersemlik, 

baş ağrısı, baş dönmesi, öfori, konfüzyon, el ve 

ayaklarda uyuşma, ağrı ve kuvvet kaybı gibi 

nörolojik yakınmalar görülürse, bu rahatsızlıkların 

meslek hastalığı ile ilgisi açısından aşağıdakilerden 

hangisi doğru yaklaşımdır?  

A)  EEG ve EMG istenmelidir  

B)  Hastalığın nedeni solventler olabilir 

C)  Meslek değiştirmesi önerilebilir 

D)  Hepsi 

 

20) Semptomları yeni başlamış ve çok şiddetli 

olmayan karpal tünel sendromu düşünülen 

hastalarda aşağıdaki tedavilerden hangisi en son 

akla gelmelidir?  

A) El bileğini splintleme 

B) Kortikosteroid tedavisi 

C) Transvers karpal ligamentin cerrahi 

olarakserbestleştirilmesi 

D) Fizik tedavi 

 

21) Emzirme izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Günde toplam 1.5 saat süt izni şeklinde 

uygulanır 

B) Kadın işçilere 6 aydan küçük çocuklarını 

emzirmeleri için verilir 

C) Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır 

D) Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 

bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler 

22)  Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 

çocukların çalışma saatleri günde….. ve 

haftada……saatten fazla olamaz. Bu cümledeki 

boşluklara gelecek doğru cevaplar hangi 

seçenekte verilmiştir? ?  

A) 6 - 30       B) 4 - 20 

C) 7 - 35        D) 8 - 40                                                                  
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23) Hastalıklarda çevre faktörünü (Miasma Teorisi) ilk 

kez dile getiren bilim adamı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Hipokrat   B) Platon 

C) Galen    D) Aristo 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi, işverenlerin “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kültürü Oluşturulması ile ilgili 

rollerinden biri değildir?  

A)  Çalışanlara risk değerlendirmesi ve risk yönetimi 

yaklaşımı benimsetilmelidir. 

B)  Çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın 

İSİG hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır. 

C)  İşletmeler, iş güvenliği konusunda harcama 

yapmaktan kaçınmamalı, işyeri sağlık ve 

güvenlik birimlerini desteklemelidir. 

D)  İşveren, ilk ve acil yardım hizmetlerinin 

organizasyonu hariç olmak üzere diğer işyeri 

hekimliği faaliyetlerinin organizasyonundan 

sorumludur. 

 

25) SGK istatistiklerine ülkemizde oluşan İş Kazası 

Oranlarının Sektörlere Göre Dağılımı ( kaza 

sayısı/100.000 işçi) incelendiğinde oransal olarak 

en çok kaza oranı olan sektörlerin sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Maden – Metal – Makine   

B)  Maden- Metal – Tekstil 

C) Metal – Tekstil – İnşaat    

D) İnşaat – Makine – Nakliyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile 

hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki 

olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya 

kuruluşun üyeliği sona erer. 

B) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu 

kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. 

C) Konsey yılda bir defa olağan toplanır. Başkanın 

veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü 

olarak da toplanabilir 

D) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

 

27) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için aşağıda 

ifade edilen cümlelerden hangi/hangileri yanlıştır?  

I- Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO 

ve OSHA üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır. 

II- ILO’nun genişletilmiş politikaları, her yıl 

toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 

belirlenmektedir.  

III- ILO çalışmaları, 28 Hükümet temsilcisi ile 14 

işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan 

Yönetim Kurulu tarafından sürdürülür 

IV- İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal 

tarafları" politika ve programların 

şekillendirilmesinde, üçüncü tarafı oluşturan 

hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına 

sahiptirler 

A) I ve III    B) Yalnız I 

C) I ve II    D) III ve IV 
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28) “Her Üye, bütün .............................................. 

ve tüm işletmelerde , kamu sektörü ve üretim 

kooperatifleri üyelerini de kapsayan, bütün işçiler 

için, iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde 

geliştirmeyi üstlenir. Sağlanan hizmet, 

işletmelerin kendine has risklerini karşılamaya 

yeterli ve uygun olmalıdır.” 

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO 

sözleşmesine göre yukarıda ifade edilen cümlede 

boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

 
A)  Sanayi dallarında   
B)  Ekonomik faaliyet dallarında 
C)  Tarım dışı faaliyet dallarında  
D)  Tarımsal faaliyet dallarında 

 
29) Bir işyeri hekiminin iş hijyeni ile ilgili yerine 

getirmekten sorumlu olduğu görevler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?  

 
A)  İşçilerin işe girişte yaptıracağı odyometri, 

akciğer grafisi vb tamamlayıcı tetkikleri 
belirlemek 

B)  Yapılacak çalışma ortamı ölçümleri konusunda iş 
güvenliği uzmanına ve işverene önerilerde 
bulunmak 

C)  İşçilerin tahlil sonuçlarını inceleyerek meslek 
hastalığı tanısı koymak 

D)  İşletmede çalışanlara periyodik olarak yapılacak 
tamamlayıcı tetkikleri yapacak kuruluşlardan 
istenecek hizmet standartları konusunda 
işverene rehberlik yapmak 

 

30)  Gürültülü bir işyerinde yıllık işitme kaybının 20 

db’den fazla olduğu belirlenen bir işçi, gürültüye 

neden olan makinalardan uzak bir bölüme 

görevlendirilmiştir. Bu işlem  aşağıdaki seçenekler 

açısından hangi tür önlemdir / önlemlerdendir? 

1- Kaynakta koruma önlemi 
2- İdari önlem 
3- Mühendislik önlemi 
4- Kişiye yönelik önlem  

 
A) 1     B) 2 
C) 4     D) 2 ve 4 

31) Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş hijyenini bozan 
ve işçiden kaynaklanan tehlikeli yöntem ya da 
işlemlerden birisi değildir?  

 
A)  Ortama yayılan toksik gazlar, ergimiş haldeki 

metal gazları 
B) Düşey yaşam hattı kullanmadan yüksekte 

çalışma 
C)  Makine koruyucularının devre dışı bırakılması 
D)  İş ortamında işçilerin yemek yemesi ve içmesi 

 

32) İşyerinde işçilerin veya makinaların düşmesine 
neden olabilecek kaygan zemin, çukurlar ve 
çıkıntıları araştırmak, istiflemelerin devrilmelere 
neden olacak şekilde yapılıp yapılmadığını 
gözlemek gibi çalışmalar aşağıda sayılan iş hijyeni 
etkinlikleri içinde hangi tür kontrol önlemi kabul 
edilir?  

  
A) Mühendislik Önlemi  B) Teknik Önlem 
C) Çalışma Ortam Kontrolü  D) İdari Önlem 
 

33) Pestisid üretim ve kullanımında ve yarı 

iletkenlerin üretimi gibi işkollarında çalışanlarda 

ağızdan  veya hasarlı ciltten alınarak ağız 

çevresinde herpes benzeri lezyonlar, el ayası ve 

tabanlarda hiperkeratoz yanısıra periferik 

arteriyal oklüzyon ve myokard hasarı gibi dolaşım 

sistemi hastalıklarına yol açan kimyasal 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Civa    B) Arsenik 
C) CO    D) Kurşun 
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34) İş müfettişlerinin görevlerini yaparlarken uymaları 

gereken etik ilkeler açısından aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

 
A) Açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin 

meslek sırları ve şartlar hakkında gördükleri ve 

öğrendikleri hususları tamamen gizli 

tutmalıdırlar 

B) İnceledikleri konunun niteliğine göre, işin normal 

gidişini ve işyerinin işlemesini hemen 

durdurmalıdırlar 

C) İşverenin ve işyerinin ekonomik ve ticari hal ve 

durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri 

hususları tamamen gizli tutmalıdırlar 

D) Kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan 

yahut kendilerine başvuran veya ihbarda 

bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve 

kimliklerini açıklamalıdırlar 

 

35) Ofis çalışanları için mesleki kas iskelet sistemi 
hastalıklarından korunmada kullanılacak sandalye 
için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?  

A)İstendiğinde çalışana uygun bir ayak desteği 

sağlanmalıdır  

B) Sandalye çalışanın rahat bir pozisyonda 

oturabilmesi için mutlaka sabit durmalıdır 

C) Sandalyenin sırt dayama yeri öne-arkaya ve 

yukarı-aşağı ayarlanabilir olmalıdır 

D) Sandalyenin oturma yerinin yüksekliği 

ayarlanabilir olmalıdır 

 

36) İş hijyeni çalışmalarında fabrikada oluşabilecek 
tehlikeli durumları ve işçilerin tehlikeli 
hareketlerini en çabuk farkedebilecek; iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili çalışmalara katılıp, çalışmaları 
izleyebilecek ve tedbir alınmasını yasal görevi 
olarak isteyebilecek grup aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Çalışan temsilcileri B) İlkyardımcı işçiler 
C) Destek elemanları D) Tüm işçiler 
 

37) Mesleki irritan kontakt dermatitlerin tedavisinde 

aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi önerilmez?  

A)  İrritan etkisi başlamışsa, hemen cilt üzerine 

koruyucu krem veya eldiven uygulanması 

B)  Aşırı soğuk ve çatlak oluşumundan korunma 

C)  Zararlı kimyasalın yerine daha az zararlısının 

konulması  

D)  Maruziyet süresinin kısaltılması  

 

38) İşinin gereği çok ağır olan ve sosyal destek 

alamayan kişilerde aşırı çalışmaya bağlı olarak 

görülen ölüm vakalarında tanımlanan hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Tükenmişlik sendromu  
B)  Post-travmatik stress bozukluğu 
C)  Karoshi 
D)  Mobbing 
 

39) İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir 

kişiye veya kişilere yönelik olarak, düşmanca ve 

ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde 

uygulanan psikolojik terör” tanımı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

        A) Gerginlik   B) Mobbing 

C) Anksiyete   D) Depresyon 

 

40) İş stresi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğru değildir?  

A)  Her işçi  aynı stres faktöründen aynı şekilde 

etkilenmez. 

B) İş hayatında strese neden olan faktörleri 

tümüyle ortadan kaldırabilmek mümkün 

değildir 

C)  Stres işçiler üzerinde kesinlikle olumsuz etki 

yapan bir etkendir. 

D)  İş stresini önlemek için asıl yapılması gereken 

işçi ile işin uyumunu sağlamak olmalıdır 
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41) Aşağıdakilerden hangisi  kas iskelet sisteminden 

korunma için yasal dayanak oluşturacak 

düzenlemeler içeren mevzuatlardan biri sayılmaz?   

A) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

C) Gürültü Yönetmeliği 

D) Titreşim Yönetmeliği 

 

42) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin sağlık 

gözetimi kapsamındaki görevlerinden birisi 

değildir?  

A)   İş yerindeki işçi servislerinin uygunluğunu 

kontrol etmek                                                              

B)   İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerlerinde 

bakılan bebek ve çocukları muayene etmek  

C)   İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler 

ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve 

onların rızasını almak 

D)   Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış bir 

çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı 

ortamdaki diğer çalışanların sağlık 

muayenelerini tekrarlamak 

                     

43) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Meslek hastalıkları iş yeri hekimliğinde en sık 

görülen hastalık grubudur 

B) İşle ilgili hastalıkların görülme sıklığı meslek 

hastalıklarına göre daha fazladır 

C)  İşle ilgili hastalıklar için işçiye tazminat ödenir 

D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı işle ilgili 

hastalıkları Çalışma Bakanlığı’na bildirmekle 

yükümlüdür 

 

44) Shaver hastalığı aşağıdakilerden hangisine 
maruziyet sonucu gelişen bir meslek hastalığıdır?  

A) Kurşun    B) Demir  
C) Alüminyum  D) Nikel 
 

45) Aşağıdakilerden hangisi Pandemik Influenzadan 

korunma önlemlerinden değildir?  

A) Hastaya 1 metre mesafe içinde mutlaka 

koruyucu gözlük kullanılmalıdır 

B) Hastalar için mümkünse aynı tıbbi cihazlar 

(steteskop, termometre  vs) kullanılmalıdır 

C) Hasta veya hastalar ayrı odalara alınarak 

damlacık ve temas izolasyonu yapılmalıdır 

D) Odaya girenler SARS ve tüberkülozda da 

kullanılan N-95 maskesi kullanmalıdır. 

 

46) Vidalama, küçük parçaların montajı, çekiçle 

dövme gibi işlerde çalışanlarda daha sık görülen 

dirsek bükülmüşken el bileğinin dışa 

döndürülmesi, el bileğinin arkaya bükülmesi ve 

elle silkme tarzında çarpma gibi vücut 

hareketlerinin sürekli yapılması sonucu ortaya 

çıkan kas iskelet sistemi hastalığı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Ulnar oluk sendromu 

B) Tenisçi dirseği 

C) Tetik parmak 

D) Rotator kaf sendromu 

 

47) Korunma politikası “Katılım ve Uzlaşma” düzeyine 

gelmiş işletme tipi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Taylorcu işletme  

B) Aile tipi işletme 

C) Erişkin işletme   

D) İnsancıllaştırılmış işletme                                                                                         
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48) Tozlu bir çalışmada, tozun çıktığı yerde 

havalandırma sistemi kurulmuştur. Yapılan ortam 

ölçümleri sonucu ortamda hala toz olduğu 

satanmış ve ortam için de ayrı bir havalandırma 

sistemi yapılmıştır. Bu durumda takip edilecek yol 

ne olmalıdır?  

A)  Hem kaynağa, hem de ortama yönelik koruma 

yapılmış olduğu için sağlıklı bir çalışma ortamı 

oluşmuştur. Başka riskler varsa oraya 

yönelinmelidir 

B) Ne olur ne olmaz, çalışanlara uygun toz maskesi 

dağıtılmalı ve kullandırılmalıdır 

C) İlave olarak tozu tutması için duvarlar 

nemlendirilmelidir 

D) Tekrar ölçüm yaptırılmalı, sağlığa zararlı bir 

durum varsa toz maskesi kullandırılmalıdır               

 

49) Aşağıdakilerden hangisi parenteral bulaşan 

hepatitlerden korunma için alınacak önlemler 

arasında sayılamaz?  

 

A) Kan ve vücut sıvıları ile temas eden cildi hemen 

su ve sabunla yıkamalı 

B) Kan ve vücut sıvılarının sıçrama riski varsa 

maske, gözlük ve önlük kullanmalı 

C)Hastadan kan alındıktan sonra iğneler kılıfına 

takılmalı 

D) Tüm hastaların kanları potansiyel olarak 

infeksiyöz kabul edilerek, kan almada ve kanlı 

sıvılarla temasta eldiven giymeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50) Bir işçide saptanmış olan bulaşıcı hastalığın 

meslek hastalıkları listesinde yer almaması 

halinde bu hastalığın meslek hastalığı 

sayılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir?  

A) İşçinin bu hastalığı, yaptığı iş ve görev icabı 

olarak aldığı kesin olarak tespit edilmişse,  bu 

enfeksiyon hastalığı da meslek hastalığı sayılır.  

B) Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle 

teyit edilmesi gereklidir.  

C) Bu durumda, hastalığın azami kuluçka süresi 

maruziyet süresi olarak kabul edilir. 

D) Bu hastalığın meslek hastalığı sayılıp 

sayılmayacağı konusunda çıkacak uyuşmazlıklar 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından 

karara bağlanabilir 

 

51) Meslek hastalıkları ile mücadelede aşağıdaki 

yaklaşımlardan hangisi yeni iş sağlığı güvenliği 

anlayışına ait değildir?  

A) Risk değerlendirmesi 

B) Meydana gelmiş hastalıklar ve sonuçları ile 

ilgilenme 

C) Eğitim ve işçi katılımı 

D) Çalışanlara yönelik toplu korunma önlemleri     

                                                             

52) Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 

sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla 

özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde 

kullanılan hesaplama şekline ne denir?  

A) İş kazası ve meslek hastalığı cetveli 

B) Ramazzini Formülü  

C) Harrington Formülü  

D) Balthazard Formülü 
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53) İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ilerleyişini 

değiştirebilir 

B) Meslek hastalıklarından farklı olarak hastalık için 

riskli işi yapmayanlarda da ortaya çıkabilir 

C) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ortaya çıkmasını 

kolaylaştırabilir  

D) İşle ilgili hastalıklarda işyerinde bulunan 

etkenlerle hastalık arasında zorunlu bir 

nedensellik ilişkisi vardır. 

 

54) Bir kimyasal maddenin tüm yaşam boyunca 

alındığında toksik etki göstermeyip bir risk 

taşımayan besinlerle günlük alım düzeyi aşağıdaki 

tanımlardan hangisine uymaktadır? 

A) Kabul Edilebilir Günlük Alım Düzeyi 

B) Müsaade Edilen Maruziyet Sınır Değeri 

C) Önerilen Maruziyet Sınır Değeri 

D) Medyan Toksik Doz 

 

55) Karbondioksit, Karbon monoksit, LPG’nin 
özellikleri için aşağıdakilerden hangi sıralama 
doğrudur?  

A) Boğucu – Boğucu - Boğucu 

B) Boğucu - Zehirli – Boğucu 

C) Zehirli - Zehirli - Boğucu 

D) Boğucu - Zehirli - Zehirli 

 

56) Nörolojik yakınmalara yol açan birikimli 

zorlanmaların sebep olduğu işle ilgili kas iskelet 

sistemi hastalıklarında aşağıdaki etkenlerden 

hangisi rahatsızlıkları arttırıcı yönde etki etmez?  

A) Ortam sıcaklığının yüksek olması 

B) Vibrasyonlu aletler kullanımı 

C) Sapı hatalı el aletleri kullanımı 

D) İşçinin diyabet hastası olması 

 

 

57) Testisler, plevra, periton, perikard gibi 
dokulardaki mezotel hücrelerinde kontrolsüz 
çoğalma ile kansere neden olan etken 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Nikel    B) Asbest 

C) Benzen    D) Kamiyum 

 
58) Aşağıdaki mesleki cilt hastalıklarından hangisi 

zoonoz değildir?  

A) Brucelloz  B) Deri tüberkülozu 

C) Herpes simplex  D) Orf 

 

59) Bir gıda işletmesinde hangi işçi /işçilerde yapılacak 
olan portör muayenesi, asıl hedefi işletmedeki 
işçilerin biyolojik risklerden korunması olan bir 
etkinlik sayılmaz?  

A) Üretim alanında görevli işçiler 

B) Yemekhane personeli 

C) Çay ocağında görevli personel 

D) İşyeri hemşiresi 

 

60) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul 
gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 
sekiz haftalık süreye ………… süre eklenir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre yukarıdaki ifadedeki 

boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

A) 3 hafta    B) 2 hafta 

C) 4 hafta    D) 6 hafta 
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61) 6331 Sayılı Kanun’a göre İşverenin 

yükümlülüklerini yerine getirmesinde göz önünde 

bulundurulması gereken ilkelerden yukarıda ifade 

edilenlerden hangisi yanlıştır?  

  

A) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz 

etmek 

B) Risklerle kaynağında mücadele etmek 

C) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma 

tedbirlerine göre öncelik vermek. 

D) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli 

olanla değiştirmek 

 

62) “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı 

konulduğunda, bunun süresi en çok………ay 

olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş 

sözleşmeleriyle …………aya kadar uzatılabilir.” 

4857 Sayılı İş Kanunu’n iş sözleşmeleri ile ilgili 

hükümlerine göre yukarıdaki ifadedeki boşluk 

olan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

 

A) 2 – 4    B) 2 – 6 

C) 1 – 2    D) 4 – 6 

 

63)  “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve ……….. 

aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun 

kurul kararlarını uygular.” 

6331 Sayılı Kanun’un İş sağlığı ve güvenliği 

kurulları ile ilgili hükümlerine göre yukarıda ifade 

edilen paragraftaki boşluk olan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

 

A) 4    B) 6 

C) 12    D) 18 

 

 

 

64) “İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili 

……….iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve 

güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin 

tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit 

tarihinden itibaren …… gün içerisinde işin 

durdurulmasına karar verebilir” 

6331 Sayılı Kanun’un İşin durdurulması ile ilgili 

hükümlerine göre yukarıda ifade edilen 

paragraftaki boşluk olan yerlere aşağıdakilerden 

hangileri gelmelidir?  

 

A) 2 - 3    B) 2 - 4 

C) 3 - 2    D) 3 - 3 

 

65) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir 

ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk 

değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

 

A) İnsan Kaynakları Müdürü 

B) İşveren veya işveren vekili 

C) İşyerindeki destek elemanları 

D) İşyeri Hekimi  
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66) ‘Çalışmaktan kaçınma hakkı’ çerçevesinde yanlış 

olan ifade hangisidir?  

A) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde 

karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler 

alınıncaya kadar çalışmaktan 

kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan 

kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve 

iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 

B) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez 

olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak 

zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli 

bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere 

gider. Çalışanların bu hareketlerinden 

dolayı hakları kısıtlanamaz. 

C) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine 

rağmen gerekli tedbirlerin 

alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun 

hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. 

Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi 

ile çalışan kamu personeli, bu maddeye 

göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. 

D) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya 

kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı 

işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun 

tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 

alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul 

acilen toplanarak, işveren ise derhâl 

kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. 

Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine sözlü 

olarak bildirilir.              

                            

67) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi 

amacıyla sağlanacak şartlar bakımından 50’den 

fazla işçi çalıştıran işveren, işyeri hekimi ile diğer 

sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına…….. 

metrekareden az olmamak üzere toplam …… oda 

temin eder. 

Boşluklara denk düşen rakamlar hangi 

seçenektedir?  

A) 8   -   2    B) 12  -  2 

C) 8   -   3    D) 10  -  2                 

68) Aşağıdaki hangi hekim grubu, eğitim almaksızın 

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavlara 

girebilir ve başarılı olması durumunda işyeri 

hekimliği sertifikası almaya hak kazanır? 

A)  En az 8 yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri 

B)  Genel Müdürlükte en az 8 yıl İSG alanında 

çalışmış hekimler 

C)  İş sağlığı bilim uzmanı hekimler          

D) İş sağlığı bilim doktoru hekimler 

 

69) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin rehberlik 

görevi kapsamında değildir?  

A)  İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi 

amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene 

tavsiyelerde bulunmak 

B)  Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların 

sağlık gözetimini yapmak 

C)  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek 

D)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

kapsamında çalışanların sağlık gözetimi 

ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene 

rehberlik yapmak                                                            

 

70) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında 

gündem ile ilgili görev ve sorumluluklar hangi 

kurul üyesinin yetkisindedir?  

A) Kurul Başkanı   

B) Kurul Sekreteri 

C) İşçi Temsilcisi   

D) İnsan Kaynakları Müdürü 

 

71) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının olağan 

toplantılarının süresi ayda kaç saati geçemez?  

A) 3    

B) 6   

C) 12    

D)Süreye ilişkin sınırlama yoktur 
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72) Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi 

buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler 

hakkında yönetmelik hükümlerine göre 17 metre 

derinlikte çalışan dalgıcın günlük azami çalışma 

süresi kaç saattir?  

A) 3 saat    B) 3.5 saat 

C) 4 saat    D) 4.5 saat                                                                                                                        

    

73) Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelik 

hükümlerine göre, İSG hizmetlerindeki ihmalleri 

nedeni ile yasal olarak kime karşı sorumludur?  

A) İşyeri hekimine  

B) İnsan Kaynaklarına 

C) İdari işlere            

D) İşverene              

     

74) Çalışan sayısı 10’dan az olan “Az Tehlikeli” sınıfta 

yer alan bir işyerinde,  İşyeri  hekimi senede 

çalışan başına en az ………… dakika, diğer sağlık 

personeli ise…………. dakika  görev yaparlar.  

Boşluklara denk gelen rakamlar hangi 

seçenektedir? 

A) 25  -   30   B) 30  -  35 

C) 25  -  35            D)   30  -  40                                                                                                                         

 

75)  Ses kaynaklarının olağan ses şiddeti açısından 

hangi seçenekteki eşleşme yanlıştır?  

A) Konuşma sesi: 80-90 dB 
B) Jet motoru: 140 dB 
C) Fısıltı sesi: 30 dB 
D)  Elektrikli testere: 100 dB 
 

76) Günlük konuşma bölgesi yaklaşık olarak kaç Hertz 

arasında yer alır?  

A) 30-50 Hertz 
B) 100-120 Hertz 
C) 250-2000 Hertz 
D) 50-100 Hertz 

77) Darbeli matkap, elektrikli testere gibi el aletleri ile 

yoğun biçimde çalışılan işyerlerinde el aletlerinin 

olumsuz etkileri için hangi çalışma ortamı ölçümü 

yapılmalıdır?  

A) Toz-gaz ölçümü 

B) Titreşim-gürültü ölçümü 

C) Aydınlatma-sıcaklık ölçümü 

D) Hava akım hızı-nem ölçümü 

 

78) İş yerinde hedeflenen hava akımı hızı değerleri 

kaç m/s arasında olmalıdır?   

A) 0,3 – 0,6   B) 0,3 – 0,5 

C) 1,5 – 2,5   D) 1 – 2 

 

79) Hangisi atmosfer basıncından daha yüksek 

basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan 

çalışmalardaki tedbirlerden değildir?   

 

A)  Dalgıç odalarında şahıs başına, saatte en az 40 

metreküp hava sağlanacak   

B)  Bu gibi işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, 

klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık 

muayeneleri yapılacak   

C)  Bir dalgıç, 30 metreden fazla derinliğe, bir 

günde 2 defadan fazla dalmayacak   

D)  Çok derine dalmalarda 2 dalma arasında, en az 

5 saat geçecektir   

 

80) Aşağıdakilerden hangisi tabii veya suni radyoaktif 

çalışmalardaki tedbirler arasında yer almaz?   

A)  İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel 

cihazlarla ölçülecek ve bunlar 6 ayda bir defa 

değerlendirilecektir.   

B)  Kaynak ile işçiler arasında, uygun bir aralık 

bulunacaktır.   

C)  İşçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu 

kadar kısa süre kalmaları sağlanacaktır.   

D)  Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, 

zararlı en az miktarı kullanılacaktır.   
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81) Enfraruj ışınlar saçan işler ile çalışanlar, bu 
ışınların zararlı etkilerinden korunmak için hangi 
tedbiri alacaktır?   

A)  Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları 

geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik 

kapaklarla teçhiz edilecektir   

B)  İşçilere bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer 

uygun kişisel korunma araçları verilecektir  

C)  Gözle ilgili bir hastalığı olanlar, bu işlere 

alınmayacak   

D) Hepsi   

 

82) Yeraltında yapılan çalışmalarda nem,  hava 
cereyanı ve yetersiz ışığın zararlı etkilerinden 
korunmak için aşağıdaki tedbirlerden hangisi 
alınmaz?   

A)  Yeterli suni aydınlatma sağlanır   

B)  Floresan lamba takılır   

C) Kişisel koruma araçları verilir   

D)  İşçilerin genel sağlık muayeneleri yapılır   

 

83) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik’te kanserojen maddeler 

olarak tarif edilen maddeler arasında 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Sert odun tozları 
B) Bakır-nikel cevherinin kavrulması sırasında çıkan 

toz, serpinti ve duman 
C) Akü üretiminde kullanılan kurşun 
D) Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde 

bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar 
 

84) Aşağıdaki mesleki solunum sistemi 

hastalıklarından hangisi akciğer parankiminde 

hasara yol açarak zarar verir?  

A) Mesleki astım  

B) Mesleki KOAH 

C) Bisinozis  

D) Hipersensitivite pnömonisi 

85) Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir 
örnektir?  

A) Pamuğun için için yanması 

B) Kömür yığınının kendiliğinden tutuşması 

C) Demirin paslanması 

D) Biriken gazın parlaması 

 

86) Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin 
güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve 
dağıtılması hakkında yönetmeliğe göre;  malzeme 
güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden 
hangisinin bulunması gerekmez?  

A) Kimyasalın tanımı 
B) Kimyasalın demiryolu, karayolu, deniz yolu veya 

havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler 
C) İlk yardım bilgileri 
D) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

87) İşyerinin en sağlıklı kişilerinde huzursuzluk, 
güvensizlik, korku, alınganlık, dikkat azalması ve 
çabuk sinirlenme gibi bulgular ortaya çıktığında 
işyeri hekimi aşağıdakilerden hangisini 
düşünmelidir?  

A) Kurşun intoksikasyonu  
B) Benzen intoksikasyonu 
C) Civa intoksikasyonu 
D) N-Hegzan intoksikasyonu 

 
88) Diz altında kırık yaşayan bir hastada bacak dış 

yüzeyi 1/3 alt kısımda ve ayak sırtında hipoestezi,  
ayak baş parmak ve bilek dorsal fleksiyonda zaaf 
varsa, işyeri hekimi öncelikle aşağıdaki 
hastalıklardan hangisini düşünmelidir?  

A) Kübital Tünel Sendromu  
B) Fibula başı nöropatisi 
C) Ulnar oluk sendromu   
D) Karpal tünel sendromu 
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89) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne 
göre  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde …. 
m2den  az olmamak üzere,  Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi’nde ise …….. m2den  az olmamak 
üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası 
bulunur. Boşluklara sırayla gelmesi gereken doğru 
cevaplar hangi seçenekte verilmiştir?  

A) 10 – 12    B) 10 - 15 
C)  12 – 15    D) 12 – 12 
 

90) İşyeri hekiminin işyerinde verdiği planlanmış 
eğitimler hangi tür eğitimdir?  

A) Yaygın eğitim   B) Örgün eğitim 
C) İşbaşı eğitimi   D) Algın eğitim                                                            

 

91) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre “Çok 
Tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerlerinde işçi başına 
…….saat eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin en 
fazla ………….. kez tekrarlanması gereklidir. 
Boşluklara gelmesi gereken doğru cevaplar hangi 
seçenekte verilmiştir?  

A)  8 - 2 yılda bir   
B)  10 - 2 yılda bir 
C)  12 - yılda bir   
D)  16 - yılda bir   
                    

92) İş Kanuna göre nitelikleri bakımından kaç iş 
gününden fazla devam eden işlere “sürekli iş” 
denir?  

A)  20     B) 30  
C)  60     D) 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93) Geçici iş ilişkisi konusunda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  

A) Geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla dört defa 

yenilenebilir. 

B) İşverenin, işçinin yazılı rızasını alması ve 

yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması 

koşuluyla işçisini başka bir işverene iş görme 

edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 

devretmesi halinde geçici iş ilişkisi gerçekleşir. 

C) Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı 

olarak yapılır. 

D) İşverenin, işçisini aynı şirketler topluluğundaki 

başka bir işyerinde görevlendirmesi için işçinin 

yazılı rızasını alması zorunludur.                                   

94) 4857 sayılı İş Kanunu 21. Maddesine göre işçinin 
açtığı dava sonucunda iş sözleşmesi feshinde 
gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece 
tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verilmişse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) İşveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 

zorundadır. 

B) İşçi başvurduğu halde, işveren bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok 

sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 

yükümlü olur. 

C) İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde işe başlamak için 

işverene başvuruda bulunmak zorundadır. 

D) İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden 

sonra işe başlamak için işverene hiç başvuruda 

bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih 

geçerli bir fesih sayılır. 

95) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden 
olabilecek tehlikeli hareketlerden değildir?  

A) Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde 

bilgi sahibi olmamak 

B) Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi 

olmamak 

C) Mesleki deneyime sahip olmak 

D) Heyecanlı veya aceleci olmak 
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96) Üst yönetim birimlerince, özellikle yasal 
düzenlemelerin nasıl yorumlanması ve 
uygulanması gerektiği hususlarında alt yönetim 
kademelerine ve bütün ilgilere gönderilen ayrıntılı 
düzenlemelere ne denir?  

A) Tüzük    B) Genelge 

C) Yönetmelik   D) Yönerge 

 

97) Asbestle çalışmalarda işçilerin sağlık gözetimleri 
ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya 

başlamadan önce genel sağlık durumu 

değerlendirilecek ve özellikle solunum sistemi 

muayeneleri ile akciğer grafisi, solunum 

fonksiyon testi gibi diğer tetkik ve kontrolleri 

yapılacaktır.  

B)  İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi ve 

akciğer grafileri en az 2 yılda bir tekrarlanacak 

ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.  

C) Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; işçinin 

asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılıp 

çalıştırılamayacağına karar veremez.  Bu kararı 

ancak meslek hastalıkları hastanesi verir.  

D)  İşçilere, asbeste maruziyetin sona ermesinden 

sonra da yapılması gereken sağlık 

değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir.  

98) Kimyasal maddenin, metabolitinin veya 
etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun 
biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınır 
değeri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A)  Biyolojik sınır değer     

B)  LD50 

C)  Mesleki maruziyet sınır değer         

D)  LC50 

 

99) Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?  

A)  İletkenlere koruma topraklama yapılması 

B)  Makine koruyucuları kullanımı 

C)  Yangından sonra alınacak tedbirler 

D)  İşe giriş muayenesi 

100) Yetişkin eğitiminde en uygun öğrenme yolu 
hangisidir?  

A) Okuyarak   B) Araştırarak 

C) Yaparak           D) Yazarak 
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