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1) Mesleki nedenlere bağlı KOAH’ta aşağıdaki akciğer 
volümlerinden hangisinde artış görülür?  

A)  Vital kapasite   

B)  İnspiratuar kapasite 

C)  Rezidüel volüm   

D)  İnspiratuar yedek volüm 

2) FEV1/FVC oranı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A)  Restriktif patolojilerde oran % 70’in altına düşer. 

B)  Hafif-orta dereceli obstrüksiyonun 
değerlendirilmesinde yararlıdır 

C) Hava yollarında obstrüksiyon varlığında oran % 
70’in üstündedir 

D)  Oran sağlıklı genç erişkinde  % 60’ın üzerindedir 

3) KOAH’ta sigara ve mesleksel maruziyetin yıllık FEV1 
kaybı üzerine etkileri incelendiğinde 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) İşçi sigara içmiyor ve mesleki maruziyeti yoksa 
yıllık FEV1 kaybı yaşanmaz  

B) Mesleki maruziyetin tek başına yarattığı kayıp, 
sigaranın tek başına yarattığı kayıptan daha azdır  

C) Sigara ve mesleki maruziyet bir arada olduğunda, 
oluşan toplam kayıp, her iki etkenin yaratacağı 
kaybın toplamından fazladır 

D) Sigaranın tek başına yarattığı kayıp, mesleki 
maruziyetin tek başına yarattığı kayıptan daha 
fazladır 

4) Pnömokonyoz  teriminde kullanılan “pneuma”  ve 
“konist”in Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

A)  Hava – Kir  B) Akciğer – Toprak 

C)  Akciğer – Kum  D) Hava - Toz 

 
 

5) Ergonomi teriminde kullanılan “ergos”  ve 
“nomos”un Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?   

A) Hareket – bilim   B) İş - bilim 

C) Bel – bilim   D) Toz - bilim 

6) Aşağıdakilerden hangisi tüzük ve yönetmeliklerde 
adı geçmese de, sağlık sorunlarının tanımlanması ve 
izlenmesini kolaylaştırdığı için işyerinde tutulması 
yararlı olan kayıtlardandır? 

A) Onaylı İş Sağlığı Güvenliği Önerileri Defteri 

B) İSİG Kurulu Toplantı Tutanakları 

C) Kronik Hastalık İzlem Kayıtları 

D) İşe Giriş Muayene Formları 

7) Her faaliyet kolundaki yıllık iş kazası sayılarını 
bilmek, sektörlerin hangisinin daha tehlikeli 
olduğunu belirlemekte yeterince doğru bir yaklaşım 
değildir. Sektörlerin tehlikeli olma durumunu daha 
doğru biçimde tanımlayan Standardize İş Kazası 
Oranı (%) hesaplamasında aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi kullanılmaktadır?  

A) Faaliyet kolundaki yıllık iş kazası sayısı     x 100.000 
Faaliyet kolunda çalışan zorunlu sigortalı sayısı 

B) Faaliyet kolundaki yıllık iş kazası sayısı      x 100 

 Faaliyet kolunda çalışan zorunlu sigortalı sayısı 

C) Faaliyet kolundaki yıllık iş kazası sayısı          x 100 

 Faaliyet kolunda yıllık beklenen iş kazası sayısı 

D) Faaliyet kolundaki yıllık iş kazası sayısı x 1.000.000      

 Faaliyet kolunda çalışılan toplam iş saati sayısı 
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8) Epidemiyoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A)  Epidemiyolojinin temel kavramlarını Ramazzini 
ortaya koymuştur. 

B) Epidemiyoloji bilimi, Sanayi devriminden önce 
ortaya çıkmıştır 

C)  Epidemiyoloji, sağlıkla ilgili olayların yaygınlığını 
ve nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır 

D) Tüm epidemiyolojik çalışmalarda kontrol grubu 
kullanılması zorunludur 

9) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin 
yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması 
ve uygulanması işlerinde çalışan bir işçi günde 
azami kaç saat çalıştırılabilir?  

A) 4 saat    B)5 saat 

C) 6 saat    D)7,5 saat                                                                                         

10) İş yerinde sağlığı geliştirme adına hangisinde işyeri 
hekiminin sorumluluğu yoktur?  

A) İş yerindeki yemeklerin besin-kalori düzenlenmesi 

B) Eşit işe eşit ücret düzenlemeleri 

C) İşveren – işçi eğitimleri 

D) Ortam analizleri 

11) İşyerlerinde yürütülen sağlığı geliştirme 
etkinliklerinin aşağıdaki yararlarından hangisi 
nitelikçe diğerlerinden farklıdır?  

A)  İş kayıplarının azaltılması 

B)  İşyerinde huzurlu çalışmanın sağlanması  

C)  Üretimin artırılması 

D)  Etkinliklerin olumlu sonuçlarının işçilerin ailesine 
ve topluma yansıması 

 

 

12) İş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdakilerden 
hangisi risk değerlendirmesi süreçlerinden biri 
değildir?  

A) Planlı bakım  

B) İşyerinde yürütülen çalışmaları sınıflama  

C) Bilgi ve veri toplama 

D) Planlama 

13) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Madde 8’e göre tehlikeler 
tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine 
ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler toplanır. 
Aşağıdakilerden hangisi istenilen bilgilerden 
değildir?  

A)  İşyeri bina ve eklentileri 

B)  Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri 
özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları 

C)  İşyerinin teftiş sonuçları 

D)  Gayri sıhhi müesseseler çalışma şartları 

14) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu için toplantı ve karar 
yeter sayısı nedir?  

A)  Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, 
katılanların oy birliği ile karar alınır. 

B)  Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır,  
katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. 

C)  Üyelerinin tam sayısı ile toplanır,  oy çokluğu ile 
karar alınır. 

D)  Üyelerinin tam sayısı ile toplanır,  katılanların oy 
birliği ile karar alınır. 
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15) “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 
Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken 
İşler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre doğru 
ifadeler hangi seçeneklerdedir? 

1- Çalışanlar günlük en çok iş sürelerinden sonra 
diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar. 

2-  Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla 
çalışma yapılamaz. 

3-  Kaplamacılık işlerinde günde 7,5 saatten fazla 
çalışılamaz. 

A)1 ve 2    B) 1 ve 3 

C) 2 ve 3    D) 1,2 ve 3 

16) İş sağlığı ve güvenliği sosyoekonomik açıdan 
değerlendirildiğinde gelişmekte olan ülkelerde 
görünmez maliyetlerin, görünür maliyetlerin 
yaklaşık 4,75 katı olduğu kabul edilmektedir. Bu 
bağlamda aşağıdakilerden hangisi görünür 
maliyetlerden değildir?  

A) Verimin düşmesinin maliyeti  

B) Tıbbi maliyetler 

C) Sigortaya ödenen maliyetler   

D) Tazminat maliyetleri 

17) Türkiye‘de meslek hastalıkları , “………………….. ‘’ ne 
ekli meslek hastalıkları listesinde yayınlanmıştır. 
Boşluğa denk gelen doğru yanıt hangisidir?  

A) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

C) Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü  

D) İş Kanunu 

 
 
 

18) Bir veterinere şarbon tanısı konmuştur. Bu hastalık 
mevzuatımıza göre hangi meslek hastalığı grubunda 
sınıflandırılır?  

A) A Grubu    B) B grubu 

C) C Grubu    D) D grubu 

19) Organik fosfatlı insektisitlerle zehirlenmiş 
çalışanların tedavisinde kullanılan ilaç 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Dimerkaprol 

B) Pralidoksim  

C) Hiperbarik oksijen 

D) Penisilamin 

20) Karpal tünel sendromunda, N. Medianus’un olası 
sıkışma bölgesinde sinirin üzerine parmakla 
vurulduğunda, sinirin innerve ettiği bölgeye yayılan 
bir karıncalanma duygusunun ya da elektrik çarpma 
hissinin hasta tarafından algılanması aşağıdaki 
testlerden hangisinin  (+) olduğunu gösterir?  

A) Lasek   B) Phalen  

C) Babinski  D) Tinnel 

 

21) Özgür, 16 yaşını doldurmuş genç bir işçidir. Haftada 
beş gün, günde sekiz saat çalışmaktadır. Bayramdan 
önce işveren, işyerini bir gün tatil etmiş ve yasal 
süresi içinde telafi çalışması yaptırmak 
istemektedir.  Özgür ‘ün telafi çalışması için doğru 
ifade hangi seçenektedir?  

A) Günde yarım saat fazla mesai yaparak telafi edilir 

B) Günde bir saat fazla mesai yaparak telafi edilir 

C) Hafta sonu bir gün fazla çalıştırılarak telafi edilir 

D) Hepsi yanlış 
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22) Zeynep hanımın  çoğul gebeliği vardır. Doğumdan 
önce ………….hafta, doğumdan sonra ………… hafta, 
toplam …………. hafta  yasal analık izni kullanma 
hakkı vardır. Boşluklara sırası ile gelmesi gereken 
rakamlar hangi seçenektedir?   

A) 8 – 8 – 16  

B) 10 – 8 – 18   

C) 10 – 6 – 16  

D) 8 – 10 – 18                                                                                                                                    

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

A)  Hastalık ve iş kazasında sorumluluğu işçiye 
yükleme 

B)  İşçiyi uygun işe yerleştirme 

C)  İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi 
ve kontrolü  

D)  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması 

24) Kütahya’da 1776 yılında imzalanan bir sözleşme ile 
seramik çalışanlarının iş tanımları ve haftalık 
çalışma süreleri ile alacakları maaşlar belirlenmiştir. 
Devlet hakemliğinde yapılan tarihteki ilk toplu 
sözleşme olarak tarihe geçen bu sözleşme 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Dilaver Paşa Nizamnamesi 

B) Maadin Nizamnamesi 

C) Fincancılar Sözleşmesi 

D) Hiçbiri 

25) 2012 yılı SGK istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de 
en çok meslek hastalığı görülen il aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İstanbul     B) İzmir 

C) Bursa    D) Zonguldak 

 

26) Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel 
sözleşmelerinden birisi değildir?  

A)  Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı 
Hakkında Sözleşme (127 sayılı sözleşme) 

B)  Zorla Çalışmanın Yasaklanması Sözleşmesi ( 105 
sayılı sözleşme) 

C)  Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının 
Korunması Sözleşmesi (87 sayılı Sözleşme) 

D)  Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler 
Hakkında Sözleşme (182 sayılı Sözleşme)            

27) A.B.D.’de 1970 yılında Nixon tarafından kurulan;  
araştırma laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda çeşitli araştırmalar yürüten, eğitim 
materyalleri geliştiren, çalışanların sağlığına zarar 
oluşturabilecek tehlikelerden korunmaları için 
öneriler geliştiren Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
Enstitüsü’nün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) EINECS     B) NIOSH 

C) CAS    D) OSHA 

 
28) Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik 
tayinlerini yapmaya yetkili kuruluşlar 
aşağıdakilerden hangisidir / hangileridir? 
 
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları 
2- İSGGM tarafından yetkilendirilmiş İş Hijyeni 
Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları 
3- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analiz 
Laboratuvarları 
4- İSGÜM 

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

C) 2-4    D) 1-2-3-4 
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29) İşyerlerinde işçilere sağlıklı koşullarda yemek 
sağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A)  Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan 
çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve 
genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen 
şartlarını haiz yemek yeme yeri sağlanır. 

B)  İşin niteliği gereği toz, duman, gaz gibi sağlığa 
zararlı faktörlerin ortaya çıktığı işyerleri ile 10 ve 
daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, işin 
yapıldığı yerden ayrı uygun yemek yeme yeri 
sağlanır. 

C)  Her işyerinde, işveren, işçilere yemek yeme yeri 
sağlamak ve yemeklerini sağlamak zorundadır 

 
D)  İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli 

koşulların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri 
yemek yeme yeri olarak kullanılabilir. 

 
30) Bir tekstil fabrikasında işçilerin pamuk tozundan 

korunmaları için yürütülen iş hijyeni 
çalışmalarından hangisi kontrol hiyerarşisinde ilk 
sırada yer alır?  

A)  Pamuk tozunun kaynağından aspire edilerek 
ortam dışına atılması  

B)  Ortamda pamuk tozu konsantrasyon ölçümü 

C)  Belli aralarla işçilere solunum fonksiyon testi 
yapılması 

D)  Öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri olan işçilerin 
ortamdan uzaklaştırılması   

 
31) Aşağıdaki ortam ölçüm cihazı gruplarından hangisi 

işçilerin termal konforu için gereken ölçümleri 
yapabileceğimiz araçlardan oluşmaktadır?  

A) Anemometre-Barometre-Desibelmetre 

B) Higrometre-Lüksmetre-Anemometre 

C) Barometre-Sonometre-Termometre 

D) Termometre- Anemometre- Higrometre 

 

32) Pnömokonyoza neden olan ve akciğerlerde 
kalabilen toz tane büyüklüğü aralığı kaç mikrondur?  

A) 0 - 1    B) 0,5 - 5 

C) 10 - 100    D) 10 - 50 

33) Köpüğü stabilize etmek için biraların içine eklenen 
ve alkol ve diğer diyet vb. alışkanlıkların 
standardize edilerek yapıldığı kontrollü çalışmalar 
sonucunda ağır bira içicilerinde kardiyomiyopati ile 
doğrudan ilişkisi saptanan çevresel faktör 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kobalt    B) Civa 

C) Kadmiyum   D) Kurşun 

34) Bir işyeri hekimi, bir riskin kaldırılmasını ya da 
sağlık ve güvenlik için tehlike yaratan bir durumun 
iyileştirilmesini işverene önermiş ama önerisi 
reddedilmişse, aşağıdakilerden hangisi iş etiği 
açısından öncelikle uygulaması gereken yaklaşım 
olmamalıdır?  

 A) İşverene, ilgili sağlık koruma standartlarının 
uygulanmasının önemini vurgulamak 

B)  İşverenin, işyerinde yasa ve yönetmelikleri 
uygulama yükümlülüğünü anımsatmak 

C)  Kaygılarını yazılı olarak işverene açık bir şekilde 
dile getirmek 

D)  Önerisinin reddedildiğini iş sağlığı 
profesyonelleriyle internet ortamında paylaşmak 

35) İşle ilgili kas iskelet hastalıklarının önlenmesinde 
işyeri hekiminin yapması gereken 4 etkinlik aşağıda 
verilmiştir. Bu etkinliklerin doğru sıralaması hangi 
seçenektedir?  

1-İşin dokümantasyonu   
2- Müdahale tasarımı 
3- Etkinliğin değerlendirilmesi  
4-Stres kaynaklarının analizi 
 
A) 1-4-2-3  B) 1-2-3-4 

C) 1-2-4-3  D) 4-1-2-3 
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36) Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi 
belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik 
ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı aşağıdaki 
tanımlardan hangisidir?  

 
A) En yüksek maruziyet etkin değeri 

B) Mesleki maruziyet sınır değeri    

C) Biyolojik sınır değeri    

D) En düşük maruziyet etkin değer    

37) Deride yuvarlak, kenarları sert, zımba ile delinmiş 
gibi ülser-yaralar şeklinde görülen kuş gözü ülserleri 
aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisine 
maruziyet ile meydana gelir?  

A) Nikel    B) Krom 

C) Arsenik    D) Alüminyum  

38) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin 
stresini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi 
yapılmaz?  

A)  Çalışma koşulları yeniden düzenlenir 

B)  Herhangi bir risk oluşturmaması için işten 
ayrılması sağlanır 

C)  Çalışma saatleri yeniden düzenlenir 

D)  İş yükü ve işini kaybetme korkusu konularındaki 
kaygıları giderilir 

39) Kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu 
sübjektif rahatsızlık hissi aşağıdakilerden hangisinin 
tanımıdır?  

A) Uyum    B) Depresyon 

C) Anksiyete    D) Distress 

 

 

 

40) Bir işyerinde büyük bir yangın çıkmış ve işçilerden 
birisi olaydan sonra işyeri hekimine haftada birkaç 
gece rüyasında yangında kalma şeklinde kabuslar 
görmeye devam ettiğini, bu nedenle işyerine 
gelmek istemediğini, huzursuzluk ve telaş içinde 
olduğunu belirterek başvurmuştur. İşçide görülen 
tablo aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?  

A) Depresyon   

B) Posttravmatik stress bozukluğu 

C) Tükenmişlik sendromu 

D) Absenteizm 

41) Parmakların tekrarlayan bükülmesi  ve el ayasının 
aşırı gerilmesi sonucu oluşan kas iskelet sistemi 
hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tenisçi dirseği 

B) Karpal tünel  sendromu 

C) Tetik parmak 

D) Ulnar oluk sendromu 

42) Akü üretimi yapılan bir işyerindeki işçilerde kurşun 
maruziyeti için aşağıdaki sağlık gözetim 
işlemlerinden hangisi nitelikçe diğerlerinden 
farklıdır?   

A) Burton çizgisi varlığının inspeksiyonla muayenesi 

B) Kabızlık ve kolik ağrı yakınmalarının sorgulanması  

C) İşçide radyal sinir hasarının işyeri hekimi 
tarafından araştırılması 

D) 3 ayda bir idrarda koproprfirin analizi                  

43) Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklardan 
birisi değildir? 

A) Silikozis    B) Bel fıtığı  

C) KOAH    D) Varis  
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44) İş sağlığı güvenliği mevzuatımıza göre silikozis için 
maruziyet süresi …..yıl, yükümlülük süresi …… yıldır. 
Boşluklara sırasıyla gelmesi gereken doğru yanıt 
hangi seçenekte verilmiştir? 

A) 3 – 5    B) 5 – 10 

C) 3 – 10     D) 1 – 10 

45) Tıbbi biyolojik laboratuvarlarda alınması gerekli 
önlemlerden hangisi yanlıştır?  

A)  Laboratuvarda yemek, içmek ve sigara içmek 
önlenmelidir 

B)  Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır  

C)  Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada 
yapılmalıdır 

D)  Pipetler ağızla kullanılmalıdır 

46) Testere,  freze,  zımparalama, perdahlama işlerinde 
elle kullanılan hava kompresörlü gereçlerin 
oluşturabileceği kas iskelet sistemi hastalıkları için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  Parmaklarda iskemi, sensibilite azalması ve 
Raynaud sendromu görülebilir 

B)  Bu tür rahatsızlıkların meslek hastalığı 
sayılabilmesi için yükümlülük süresi 1 yıldır 

C)  Sırt ve bel ağrıları, vertebralarda artroz ve disk 
herni görülebilir 

D)  Dirsek eklem aralığında daralma ve osteoskleroz 
görülebilir 

47) Bir işi insanların yerine makinalara yaptırmak, riski 
bertaraf etme olarak ta tanımlanan koruma 
politikası aşağıdakilerden hangisidir?   
 
A)  Havalandırma   

B)  Uygunlaştırma   

C)  Tam önleme   

D)  Otomasyon  

 

48) Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi, aşağıdaki hangi 
konularda tavsiyelerde bulunur? 
  

I- İSG politikaları 
II- İSG stratejileri 

III- İSG Mevzuatının güncel hali 
IV- İSG Eğitimlerinin şekli 

 
A) I, II   B) I, II, IV 

C) I, IV         D) II, III, IV                                                

49) Aşağıdaki meslek grubu – meslek hastalığı 
eşleşmelerinden hangisi biyolojik etmenin zarar 
verme yolu açısından diğerlerinden farklıdır?  

A) Veteriner – Şarbon 

B) Doktor – Hepatit B 

C) Pamuk işçisi – Bisinozis  

D) Kasap – Brucella 

50) İşyeri hekimi hangi durumda çalışanı sağlık gözetimi 
kapsamında muayene etmek zorunda değildir?  

A) İşverenin her talebinde 

B) İş kazası geçiren çalışanın talep etmesi halinde                                               

C) Yakın çalışma ortamındaki arkadaşı meslek 
hastalığı tanısı aldığında 

D) Periyodik muayene sırası geldiğinde 

51) Meslek hastalıkları istatistiklerinde gelişmiş 
ülkelerin yüksek sayıda bildirimlerinin en önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Daha ileri teknoloji kullandıkları için meslek 
hastalıkları daha çok görülmektedir 

B)  Tanı kriterleri, olanakları ve sevk sistemi iyi 
kurulmuştur 

C)  Gelişmiş ülkelerde riskli üretim faaliyetleri daha 
fazla görülür 

D)  İşverenler, çalışanların şikâyetlerini ifade 
etmelerini kolaylaştırmaktadır 
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52) Meslek hastalıkları ile ilgili görülme sıklığı 
hesaplanmasında kullanılan Harrington formülüne 
göre Türkiye‘de bir yılda kaç meslek hastalığı 
görülebilir? (Yaklaşık 10.000.000 çalışan olduğunu 
farz edersek) 

A) 1.000    B) 10.000 

C) 100.000    D) 1.000.000 

53) İşle ilgili hastalıkları meslek hastalıklarından ayıran 
anahtar kelimeler aşağıdakilerden hangisi değildir?  
A)  Maddi kayıp yaratması – Maddi kayıp 

yaratmaması  

B)  Aynı işte çalışan herkeste görülebilmesi – Başka 
işlerde çalışanlarda görülebilmesi 

C)  Kesinlikle işin niteliğinden kaynaklanması – 
Başka nedenlerden kaynaklanabilmesi 

D)  Bildirimi zorunlu olması – Bildirimi zorunlu 
olmaması 

54) Bozuk para,  mutfak araç gereçleri, paslanmaz çelik, 
mıknatıs üretiminde kullanılan ve toksikolojik 
etkileri solunum sistemi irritasyonu, alerjik deri 
rahatsızlıkları ve kanserojen olmasıyla karakterize 
olan kimyasal etmen aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Benzen    B) Nikel 

C) Civa    D) Kurşun 

55) OSHA tarafından saptanan ve ABD için yasal 
yaptırım özelliğini taşıyan “PEL” aşağıdaki 
tanımlardan hangisini ifade etmektedir?  

A) Önerilen Maruziyet Seviyesi 

B) Medyan Letal Konsantrasyon 

C) Kabul Edilebilir Günlük Alım Düzeyi 

D) Müsaade Edilen Maruziyet Sınırı 

 

 

 

56) Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili kas iskelet sistemi 
hastalıkları için doğrudur?  

A)  İşle ilgili kas iskelet hastalıklarında iş ortamı ya da 
işin yapılış şeklinden çok kişisel faktörler 
önemlidir 

B)  İşle ilgili kas iskelet hastalıklarında ağır, 
tekrarlanan ya da sürekli güç harcanarak 
yürütülen işlerin rolü yoktur 

C)  İşle ilgili kas iskelet sistemi  hastalıkları genellikle 
haftalar, aylar ya da yıllar süren etkilenmelerden 
sonra gelişir 

D)  Yineleme ve iş temposu işle ilgili kas iskelet 
sistemi hastalıklarında risk faktörü değildir 

 
57) Petrolden distilasyonla elde edilen ve yanıcı olarak 

kullanılan benzin, dizel, gazyağı gibi alifatik veya 
alisiklik hidrokarbonların üretimi, yakılması ve bu 
maddelerin depolandığı tankların temizliği işlerinde 
çalışanlarda görülebilen ……..kanserinin yükümlülük 
süresi …….yıldır. Boşluklara sırasıyla gelmesi 
gereken doğru cevap hangi seçenektedir?  

A) Akciğer – 10 yıl 

B) Kan – 10 yıl 

C) Deri – 5 yıl 

D) Deri – 1 yıl 

58) Kasaplar, çiftçiler, enfekte kişilerle yakın temas 
durumu olabilen hemşireler, kuaförler ve 
manikürcülerde apse, lenjanjit, folikülit, çıban gibi 
cilt problemlerine yol açan etken aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Şarbon  B) Kızamık   

C) Stafilokoklar  D) Brucella  
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59) Biyolojik risk etkenleriyle çalışılan işyerlerinde 
çalışanların uymaları gereken güvenlik önlemleriyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  Biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana 
gelen herhangi bir kaza veya olayı, iş güvenliği 
uzmanı veya işyeri hekiminden gizlemelidirler 

B)  İşverenin almak istediği sağlık ve güvenlik 
önlemleri konusunda görüş bildirmeli ve karar 
alma süreçlerine katılmalıdırlar 

C)  İşveren tarafından sağlanan eldiven, gözlük, 
maske vb kişisel koruyucuları usulüne uygun 
kullanmalıdırlar 

D)  İşyerinde belirlenmiş, insan ve hayvan kaynaklı 
numunelerin alınması, işlem yapılması ve 
incelenmesi yöntemlerini kullanmalıdırlar 

60) İşverenler, ………veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 
özel sektör işyerlerinde ………… özürlü, kamu 
işyerlerinde ise …………….. özürlü ve ……………. eski 
hükümlü ve askerlik sırasında, Terörle Mücadele 
Kanunu 21. Maddesi’nde sayılan terör olayları 
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi 
meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre 
işverenlerin yukarda sayılan niteliklerde işçi 
çalıştırma zorunluluğu hükmünde boşluk olan 
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) 10 – % 3 – % 3 – % 2  

B) 50 – % 3 – % 4 – % 2 

C) 1 – % 3 – % 4 – % 2   

D) 50 – % 3 – % 2 – % 2 

 

 

 

 

 

61)  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre 
işverenlerin “özürlü, eski hükümlü ve terör sonucu 
yaralananları çalıştırma zorunluluğu” ile ilgili 
maddesi için aşağıda yazılanlardan hangisi doğru 
değildir?  

A)  Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan 
işverenin bu madde kapsamında çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına 
göre hesaplanır. 

B)  Bu madde kapsamında çalıştırılacak işçi sayısının 
tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine 
göre çalıştırılan işçiler esas alınır 

C)  Bu madde kapsamında çalıştırılacak işçiler 
belirlenirken, işyerinin işçisi iken sakatlananların 
önceliği yoktur. 

D)  Bu maddede belirtilen oranlarda ve nitelikte işçi 
çalıştırmayan işverenler ceza öderler. 

62)  
I-  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun 

olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine 
getirir 

II-  İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini 
yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu 
sağlar 

III- Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi 
işyerine gelen çalışanları ve bunların 
işverenlerini bilgilendirir 

IV- Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen 
işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunludur 

6331 Sayılı Kanun’a göre iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması için işverenin 
yükümlülüklerini yerine getirmesinde göz önünde 
bulundurulması gereken ilkelerden yukarıda ifade 
edilenlerden hangisi yanlıştır?  

A) I  B) II  C) III  D) IV 
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63) İhbar tazminatı bakımından aşağıdakilerden hangisi 
doğru olan bir ifadedir? 
 
A)  İşçi, Kanunda belirtilen bildirim sürelerine 

uymadan sözleşmeyi feshetmişse ihbar tazminatı 
ödeme yükümlüsü olur  

B)  Zarar şartına bağlıdır,  zarar gerçekleşmeden 
talep edilemez 

C)  İhbar tazminatı sadece İş Kanunu’ndaki süreleri 
tarafların arttırdıkları durumlarda bildirim 
sürelerine uyulmamasının yaptırımı olarak 
karşımıza çıkar 

D)  Mutlaka işveren tarafından ödenmesi gereken bir 
tazminattır 

 
64) Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin feshi 

bakımından geçerli sebep oluşturmaz?  
A)  İşyerinin işverenin artık o işi yapmak istememesi 

nedeni ile işyerini kapatması 

B)  İşçinin verimsiz çalışması 

C)  İşçinin işyerinde sık sık arkadaşları ile geçimsizlik 
yaşaması 

D)  İşyerinde istihdam fazlasının ortaya çıkması 

65) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A)  İşçiler veya temsilcileri, mesleki sağlıkla ilgili 

şüpheli bir durum mevcut olduğunda sağlık 
gözetimi isteme hakkına sahiptirler. 

B)  İşçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
ve ilgili eğitimler, dinlenme süreleri içinde 
düzenlenir veya eğitimde geçen süre çalışma 
süresinden sayılamaz. 

C)  İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği 
konularına ilişkin çalışmalara katılırlar. 

D)  İşçiler, sağlık ve güvenlik eğitim programlarına 
katılmak ve gerekli durumlarda işbirliği yapmakla 
yükümlüdürler.                         

66) Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimi (İSGB) kurulması zorunlu olan işyeri 
kapsamındadır?  

 
A)  Tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 ve daha fazla sayıda 

işçi çalıştıran işyerleri 

B)  Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran işyerleri 

C)  Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1500 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran işyerleri 

D)  Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1200 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran işyerleri 

67) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetki 
belgelerinin kaç yılda bir İş Sağlığı Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’ne vize ettirilmesi gereklidir?  

A)5  B)7  C)3  D)10 

 
68) İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları 

kapsamında yanlış olan ifade hangi seçenektedir?  

A)  Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek 
amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin 
uygulanmasından sorumludurlar 

B)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve 
bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak 
işverenin onayına sunulmasından sorumludurlar 

C) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal 
akışını aksatmamaya özen gösterirler 

D) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya 
kuruma devredebilirler.                                                                                        
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69) Aşağıdakilerden hangisinde “İlkyardım ve acil 
müdahale odası” bulunması zorunludur?  

A)   50 ve daha fazla çalışanı olan ve kısmi zamanlı 
işyeri hekimi çalıştıran işyerleri       

B) Tam gün işyeri hekimi çalıştırma ve İSGB  kurma  
zorunluluğu olan işyerleri          

C)  50 ve daha fazla çalışanı olan ve bir OSGB’den 
kısmi zamanlı işyeri hekimliği hizmeti alan 
işyerleri         

D) 50 ve daha az çalışanı olan ve işyeri hekimi 
çalıştıran işyerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

70) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ….kişiden oluşur.  
Ancak  işyerinde katılacağı tarif edilen niteliği 
taşıyan üye bulunmaması halinde bu sayı ……’e  
inebilir. Boşluklara sırasıyla gelmesi gereken sayılar 
için hangi seçenek doğrudur?  

 
A) 7 – 5    B) 8 – 6   

C) 7 – 6     D)  8 – 7 

71) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu’nun görevlerinden değildir?  

 
A) Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının 

incelemesini yapmak  

B)  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve 
öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili 
programları hazırlamak, işveren veya vekilinin 
onayına sunmak 

C)  İş yerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yıllık 
rapor hazırlamak 

D)  İşçilere yapılacak ücret zamlarını belirlemek 

 

 

 

 

72) Son yayınlanan yönetmelikle gelen yeniliklerden 
birisi de, işyeri sahibi veya çalışanlarından birinin 
çalışılan işyerinin  iş sağlığı hizmetini 
yapabilmesidir. Bu olanaktan yararlanmak 
isteyecek bir hastane sahibi açısından 
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulama 
örneğidir?  

A)  İşveren, çalışanları arasında bulunan ve Çalışma 
Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği 
belgesine sahip bir hekimle sözleşme yapabilir. 

B)  1 Ocak 2015 tarihine kadar, işveren, çalışanları 
arasında bulunan bir hemşire ile sözleşme 
yapabilir. 

C)  İşverenin, işyeri hekimliği görevini kendisinin 
üstlenmesi durumunda, herhangi bir belge 
düzenlemesi veya işlem yapmasına gerek yoktur. 

D) İşveren, çalışanları arasından görevlendirip 
sözleşme yaptığı işyeri hekimine, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde 
başka bir görev veremez. 

    
73) Aşağıdakilerden hangisi İSGB ve OSGB’lerde 

Bulunacak Asgari Malzeme Listesi’nde vardır?  

A) Odyometri   B) Sonometre 

C) Defibrilatör   D) EKG cihazı 

74) 1200 kişinin çalıştığı bir maden işletmesinde diğer 
sağlık personelinin zorunlu aylık çalışma süresi en 
az kaç saattir?  

A) Çalışması zorunlu değildir   

B) 120 saat 

C) 180 saat 

D) 240 saat 

 

 

 



 
BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 

 

12 
 

75) Pirinadan zeytinyağı elde edilen bir fabrikanın işyeri 
hekimi,  işitme kaybı yakınmasıyla başvuran bir 
işçinin hastalığının mesleki bir nedenden olup 
olmadığını aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparak 
araştırabilir?  

A) İşçinin aminoglikozid grubu ilaç kullanıp 
kullanmadığını sorgulayarak 

B) İşyeri havasında karbon sülfür konsantrasyonu 
ölçümü ile  

C) İşçinin idrarında iyodazid tayini ile 

D) Hepsi doğru 

76) Aşağıdakilerden hangisi 1 m3 havadaki su buharı 
miktarının gram olarak ağırlığını tanımlayan 
kavramdır?  

A) Mutlak nem    

B) Maksimum nem 

C) Minimum nem   

D) Bağıl nem 

77) İşyeri Bina ve Eklentilerinde  Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğe göre 
“Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve 
güvenliği açısından gerekli hallerde veya …… ve 
daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun 
bir dinlenme yeri sağlanır.” Boşluğa gelmesi 
gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 1  B) 5  C) 10   D) 20  

78) Normalde kaç atmosfer basınç organizmada 
rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz?  

A) 10 B) 20  C) 6  D) 4 
 
 
 
 

79) Cam üfleyicilerde erken yaşta katarakt hastalığına 
sebep olan radyasyon ışını aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Kızıl ötesi ışınlar 

B) Mor ötesi Işınlar 

C) Ultraviyole Işınlar 

D) Alfa ışınları 

80) Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki 
nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça 
fazla ise; bu tür maddeler kararsız bir yapı gösterir 
ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama gibi 
ışınlar yaymak suretiyle parçalanır. Bu maddelere 
ne denir?  

A) Radyasyon madde 

B) İyonize madde 

C) Radyoaktif madde 

D) Non iyonize madde 

 

81) Denizaltı personeli ve dalgıçlarda deniz dibine 
inildikçe vücut üzerindeki basınç artar.  Bu basıncın 
4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla 
azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir.  Bu 
durumda soluma apareyi içine verilen basınçlı 
havanın bileşimindeki azot yerine hangi gaz 
verilmelidir? 

A) Hidrojen    B) Helyum 

C) Metan    D) CO2 

82) Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni 
yükümlülük süresi ne kadardır?  

A) 6 gün     B) 6 hafta  

C) 6 ay     D) 6 yıl   
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83) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansına göre “Grup 
1” kansere yol açma açısından hangi tür maddeleri 
tanımlamaktadır?  

A) Kesin kanserojen maddeler 

B) Güçlü kanıtlar olan muhtemel kanserojenler 

C) Zayıf kanıtlara sahip şüpheli kanserojenler 

D) Kanser oluşumunda rolü netleşmeyenler 

84) İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest 
konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı 
ortalama ( TWA ) değerinin aşılması durumunda 
işverenin yapması gerekenlerle ilgili hangisi 
yanlıştır?  

A)  Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek 
asbest konsantrasyonunun bu değerin altına 
inmesi için gerekli önlemler derhal alınacaktır 

B)  İşçilerin korunması için uygun önlemler alınıncaya 
kadar etkilenmiş alanda mümkün olan en az 
sayıda işçi ile çalışma yapılacaktır 

C)  Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını 
belirlemek için ortam havasında yeniden asbest 
konsantrasyonu ölçümü yapılacaktır 

D)  Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının 
mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi 
koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun 
mümkün olduğu hallerde, işçilerin koruyucu ile 
çalışmaları süreklilik arz etmeyecek ve her bir 
işçinin çalışacağı azami süre önceden belirlenecek 
ve bu süre kesinlikle aşılmayacaktır 

85) Bir akü fabrikasında, çalışanlardan herhangi birinin 
kanındaki kurşun seviyesinin hangi değeri geçmesi 
durumunda, çalışan diğer işçilere sağlık gözetimi 
yapılması gereği doğar?  

A) 70 μg Pb/100 ml  

B) 60 μg Pb/100 ml 

C) 50 μg Pb/100 ml 

D) 40 μg Pb/100 ml 

86) Benzen intoksikasyonu için işçilerde biyolojik izlem 
amacıyla idrardaki düzeyi araştırılan madde 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Koproporfirin  

B) Metil hipürik asit 

C) Fenol   

D) 17-ketosteroid 

 
87) Aşağıdaki etkenlerden hangisinin neden olduğu 

sağlık sorunlarının izlenmesinde, işe giriş 
muayenesinde el yazısı örneğinin alınması ve 
aralıklı olarak aynı yazının tekrar yazdırılarak 
karşılaştırılması önerilmektedir?  

A) Civa   

B) Karbonmonoksit 

C) Demir tozu  

D) Asbest 

 
88) Tabaklıkta tüy ve kılların temizlenmesi, post ve 

kürklerin boyanması işlerinde, erimiş bakır veya 
kurşun ile çalışanlarda, pestisit kullananlarda ve yer 
altı doğal kaynak sularında limitlerin üzerinde olan 
bölgelerde yaşayanlarda, distalde ağrılı disestezi ve 
takiben güçsüzlükle giden duysal ve motor 
polinöropati ve solunum kasları tutulmasına bağlı 
Guillain-Barré sendromuna  benzer tablolara neden 
olan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Krom    B) Arsenik 

C) Sülfürik asit   D) Asetik asit 
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89) İşyerinde ilkyardım hizmetlerinin organizasyonunda 
işyeri hekiminin, sertifikalı ilkyardımcı işçilerle 
birlikte yapacağı etkinliklerden hangisi, işçilerin 
sürekli eğitimine özel bir katkı sağlamaz?  

A)  İşyerinde ilkyardım tatbikatı yapılması 

B)  İşçilerin yaptığı ilkyardım işlemlerinin kayıtlarının 
incelenmesi 

C)  İşçilere yılda 2 kere ön test ve tazeleme eğitimi 
yapılması 

D)  İlkyardım dolaplarının malzeme içeriğinin kontrol 
listesiyle denetlenmesi 

90) İşyeri hekiminin işyerinde yapacağı işçi 
eğitimlerinde, işçilerde istenen bilgi, tutum ve 
davranış değişikliğini yaratmak için yapması 
gereken aşağıdaki çalışmalardan hangisi eğitim 
öncesinde yürütülecek bir çalışmadır?  

A) İşçilerden geri bildirim alınması 

B) Eğitimde işçilerle deneyim paylaşımı 

C) Öğretim yaklaşımının belirlenmesi 

D) Raporlama ve katılımın kayıt altına alınması 

91) İşyeri eğitimlerinde aşırı katılımcı olarak problem 
yaratan işçilere karşı aşağıdaki yaklaşımlardan 
hangisi doğru olmayan bir çözümdür?  

A) Dersler arasında rahatsızlığımızı kişiye bire bir 
iletişimle söylemek 

B)  Hemen ders içinde kişiyi sözlü olarak uyarmak 

C)  Küçük grup çalışmaları yöntemini uygulamak 

D)  Beden diliyle ve mimiklerle rahatsızlığımızı ifade 
etmek 

 

 

 

 

92)  İhbar tazminatı bakımından doğru olan ifadeyi 
belirtiniz.  

A) Mutlaka işveren tarafından ödenmesi gereken 
bir tazminattır 

B)  Zarar şartına bağlıdır,  zarar gerçekleşmeden 
talep edilemez 

C)  İhbar tazminatı sadece İş Kanunu’ndaki süreleri 
tarafların arttırdıkları durumlarda bildirim 
sürelerine uyulmamasının yaptırımı olarak 
karşımıza çıkar 

D) İşçi,  Kanunda belirtilen bildirim sürelerine 
uymadan sözleşmeyi feshetmişse ihbar 
tazminatı ödeme yükümlüsü olur 

93) İşçiye ödenecek ücretle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

A)   Ücret en geç ayda bir ödenir. 

B)  İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde 
gösterilmiş olan sebeplerden biri nedeniyle 
işçinin o ayki ücretinin yarısını kesebilir. 

C)  Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün 
içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, 
iş görme borcunu yerine getirmekten 
kaçınabilir. 

D)  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası 
haczedilemez, nafaka borcu alacaklılarının 
hakları saklıdır.                                  

    
94) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Ulusal bayram ve genel tatillerde işçi çalışmadan 
ücrete hak kazanır. 

B)  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
çalışması için işçinin onayı alınmamışsa 
çalıştırmaya zorlanamaz. 

C)  Ulusal bayram ve genel tatillerde işçi çalışırsa 3 
yevmiyeye hak kazanır. 

D) Eğer toplu iş sözleşmesinde çalışılabileceğine 
dair özel madde yazılıysa, işveren, ulusal 
bayram ve genel tatillerde işçiyi çalıştırabilir. 



 
BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 

 

15 
 

95) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?   

A)  İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması 

B)  İşçi kendi imkânlarıyla işe gidip gelirken meydana 
gelen kaza  

C) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza 
geçirmesi 

D) İşverenin servis aracı ile işçilerin topluca 
taşınmaları sırasında meydana gelen kazada 
işçinin yaralanması 

 
96)  Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  Tüzükler kanuna aykırı olmamak ve bir kanuna 
dayanmak zorundadır 

B)  Tüzükler, Danıştay incelemesinden geçirilmeden 
yayınlanamaz 

C)  Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılabilir 

D)  Herhangi bir Bakanlık, kendi alanıyla ilgili tüzük 
çıkarabilir 

 
97) İşyeri hekiminin mesleksel astım kararı vermesi için 

aşağıdaki şartlardan hangisi geçerli değildir?  

A)  Astımın işe girdikten sonra başlaması 

B)  İşçide eşlik eden burun ve gözde alerjik 
yakınmalar olması  

C)  Hafta sonları ve tatillerde yakınmaların sürmesi  

D)  Geleneksel astım tedavisine yanıt alınamaması 

98) Aşağıdaki kimyasal madde - sindirim sistemi 
etkilenmesi eşleşmelerinden hangisi doğrudur? 

A) Civa maruziyeti kabızlığa neden olur. 

B) Kurşun maruziyeti kabızlığa neden olur 

C) Kurşun maruziyeti ishale neden olur. 

D) Her iki metalin maruziyetinde de kabızlık olur. 

99) “İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya 
malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar 
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine 
sebep olabilecek kaynak veya durum” 

OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragrafta 
aşağıdaki tanımlardan hangisi ifade edilmektedir? 

A) Olay    

B) Uygunsuzluk 

C) Tehlike   

D) Hedef 

100) Aşağıdakilerden hangisi, işverenlerin, çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlülüğü 
değildir?  

A)  Programların hazırlanması ve uygulanmasını 
sağlar 

B)  Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin 
eder 

C)  Program sonunda katılanlar için katılım belgesi 
düzenlenmesini sağlar  

D)  Çalışanların bu programlara ve eğitim giderlerine 
katılmasını sağlar 
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1. C 
2. B 
3. A 
4. D 
5. B 
6. C 
7. C 
8. C 
9. C 
10. B 
11. D 
12. A 
13. D 
14. B 
15. D 
16. A 
17. C 
18. D 
19. B 
20. D 
21. D 
22. B 
23. A 
24. C 
25. D 

26. A 
27. B 
28. C 
29. C 
30. A 
31. D 
32. B 
33. A 
34. D 
35. A 
36. C 
37. B 
38. B 
39. D 
40. B 
41. C 
42. D 
43. A 
44. C 
45. D 
46. B 
47. D 
48. A 
49. C 
50. A 

51. B 
52. C 
53. A 
54. B 
55. D 
56. C 
57. D 
58. C 
59. A 
60. B 
61. C 
62. D 
63. A 
64. C 
65. B 
66. C 
67. A 
68. D 
69. B 
70. A 
71. D 
72. C 
73. D 
74. A 
75. D 

76. A 
77. C 
78. D 
79. A 
80. C 
81. B 
82. C 
83. A 
84. B 
85. D 
86. C 
87. A 
88. B 
89. D 
90. C 
91. B 
92. D 
93. B 
94. C 
95. B 
96. D 
97. C 
98. B 
99. C 

100. D 
 


