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1) Tozlu bir işyerinde çalışan ve sigara içen bir işçi 

zaman zaman ağır eforda nefes darlığı 

çekmektedir. Bu işçinin solunum fonksiyon testi 

sonucunda FEV1/FVC oranı % 70’in altında ve FEV1 

değeri ise beklenen değerin  % 80’in üstünde 

bulunmuştur. Bu işçi Gold KOAH sınıflamasına göre 

hangi evrede kabul edilir?  

A) Evre I (Hafif)  

B) Evre II (Orta) 

C) Evre III (Ağır) 

D) Evre IV (Çok ağır) 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi restriktif akciğer 

rahatsızlığı yaratan mesleki nedenlerden birisi 

sayılmaz?  

A) Pnömokonyoz    

B) Fibrozis 

C) Mesleki astım   

D) Hipersensitivite pnömonisi 

 

3) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

çalışanların sağlık gözetiminde uyulması gereken 

asgari standartlar açısından aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve 

solunum sistemi muayenesi yapılmalıdır. 

B) Çalışanların akciğer radyografileri uygun sürelerle 

tekrarlanır, bu süre 1 yılı aşamaz.  

C) Çalışanlara 35 x 35 standart akciğer radyografisi 

veya dijital akciğer radyografisi çekilmelidir. 

D) Solunan havanın hacmi ve hızını ölçmek için 

çalışanlara solunum fonksiyon testi yapılmalıdır. 

 
4) İçme ve kullanma sularında yüksek düzeyde 

bulunduğu bölgelerde “kara ayak hastalığı” adı 

verilen periferik damar hasarına yol açtığı bilinen 

kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurşun   B) Kadmiyum 

C) Cıva   D) Arsenik 

5) Kulağının dibinde top patladığı için sağırlık yaşayan 

bir askerin yaşadığı kayıp hangi seçenekte doğru 

olarak verilmiştir?  

A) Geçici eşik kayması 

B) Akustik travma 

C) Uzamış geçici eşik kayması 

D) Hiçbiri 

 

6) Kanun hükmünde kararnameler (KHK) için 

aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Bakanlar Kurulunun temel haklar, kişi hakları ve 

ödevleri konusunda KHK çıkarma yetkisi yoktur. 

B) KHK’ler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılırlar. 

C) KHK’ler hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal 

davası açılamaz.  

D) KHK’ler TBMM’ye sunulur, reddedilirse 

yürürlükten kalkar. 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi asıl işveren /alt işveren 

ilişkisine getirilen sınırlamalardan biri değildir? 

A) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işler dışında, asıl iş bölünerek 

alt işverenlere verilemez. 

B) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 

alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 

hakları kısıtlanamaz 

C) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 

işveren ilişkisi kurulamaz. 

D) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 

ilişkin yardımcı işler, alt işverenlere verilemez.  

 

8) İş Kanunu’nun 17. maddesine göre işe başlayalı 4 
ay geçmiş olan bir işçinin iş sözleşmesinin feshinde 
bildirim süresi ne kadardır?  

A) 2 hafta   B) 4 hafta 

C) 6 hafta   D) 8 hafta 
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9) Çalışanlar için günde azami 8 saat çalışma hakkının 
1918 yılında ilk kez tanındığı ülke aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) İngiltere   B) A.B.D. 

C) Fransa   D) Rusya 

 

10) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sağlık gözetimi 
kapsamında değildir?  

A) İçme suları, yemekhane, yatakhane, tuvalet ve 

lavabolarla ilgili genel hijyen koşullarının 

sağlanması 

B) İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerleri varsa, bu 

yerlerin genel hijyen koşullarının sağlanması 

C) Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması 

D) İşyerindeki kaldırma araçlarının kontrolü 

    

11) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunan 
bir hastane veya tıp merkezinde çalışanların sağlık 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gereken 
şartlar bakımından aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) İlk yardım ve acil müdahale odası şartı aranmaz. 

B) İşyeri hekimi için 8 metrekareden az olmamak 

üzere oda temin etme şartı aranmaz. 

C) Ulaşım amaçlı araç bulundurulması şartı aranmaz. 

D) Yönetmeliğin EK-1’de belirtilen araç ve gereçlerin 

bulundurulması şartı aranmaz. 

 

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OSGB’lerin hizmet 

verme şartları açısından doğru değildir?  

A) OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde 

hizmet sunmaya yetkilidir. 

B) Birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, 

yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı 

gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı 

illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması 

yeterlidir. 

C) OSGB’lerin bir ilde hizmet verebilmeleri için o ilde 

şube açmaları zorunludur. 

D) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde 

izinsiz şube veya irtibat bürosu açamazlar. 

13) İşyeri hekimlerinin ilgili yönetmelikte belirtilen 

çalışma süreleri için aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi yanlış bir ifadedir? 

A) 10’dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki 

işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika 

B) 10’dan az çalışanı olan tüm işyerlerinde çalışan 

başına yılda en az 25 dakika 

C) Az tehlikeli sınıftaki tüm işyerlerinde çalışan 

başına ayda en az 4 dakika 

D) Tehlikeli sınıftaki tüm işyerlerinde çalışan başına 

ayda en az 6 dakika 

 

14) İş yerinizde 2012 yılı içinde hipertansiyon tanısı 
alan hastalarınızın sıklığını tanımlayan ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Prevalans     B) Rölatif Risk 

C) Cİnsidans    D) Oran 

 

15) Çalışma ortamı gözetiminde kullanılan ölçüm 
aletleri ile ölçümü yapılan etmenler eşleştirilmiştir.  
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?      
 

A) Aydınlık - Anemometre 

B) Taşınabilir Gaz Kromotografları – Gazlar 

C) Nem – Higrometre 

D) Basınç – Barometre 

 

16) Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşması için işçinin 
sürekli olarak 85 db ve üzerinde gürültülü 
işyerinde en az ne kadar süre çalışmış olması 
gerekmektedir?  
 

A) 30 gün    B) 3 ay    

C) 6 ay    D) 2 yıl 
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17)  

I- Ölümlü iş kazaları 100bin çalışana 

oranlandığında ilk üç sırada maden, inşaat ve 

nakliyat sektörleri gelmektedir. 

II- İş Sağlığı ve Güvenliği meslek hastalıkları 

açısından değerlendirildiğinde yılda her bin işçi 

için 10 - 12 yeni meslek hastalığı vakası 

beklenmektedir  

III- En çok iş kazası görülen sektör olarak metal 

birinci sırada, tekstil ikinci sırada, inşaat ise 

üçüncü sırada gelmektedir 

IV- 1980 yılından bu yana meslek hastalıklarının 

sayısındaki bir düşüş eğilimi görünse de amaç 

aslında, tanı sisteminin ve bildirimin iyileşmesi 

ile meslek hastalığı sayısının artırılmasıdır. 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinde mevcut durum 

değerlendirildiğinde yukarıda söylenenlerden 

hangisi yanlıştır?  

A) III     B) II 

C) I     D) IV 

 

18) Meslek hastalıklarının genel özellikleri bakımından 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?  

A) Meslek hastalığını doğuran aynı olayın birden 

fazla meydana gelmesi ve vücuda yavaş yavaş 

etkide bulunması gerekir.  

B) İşçiler zararlı etmenden uzaklaştırılırsa, meslek 

hastalıklarının vücutta yaptığı hasarlar düzelir.   

C) Meslek hastalıklarında mutlaka iyi belirlenmiş 

hastalık etkenleri bulunmaktadır. 

D) Bir hastalığın meslek hastalığı olarak 

nitelendirilebilmesi için bu hastalık ile görülen iş 

arasında uygun nedensellik bağı bulunmalıdır. 

 

 

 

19) Çalışanların organik fosfatlı insektisitlere 

maruziyetinin izleminde aşağıdakilerden hangisi 

işyeri hekimine yol göstericidir?   

A) Kolinesteraz enzimi aktivitesinin yükselmesi 

B) Kolinesteraz enzimi aktivitesinin düşmesi 

C) EMG 

D) Kolinesteraz enzim aktivitesinin değeri yoktur 

 
20) El bileklerinin tam fleksiyona getirilerek bir dakika 

o pozisyonda tutulması sonrasında elde median 

sinir alanında uyuşma ve ağrının tespit edilmesine 

dayanan ve karpal tünel sendromu tanısında 

kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tinnel işareti  

B) Turnike testi 

C) Phalen testi  

D) Karpal kompresyon testi 

 
21) Garip 2 ay önce 15 yaşını doldurmuş genç bir 

işçidir.  Aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?  

A) Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 

kapsamındaki işler 

B) Kaynak işleri 

C) Şarap imalatı işleri  

D) Sirke, turşu imalatı işleri 

                                                                         

22) İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi için yürütülecek 

faaliyetlerden en kalıcı faydalar sağlayan 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Sigara ve madde bağımlılıklarına karşı işyerinde 

kullanımın yasaklanması  

B) Sağlıklı davranışları destekleyen çevreler 

oluşturulması 

C) Yaşam tarzı değişikliği için farkındalığın 

sağlanması 

D) Davranışın değiştirilmesi 
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23) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin 

temel prensipleri ve kapsamı arasında değildir?   

A) Her türlü ayrımcılığa karşı koruma   

B) İşle ilgili hastalık ve sakatlıklardan korunma 

C) İş yeri ve ekipmanın korunması  

D) Emeklilik güvencesi, analık koruması 

 

24) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği eğitim 

programlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi 

gereken husus hangisidir?  

A) Çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır. 

B) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin 

konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin 

süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi 

ve amacı hususlarına yer verilir.  

C) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni 

risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim 

programlarına ilave yapılır.  

D) Hepsi  

25) İşyerinde oluşan iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının işveren ve işletme üzerinde de 

olumsuz etkileri olmaktadır.  Aşağıdakilerden 

hangisi bu etkilerden sayılamaz?  

A) Yetişmiş eleman kaybının yarattığı psiko-sosyal 

etki, 

B) İşçilerden birinin iş kazası neticesi sakat kalması 

veya ölmesinin işyerinde yaratacağı psikolojik 

baskı, 

C) Organ veya uzuv kaybında yaşanan fiziksel ve 

psikolojik etkilenme ve yeni ilgi alanları bulmada 

yaşanan zorluklar 

D) İşverene ve işyerine duyulan güvenin azalması 

26) OSHA,  aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan 

hangisinin kısa yazılışıdır? 

A) Avrupa İş Güvenliği Merkezi  

B) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi  

C) Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı  

D) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi 

27) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 

“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   -  yılda bir 

B) 12 -  2 yılda bir 

C) 16  - 2 yılda bir 

D) 16  - yılda bir 

 

28) Bir işyerinde yapılan ortam ölçümü ve sağlık 

gözetimi sonuçlarının izlenmesi ile işçilere yönelik 

eğitim programları gibi sağlık hizmetlerinin yıllar 

içinde o işyerinde görülen sağlık sorunlarına olan 

etkilerinin değerlendirilmesi işyerindeki sağlık 

kaydı tutulmasının hangi açıdan faydasını gösterir?  

A) İşçilerin kişisel izleminin yapılandırılması 

B) Sağlık hizmetinin değerlendirilmesi 

C) Demografik profilin ortaya konması 

D) Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi 

 
29) Sahil güvenlik hizmetlerinde çalışan bir dalgıcın 

sağlığının korunması için alınması gereken iş 
hijyeni önlemleri aşağıda sayılmıştır. Bunlardan 
hangisi teknik ve tıbbi önlemlerden değildir?  

 
A) İşyerinde dekompresyon odası bulunması 

B) 18 metreye kadar dalışlarda iniş – çıkışlar dâhil 

günde 3 saatten fazla çalışılmasının önlenmesi          

C) İşe girişte tam sistemik muayene yapılması, 

akciğer, sinüs ve büyük eklem grafisi çekilmesi  

D) Soluma apareyi içine verilen basınçlı havanın 

bileşimine azot yerine helyum eklenmesi 

 

30) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Güvenliği Kurulu 
sekreterinin görev ve sorumlulukları arasında 
değildir?  
 

A) Eşgüdüm     B) İletişim  

C) Güvenlik     D) Gündem 
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31) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

Kurulu çalışma yöntemleri arasında yer almaz?  

A) İSG kurulu en az 3 ayda bir kere toplanır. 

B) Gündem, sorunların önem sırasına göre belirlenir. 

C) Bütün toplantılarda kararların yazıldığı tutanak 

düzenlenir. 

D) İSG kurulunda söz sahibi sadece başkan ve kurul 

sekreteridir. 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayı 

işyerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir?  

A) Siparişin karşılanamaması halinde oluşacak itibar 

kaybı 

B) İlk yardım masrafları 

C) Tazminatlar 

D) Ekipman zararları 

 

33) Risk analizi ve yönetimi hakkında aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir?   

A) Tüm işyerlerine uyan bir risk analizi metodolojisi 

mevcut değildir.   

B) Risk analizi sonuçları daima objektiftir. 

C) Risk analizi ve yönetimi yapılacak olan bir 

işyerinde, öncelikle ne tip bir risk analizi ve 

yönetimi metodunun uygulanması gerektiği 

belirlenmelidir.   

D) Risk analizini yapacak iş sağlığı ve güvenliği teknik 

elemanının tecrübesi risk analizi sonucunu etkiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) İşyerinde tutulan sağlıkla ilgili verilerin gizlilik 

ilkesine uyularak saklanmasıyla ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) İşyeri hekimleri, işçinin onayı ile ve yalnızca söz 

konusu işçinin korunması, bakımı ya da sağlığının 

desteklenmesi amacıyla, işçinin kişisel 

hekiminden ya da hastane tıbbi personelinden 

daha fazla bilgi ve veri talebinde bulunabilir.  

B) İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin 

verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi 

sağlanmalıdır.  

C) Yeni başladığı işyerinden resmi yazıyla istenmesi 

halinde, işçinin eski işyerinde tutulan kişisel sağlık 

dosyasının gönderilmesi tıbbi verilerin gizliliği 

ilkesini zedeler. 

D) İşçilerin bireysel tıbbi verileri ve tıbbi araştırma 

sonuçlarının işçilerin kişisel sağlık dosyalarında 

gizlilik ilkesine uyarak kaydından işyeri hekimi ya 

da işyeri hemşiresi sorumludur. 

 
35) Aynı pozisyonda sürekli çalışma sonucu oluşan 

birikimsel kas iskelet sistemi zedelenmeleri için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) Çalışanların kendileri, rahatsızlığın işle olası 

bağlantıdan kuşkulansa bile söyleyemeyebilirler. 

B) Sağlık profesyoneli tarafından fark 

edilemeyebilirler. 

C) Semptomları non-spesifiktir ve şikâyetler iyi 

lokalize edilemez. 

D) Kırık, yırtık gibi durumlardan farklı olarak çoklukla 

tam iyileşme sağlanmaktadır. 
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36) Risk değerlendirme tanımı için aşağıdaki 

seçeneklerin hangisi yanlıştır?  

A) Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere 

edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi 

B) İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik 

risklerini değerlendiren bir proses 

C) Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin 

kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanması 

süreci 

D) Bazı risklerin boyutunu ortaya çıkarmak ve bu 

risklerle birlikte çalışmanın sürdürülmesi süreci 

 

37) Mesleki cilt hastalıklarının kontrolünde kullanılan 

aşağıdaki yöntemlerden hangisi hedefi açısından 

diğerlerinden farklıdır?  

A) Koruyucu kremler 

B) Potansiyel alerjenlerin ortamdan uzaklaştırılması 

C) Deri temizleyici solüsyonlar 

D) Koruyucu eldivenler 

 

38) Kişinin çalıştığı ortamdaki pozisyonun ve yapacağı 

işin tanımının net olmaması ve sürekli yeni 

sorumluluklar yüklenmesi, zamanla kişinin 

kendisine güvenini ve iş doyumunu azaltır.   

Yukarda tanımlanan psikososyal risk etmeni 
aşağıdaki tanımlamalardan hangisine uymaktadır? 
 
A) Rol çatışması   

B) Posttravmatik stress bozukluğu 

C) Absenteizm 

D) Rol belirsizliği  

 

39) Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile 

tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Sülfürik asit   B) Nitrik asit  

C) Hidroklorik asit   D) Bromik asit 

 

 

40) Amonyak gazı kimyasal özellikleri ile aşağıdaki 

sınıflardan hangisine girer?  

A) Sistemik zehirleyici gazlar 

B) Basit boğucu gazlar 

C) Tahriş edici gazlar  

D) Kimyasal nitelikli boğucu gazlar 

 

41) El bileğinin öne ya da arkaya bükülmesi, el 

bileğinin hızlı döndürülmesi gibi zorlayıcı 

hareketlerin yapıldığı parlatma, cilalama, 

törpüleme, bileme, zımba pres işleri yapanlarda, 

cerrah ve kasaplarda görülen mesleki kas iskelet 

sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) De Quervain hastalığı 

B) Ulnar oluk sendromu 

C) Rotator kaf sendromu 

D) Tetik parmak 

 

42) Aşağıda sıralanan kronik hastalıklardan hangisi 

yüksekte çalışmaya uygundur?  

A) Regüle edilemeyen kronik hipertansiyon 

B) Kronik psikoz 

C) Epilepsi 

D) Kronik ürtiker 

 
43) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi akut 

böbrek yetersizliğine yol açar?  

A) Karbontetraklorür  B) Kadmiyum 

C) Kurşun    D) Hepsi 
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44) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi ve 

tazminatları açısından aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi için 

yapılan harcamalar SGK tarafından karşılanır.  

B) Eğer meslek hastalığı sonucu kalıcı bir zarar 

doğarsa, SGK tarafından işçiye tazminat ödenir. 

C) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için belli bir 

süreyle prim ödenmiş olması ya da prim borcu 

bulunmaması şartı aranmaz. 

D) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için katılım payı 

ödemesi zorunludur. 

 

45) Çalışma yerine giren ve çıkan havanın hepafiltre 

veya benzeri filtrelerle filtre edilmesinin zorunlu 

olduğu işyerleri hangi gruptaki biyolojik risk 

etmenleriyle çalışılan işyerleri sınıfındadır? 

A) Grup 1     B) Grup 2 

C) Grup 3    D) Grup 4 

 

46) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının 

önlenmesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi işyeri 

hekiminin çalışma ortamının düzenlenmesine 

ilişkin bir müdahalesi olarak değerlendirilmelidir?  

A) İşçilerde belli yakınmaların anketlerle 

sorgulanması 

B) Yıllık mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının 

dökümü 

C) Tezgah yüksekliklerinin değiştirilmesi  

D) Hepsi 

 

47) Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını 

kullanırken yapılmamalıdır?  

A) Kulağa uygun şekilde takılmalıdır 

B) Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır  

C) Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır 

D) Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır 

48) Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik’te tanımlanan 

aşağıdaki değerlerden hangisi en yüksek değere 

sahiptir?  

A) El Kol Titreşimi Maruziyet Eylem Değeri 

B) El- Kol Titreşimi Maruziyet Sınır Değeri 

C) Bütün Vücut Maruziyet Eylem Değeri 

D) Bütün Vücut Maruziyet Sınır Değeri 

 

49) Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerde, 

işverenlerin riski azaltmak için alması gereken 

önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine 

yönelik plan hazırlanır  

B) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma 

alanı içindeki kişilere zarar vermesini önlemekle 

sınırlıdır 

C) Biyolojik risklere maruz kalan veya 

kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az 

sayıda tutulur 

D) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli 

bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli 

düzenlemeler yapılır 

 

50) Bir kimyasalın havadaki yoğunluğu, vücuda 

giren/alınan/emilen miktarla ilişkili olmayabilir. 

Yani ortam havasında konsantrasyonu çok yüksek 

olan bir madde kanda veya idrarda 

bulunmayabilir.  Bu nedenle asıl etki olan sağlık 

etkisinin takibi için; bazı durumlarda ortam 

ölçümlerine göre …………………. daha avantajlıdır. 

Çünkü önemli olan……….. edilen kimyasalın 

miktarıdır.  Boşlukları doğru dolduran kelimeler 

hangi seçenektedir?  

A) biyolojik izlem – absorbe 

B) hijyen takibi – ortamdan 

C) biyolojik izlem- ortamdan 

D) hijyen takibi – absorbe              
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51) Kapalı iş yerleri en az ne kadar süre ile 

havalandırılmalıdır?   

A) 20 dk.    B) 30 dk. 
C) 45 dk.     D)60 dk. 

52) Radyasyonlu ortamda çalışan bir elemanın yılda 

alabileceği doz miktarı nedir?  

A) 3 Rem    B) 4 Rem 

C)  5 Rem    D) 6 Rem 

53) Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer 
kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara 
“……………………” denir. 
OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen 

paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

A) Hasarsız olay  B) Ramak kaldı 

C) Tehlikeli durum  D) Tehlike 

54) İlaç veya diğer kimyasallar için ölüm olmaksızın 
vakaların % 50’sinde toksik etkilerinin görüldüğü 
doz tanımı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) ED50 (Etkin Doz)  

B) TD50  (Medyan Toksik Doz)   

C) LC50 (Median Letal Konsantrasyon)      

D) LD50 (Median Letal Doz)  

55)  İşlenmemiş petrolden yapılan, kolayca buharlaşan 
bir kimyasaldır. Soya fasulyesi, yer fıstığı gibi 
ürünlerin ekstraksiyonunda, tekstil, mobilya, 
ayakkabı yapımında, baskı işlerinde çözücü olarak 
kullanılır. Periferik nöropati ve kaslarda atrofiye 
neden olarak işçilerde el ve ayaklarda uyuşukluk, 
kas zayıflığı yakınmalarıyla karşımıza çıkan toksik 
madde aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Metanol    B) Benzen 

C) Stiren    D) Hegzan 

56) Kuluçka süresi 10-21 gün arasında değişen, ateş ve 

halsizliği takiben ciltte aynı anda makül, papül, 

vezikül ve krutlanma ile seyreden döküntülü 

hastalık tablosu aşağıdaki meslek gruplarından 

hangisi için ilk olarak akla gelmelidir? 

A) Kasap B) Veteriner 

C) Hemşire D) Çağrı merkezi telefon operatörü 

57) Plastik fabrikasında çalışan bir işçide genel 
yorgunluk ve düşkünlük, iştah kaybı, istemsiz kilo 
kaybı, karın ağrısı ve şişlik, bulantı, kusma ve 
sarılık belirtileri olduğunu tespit eden işyeri hekimi 
hangi etkenden şüphelenmeli ve hangi testleri 
yaptırmalıdır?  

A) Benzen – Hemogram, kemik iliği   

B) Vinil klorür – Karaciğer fonk. testleri, batın MR 

C) Kadmiyum – PSA, prostat biyopsi 

D) Aromatik aminler – idrar sitolojisi, sistoskopi 

 

58) İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden 

kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek 

koşulları önlemek ve bu koşullardan korunmak 

amacıyla yapılması gerekenlere dair, üzerinde 

resmi anlaşmaya varılmış fikirler veya planlar 

bütününe ………………………………………………… denir. 

A) İSG Kurulu kararı 

B) İSG politikası 

C) İSG dokümanları 

D) İSG uygulamaları       

 

59) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için aşağıdaki 
hangi faktörün bilinmesi gerekli değildir?  

A) Yükün içeriği   

B) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı   

C) Taşınma uzaklığı  

D) Yükün ağırlığı 

 

60)  İşyerinizde sık görülen kas iskelet sistemi 
sorunlarını tanımlamak için bir araştırma 
yapıyorsunuz.  Araştırmanız sonunda karpal tünel 
sendromu % 2, tenisçi dirseği % 12, bel sorunları    
% 18 sıklığında bulunuyor. Bu çalışma için seçtiğiniz 
araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Olgu-kontrol  

B) Retrospektif  

C) Kesitsel 

D) Kohort  

 



03 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 

BATI EĞİTİM KURUMU 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ X. DENEME SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 
2. C 
3. B 
4. D 
5. B 
6. C 
7. D 
8. A 
9. B 
10. D 
11. B 
12. C 
13. B 
14. C 
15. A 

16. A 
17. B 
18. B 
19. B 
20. C 
21. D 
22. B 
23. C 
24. D 
25. C 
26. B 
27. B 
28. B 
29. B 
30. C 

31. D 
32. A 
33. B 
34. C 
35. D 
36. D 
37. B 
38. D 
39. B 
40. C 
41. A 
42. D 
43. D 
44. D 
45. D 

46. C 
47. D 
48. B 
49. B 
50. A 
51. D 
52. C 
53. A 
54. B 
55. D 
56. C 
57. B 
58. B 
59. A 
60. C 

 


