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1) “Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan 

hava volümü “ aşağıdaki akciğer volümü 

tanımlarından hangisini ifade eder?  

A) Rezidüel  volüm 

B) Fonksiyonel rezidüel kapasite 

C) Ekspiratuar Rezerv Volüm 

D) Tidal volüm 

2) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam 

havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır 

değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde, 

asbestli malzeme içeren tesis, bina ve gem, söküm, 

yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri yapılabilir.  

B) Bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, 

işverenlerin çalıştıracakları işçilerle ilgili herhangi bir 

eğitim veya özel belge şartı aranmaz. 

C) Ülkemizde asbestin her türünün çıkarılması, 

işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaktır. 

D) Bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalara 

başlamadan önce işverenler iş planı hazırlamak ve 

işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde 

bulunmak zorundadır. 

3) Tepe Akım Hızı (PEF) için aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir?  

A) Astım gibi havayolu hastalıklarının periyodik 

takibinde kullanılır. 

B) Orta ve küçük hava yolları rahatsızlıklarının 

göstergesidir. 

C) PEF beklenen değerin %50 ‘nin altındaysa 

hastanın acil tedavisi gereklidir. 

D) Büyük hava yolları rahatsızlıklarının göstergesidir. 

4) Hangi kimyasal maddenin kandaki düzeyinin 

yüksekliği ile sistolik kan basıncı arasında lineer bir 

ilişki bilinmektedir? 

A) Arsenik  B) Metil Klorür 

C) Kurşun  D) Kobalt 

5) İşyerinde 90 db düzeyinde ortalama gürültü 

saptanan bir işyerinde aşağıdaki kişisel kulak 

koruyucularından hangisinin kullanılması doğru 

yaklaşımdır? 

A) Manşon tipi kulaklık   

B) Başlık 

C) Kulak tıkacı    

D) Kulak tıkacı ve manşon tipi kulaklık birlikte 

6) “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 ____hafta 

süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu 

takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse 

doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde 

çalışabilir.” 

4857 Sayılı İş Kanunun 74. Maddesindeki 

yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) Dört hafta  B) Üç hafta 

C) Bir hafta   D) İki hafta 
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7) 6331 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 

işverenin görevlerinden değildir? 

A) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri 

hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir 

B) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum 

ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri 

amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi 

gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

C) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini 

yürütenler arasında iş birliği sağlar ve kurulun 

sekreteryasını yürütür 

D) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum 

ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak 

bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

 

8) Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 

kaç saati aşamaz?  

A) 10    B) 11  

C) 12    D) 13  

9) “İş sağlığı ve güvenliği bütün mesleklerde 

çalışanların sağlıklarını;  sosyal, ruhsal ve bedensel 

olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma 

koşullarını sağlığa uygun hale getirmek için; 

çalışanları zararlı etkilerden ve tehlikelerden 

koruyup daha güvenli bir çalışma ortamı 

yaratarak, ……………………  birbirine uyumunu 

sağlamak üzere kurulmuş bir bilim dalıdır.” 

İş sağlığı ve güvenliğini anlatan yukarıdaki ifadede 

boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

A) İşin ve çalışanın B) İşveren ve işçinin  

C) İşyeri ve işçinin D) Çalışanların 

10) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak 

şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden 

olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana 

gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin 

yetki belgesinin geçerliliği için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Bir daha işyeri hekimliği yapamaz. 

B) Bir ay süreyle askıya alınır. 

C) Altı ay süreyle askıya alınır. 

D) Oniki ay süreyle askıya alınır. 

11) Sekiz çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir 

işyeri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) İşyeri hekiminin çalışma süresi yılda en az 200 

dakikadır. 

B) İşyeri hemşiresinin çalışma süresi işçi başına yılda 

en az 280 dakikadır. 

C) Bu işyerinde çalışacak işyeri hemşiresi için 

1.1.2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun 

belgeye sahip olma şartı aranmaz. 

D) İşyeri hekiminin çalışma süresi ayda en az 36 

dakikadır.  

12) Temel iş sağlığı hizmetleri yaklaşımı bakımından 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) İş sağlığı hizmetleri yalnızca işyerinde kurulacak 

birimlerce verilmelidir. 

B) İş sağlığı hizmetleri bütün çalışanlar için 

sağlanmalıdır. 

C) İş sağlığı hizmetleri kamu/devlet tarafından 

sürdürülen sağlık hizmetleri kapsamında da yer 

almalıdır. 

D) İş sağlığı hizmetleri yerel koşullara uygun 

olmalıdır. 
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13) İşyeri hekimlerinin eğitimleri hakkında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) İşyeri hekimi adaylarının teorik eğitimin en az     

% 90’ına katılımı zorunludur. 

B) İşyeri hekimi adaylarının uygulamalı eğitimin 

tamamına katılımı zorunludur. 

C) İşyeri hekimlerinin uygulamalı eğitimi,  yüz yüze 

eğitimden önce yapılabilir. 

D) İşyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar için 

yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az 

olamaz. 

14) İşyeri hekiminin işyerinde yaptığı taramada obezite 

sıklığı % 18 bulunmuştur. Burada sıklığı gösteren 

ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Prevalans 

B) Rölatif risk 

C) İnsidans 

D) Atfedilen risk 

15) Çalışma ortamı gözetimi işyerinde ……………………… 

risklerine yönelik her türlü koruyucu, önleyici, 

düzenleyici faaliyetleri içeren bir rehberlik 

görevidir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğu 

doldurmak için en uygun ifadedir? 

A) meslek hastalıkları 

B) olası iş kazası 

C) sağlık ve güvenlik 

D) yangın ve patlama               

16) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 

2012 yılında ülkemizde iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından dolayı hayatını kaybedenlerin 

sayısı ne kadardır? 

A) 845  B) 1045 

C) 1245  D) 745 

17) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının iş 

kazalarından farklarından biri değildir?  

A) Etkenin insan vücudunun dışında olması  

B) Hastalığın ilerleyici oluşu 

C) Etkenin devamlı olması 

D) Rahatsızlık başlangıç tarihinin kesin 

saptanamaması 

 
18) Meslek hastalığına yakalanan ve tekrar işine dönen 

bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme 

yapılır?  

A) İşsizlik maaşı 

B) Geçici iş göremezlik ödeneği 

C) Kıdem tazminatı   

D) Sürekli iş göremezlik ödeneği  

 
19) Aşağıdaki maddelerden hangisinin 

zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi 

uygulanır? 

 
A) Kurşun  B) Organik fosfor 

C) Cıva  D) CO                                                                                                      

20) Madencilerde, dökümcülerde, pil üretimi yapan 

yerlerde çalışan işçilerde baş ağrısı, davranış 

değişiklikleri, kognitif bozukluklar ve parkinsonizm 

belirtileri görülüyorsa aşağıdaki maddelerden 

hangisi etmen olabilir?  

 
A) Cıva  B) Manganez 

C) Benzen  D) Toluen 
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21) Çalışanların çocuklarına hizmet vermek üzere 

işyerlerinde bulunması gereken emzirme odası ve 

bakım yurtlarıyla ilgili olarak aşağıda yazılanlardan 

hangisi yanlıştır?    

 
A) Çocuk bakım yurdu, 0-60 aylık çocuklar ile 

velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-

66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı 

yerleri ifade eder.     

B) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı 

bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı 

Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır.                

C) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için 

gereken çalışan sayısının hesabında sadece 

işyerinde çalışan kadınlar dikkate alınır. 

D) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri 

gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu 

kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları 

anlaşmalarla da yerine getirebilirler. 

22) Bir işyeri hekiminin planlayıp yürüttüğü bir dizi 

etkinlik aşağıda sayılmıştır. Bunlardan hangisi 

sağlığı geliştirme kapsamında sayılmaz? 

A) Sigara bırakma polikliniği 

B) Aile planlaması eğitimi 

C) Obezite ile mücadele programı 

D) Tetanoz aşılaması 

 

 

 

 

 

 

23) İşyerindeki güvenlik kültürünü, işyerinin her 

kademesinde görev yapan personelin, iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi 

konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak 

davranış, alışkanlık, inanç, görüş ve paylaşımlar 

bütününün ifadesi şeklinde tanımlamak 

mümkündür.  

Bu anlamda “Güvenlik Kültürü” için aşağıda 

söylenenlerden hangisi yanlıştır? 

A) İş kazaları, çoğunlukla risk unsuru taşıyan 

çalışma koşullarının birtakım psiko-sosyal faktörler 

nedeniyle, çalışanlar tarafından yeterince 

algılanamamasından kaynaklanmaktadır 

B)Karmaşık bir yapıya sahip olan iş kazalarının 

meydana gelmesinde pek çok faktörün etkisi 

bulunmakla birlikte, yaygın kanaat iş kazalarının 

önemli bir bölümünün makinaların tasarım 

hatasına bağlı olduğudur. 

C)İşletmede iş güvenliği yönetim sisteminin tesisi, 

kaynakların korunmasına katkı sağlayacağı gibi, 

daha yüksek verimlilik ve kaliteyi de beraberinde 

getirecektir. 

D) Güvenlik kültürü tehlikelerin sürekli olarak 

gözetimini mümkün kılan bir norm geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

24) Aşağıdaki eğitim tekniklerinden hangisi işçilerin 

interaktif olarak eğitime katılmalarını sağlayan bir 

teknik değildir?  

A) Görsel materyalle sunum 

B) Deneyim paylaşımı 

C) Rol – play 

D) Küçük grup etkinlikleri 

25) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 

2012 yılında ülkemizde en çok ölümlü iş kazası 

meydana gelen sektör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nakliyat  B) İnşaat 

C) Maden  D) Makine 
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26)  

I- İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması 

ve değerlendirilmesi; 

II- İşçinin sağlığını etkileyebilecek yaşadığı 

ortamındaki faktörlerin gözetimi; 

III- İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın 

durumu, bakımı ve seçimi ve çalışma sırasında 

kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin 

planlanması ve organizasyonu konusunda 

tavsiyede bulunma, 

IV-İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel 

ve müşterek koruyucu donanım konularında 

tavsiyede bulunma,  

ILO 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri sözleşmesine 

göre yukarıdakilerin hangileri iş sağlığı hizmetleri 

görevleri kapsamındadır? 

 

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

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

 
27) Göndericiden çıkan ileti, hiyerarşik kademelerden 

bir alt ya da üst kademeye aktarılırken; yani 

iletişim ağlarından geçerken, değişikliğe uğrayabilir 

ve farklı bir anlam ve içeriğe kavuşarak alıcılara 

ulaşabilir. Buna ne ad verilir?  

 

A) Geri bildirim  

B) Psikolojik gürültü 

C) Süzgeçleme 

D) Empati 

 

28) İşyerinde tutulan sağlık kayıtlarından hangisi sağlık 

verilerinin gizliliği açısından saklanması gereken bir 

kayıt değildir?  

A) İşçilerin tıbbi laboratuvar sonuçları 

B) Yıllık değerlendirme raporu 

C) İşe giriş - periyodik muayene formu 

D) Kronik hastalık izlem kayıtları 

 

29) Aşağıdakilerden hangisi bir et kesim tesisindeki 

fiziksel risk etmenlerinden sayılmaz?  

 
A) Soğuk ortamda çalışma 

B) Nemli ortamda çalışma 

C) Kanlı malzemenin işçilere teması 

D) Kaygan zemin 

 
30) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl 

işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise iş sağlığı 

güvenliği kurulu nasıl oluşturulur? 

 

A) Koordinasyonu asıl işveren sağlar ve iki işveren 

ortaklaşa kurul oluşturur                             

B) Kurul asıl işverence oluşturulur, alt işveren bu 

kurula bir temsilci atar. 

C) Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. Bu 

kurulların işbirliği ve koordinasyonu asıl işverence 

sağlanır. 

D) Kurul alt işverence oluşturulur, asıl işveren bu 

kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak 

vekâleten yetkili temsilci atar. 
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31) Birden fazla işyeri hekimi çalışan işyerlerinde iş 

sağlığı güvenliği kurulunda hangisinin yer alacağı 

hangi yöntemle belirlenir? 

 

A) İşyeri hekimlerinin kendi aralarından seçtiği hekim 

kurulda yer alır. 

B) İşveren tarafından görevlendirme yapılır. 

C) İşyerinde daha uzun süredir çalışan işyeri hekimi 

kurulda yer alır. 

D) Meslek hayatında daha kıdemli olan işyeri hekimi 

kurulda yer alır. 

 

32) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde,  iş 

kazalarının önlenmesinde işverenin hukuki 

sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli 

ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, işveren, 

yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını 

belgeleyemeyenleri çalıştırmamalıdır. 

B) İşverenin, güvenli çalışma kurallarına uymadığını 

saptadığı işçilerle ilgili herhangi bir hukuki 

sorumluluğu yoktur.  

C) İş kazası geçiren her çalışana işe başlamadan önce, 

söz konusu kazanın veya meslek hastalığının 

sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 

yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmeden çalışmaya 

başlatmamalıdır. 

D) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen 

çalışanları, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve 

güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları 

içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın 

çalıştırmamalıdır. 

 

33) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 

değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla 

yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken 

yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır? 

I-Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu 

II-Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve 

müstahzarların seçimi 

 III-İşyerinin büyüklüğü ve yerleşim yerlerine 

uzaklığı 

IV-Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar 

gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 

çalışanların durumu. 

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

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

 

34) İşyeri hekiminin işyerinde işin yürütülmesine ilişkin 

olarak öğrendiği bilgilerle ilgili olarak etik 

sorumlulukları açısından aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  

A) Sağlık izlem sistemi içinde yürütülen 

muayenelerin sonuçlarını işyerindeki tüm işçilere 

açıklamalıdırlar. 

B) İşçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma 

açısından gerekli olan bilgileri saklamamalıdırlar. 

C) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları sırasında farkına 

varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları 

açıklamamakla yükümlüdürler. 

D) İşçilerin maruz kalabilecekleri iş tehlikeleri 

konusunda, hiçbir gerçeği gizlemeden ve önleyici 

yöntemleri vurgulayarak, tarafsız ve anlaşılır bir 

tarzda bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar. 
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35) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sahada en sık rastlanan meslek hastalığı grubudur. 

B) En sık ölüme neden olan meslek hastalığı 

grubudur. 

C) En fazla işgücü kaybına neden olan meslek 

hastalığı grubudur. 

D) Resmi kayıtlarımıza göre en sık rastlanan meslek 

hastalığı grubudur. 

 

36) Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya 

cevap vermesi beklenmez?  

A) İşyeri yetkili makamlar önünde kusursuz mu? 

B) Tehlikeler, potansiyel etki ve sonuçları nelerdir ve 

bunlar kabul edilebilir mi? 

C) Bu etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları 

nelerdir? 

D) Riskin kabul edilebilir durumunun devam 

ettirilebilmesi için kontrol ölçümleri nelerdir? 

 

37) Mesleki cilt hastalığı riskini azaltmak için 

yapılabilecek işlemlerden birisi deri yoluyla maruz 

kalınan kimyasal ajanın etkilendiği grubun 

büyüklüğü ve yapısının yanı sıra, kimyasal ajanın ne 

kadar miktarda ve ne süre ile deriye temas ettiğinin 

belirlenmesidir. Bu çalışma aşağıdakilerden hangisi 

ile tanımlanabilir? 

A) Risk Tanımlaması 

B) Deri Temas Değerlendirmesi 

C) Doz Tepkisi Değerlendirmesi 

D) Risk Değerlendirmesi                               

                                                    

38) İşyerinde yüklenilen sorumlulukla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) İşçiye sorumluluk verilmesi genel olarak iş 

doyumunu ve işçinin kendine güvenini arttırır. 

B) Ağır sorumluluklar bazen işçide fizyolojik 

bozukluklara neden olabilir. 

C) Sorumluluk ve yetkiler aynı düzeyde verilmezse iş 

doyumu ve güven azalır. 

D) Diğer insanların sorumluluğunu üstlenmek stres 

azaltıcı etki yapar. 

39) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte 

“Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer 

maddeler ile de temasında önemli ölçüde 

ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler” 

tanımı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Patlayıcı madde  B) Oksitleyici madde 

C) Yanıcı madde  D) Tehlikeli madde 

40) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre 

çalışanların “Sağlık Gözetimi” ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için 

kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve 

güncellenir. 

B) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, 

yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi 

izleme sonuçlarının bir özetini içerir 

C) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren 

sağlık ve maruziyet kayıtlarını ilgili Bakanlığa teslim 

eder. 

D) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene 

sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme 

hakkına sahiptir. 
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41) Ağır yük kaldırılan bir işyerinde lomber disk hernisi 

sonrası düşük ayak problemi yaşayan bir işçi için 

işyeri hekiminin yapması gereken aşağıdaki 

işlemlerden hangisi “İşyeri Hekimleri ve Diğer 

Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan 

görevlerinden birisi değildir? 

A) İşçinin yakınmalarını azaltmak için reçete yazarak 

tedavi edici hizmet vermek 

B) Çalışanın rehabilitasyonu konusunda ilgili 

birimlerle (Hastane, FTR merkezi vb.) işbirliği 

yapmak 

C) Rapor sonrasında işçinin işe dönüş muayenesini 

yapmak ve sonucuna göre bu işçinin hangi bölümde 

çalışabileceği konusunda işverene öneride 

bulunmak 

D) Benzer sorunun tekrarlanmaması için alınacak 

işyeri tasarımına ilişkin önlemler konusunda 

işverene önerilerde bulunmak                                                                     

42) Bir diş hekimi baş ağrısı, sinirlilik, bulantı, kusma 

ve ishal yakınmaları yanı sıra elde titreme 

nedeniyle işini yapmakta zorlanmaya başlamış ise 

aşağıdaki biyolojik izlemlerden hangisi önerilir? 

A) İdrar kurşun düzeyi 

B) Kan cıva düzeyi 

C) Kan krom düzeyi 

D) İdrar nikel düzey 

43) Aromatik aminler ve anilin ile çalışılan bir boya 

fabrikasında en sık rastlanabilecek mesleki kanser 

türü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Prostat  B) Akciğer 

C) Karaciğer D) Mesane 

 

44) Aşağıdaki illerden hangisinde Meslek Hastalıkları 

Hastanesi yoktur?  

A) Ankara  B) İstanbul 

C) İzmir  D) Zonguldak 

45) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için 

ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski 

bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya 

tedavi imkânı olan biyolojik etkenlerle çalışılan bir 

işyerinde, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre EK V’te 

tanımlanan koruma düzeylerinden hangisinde 

çalışılmasına izin verilmez?  

A) Koruma düzeyi 2 

B) Koruma düzeyi 3 

C) Koruma düzeyi  4 

D) Bu grup etmenler için tüm koruma düzeylerinde 

çalışılabilir. 

 

46) Aşağıda sayılan mesleklerden hangisi mesleki kas 

iskelet sistemi hastalığı açısından en riskli 

gruptadır?  

A) Ambulans şoförü  

B) Cerrahi branşta uzman hekim 

C) Öğretmen 

D) Hemşire 
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47) Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre; işverenler, 

her türlü tozun meydana geldiği 

işyerlerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi 

Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla “Toz Ölçümü” 

yapmak zorundadır. Toz ölçümü için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen 

periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılması 

B) İşyerinde çalışanların 

toz  maruziyetinin  bulunduğu koşullarda herhangi 

bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin 

tekrarlanması 

C) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen 

mesleki  maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak 

değerlendirilmesi 

D) İşyerinde yapılacak denetimler için toz 

ölçümlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ön 

yeterlik veya yeterlik belgesi 

verilen  laboratuvarlarca yapılması 

48)  

I) En yüksek maruziyet eylem değeri: = 85 dB(A)  

II) Maruziyet sınır değeri: = 87 dB(A)  

III) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, 

çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın 

kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların 

koruyucu etkisi de dikkate alınır. 

IV) Maruziyet eylem değerlerinde kulak 

koruyucularının etkisi dikkate alınır. 

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre yukarıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) IV  B) II 

C) I   D) III 

 
49) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi 

gereken hususlar, Biyolojik Etkenlere Maruziyet 

Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin kaç 

nolu Ek’inde verilmiştir?  

A) Ek II   B) Ek III 

C) EK IV   D) Ek V 

 

50) Bir akü fabrikasında aşağıdakilerden hangisi işyeri 

hekiminin yapması gereken sağlık gözetimi 

kapsamında değildir?  

A) İşçilerde üç ayda bir kan kurşun düzeyi 

kontrolünün planlanması  

B) İşçilerin soyunma-giyinme dolaplarının hijyen 

açısından kontrolü 

C) Kurşun zehirlenmesi tedavisi sonrası yeniden işe 

başlayan işçilerin işe dönüş muayeneleri 

D) Yukardaki görevlerin hepsi sağlık gözetimi 

kapsamındadır.  

51) “İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, 

çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık 

dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca 

belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden 

itibaren …………………… süreyle saklar. İşyeri 

ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların 

yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, 

evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük 

süresine göre uzar.” 

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin “Kayıtların 

saklanması” hükmüne göre yukarıdaki ifadede 

boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) yirmi yıl   B) on yıl 

C)  on beş yıl  D) kırk yıl 
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52) Aşağıdakilerden hangisi “Çalışanların 

Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmeliğine” göre “İşverenin İş Sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 

uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk 

değerlendirmesinde, mekanik titreşimden 

kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken 

özel önem vermesi gereken hususlardan değildir? 

A) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan 

şoklara  maruziyet  dâhil maruziyetin türü, düzeyi ve 

süresi, 

B) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem 

değerleri, 

C) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin 

sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında 

da devam edip etmediği, 

D) Yüksek sıcaklık gibi özel çalışma koşulları, 

53)  I)  Planlama 

II)  Uygulama ve Operasyon 

III)  Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 

IV) Tetkik 

Yukarıdakilerden hangileri OHSAS 18001 Yönetim 

Sistemi Unsurlarındandır? 

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

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

 

54) Aşağıdakilerden hangisi akut toksisite 

belirteçlerinden birisidir?  

A) MAK   B) REL 

C) LD50  D) TLV-STEL 

 

55) “Bir kimyasalın deney hayvanlarındaki en yüksek 

non-toksik doz olarak saptanan dozu ile bir insan 

popülasyonunun maruz kaldığı tahmin edilen doz 

arasındaki farkın göstergesi” aşağıdaki 

tanımlardan hangisidir?  

A) NOEL  B) Güvenlik Aralığı 

C) ADI  D) REL 

 

56) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı mesleki 

bulaşıcı hastalıklardan biri değildir?  

 

A)  Lyme hastalığı  B) Tüberküloz 

C) Kızamıkçık  D) Hepatit C 

 

57) IARC (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) 

sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi kesin 

kanserojenlerden değil, güçlü kanıtları olan şüpheli 

kanserojenlerdendir? 

A) Aflatoksin  B) Vinil klorür 

C) Tetrakloretilen  D) Arsenik 

 

58)  Aşağıda sayılan iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarından hangisi koruma politikaları 

açısından reaktif izleme anlayışının egemen olduğu 

eski dönemler için karakteristiktir?             

 

A) Oluşan zararın tazmini 

B) Risk değerlendirmesi 

C) Güvensiz durumları önlemek için eğitim 

D) İşçilerin kararlara katılımı 
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59) Algılama, bellek, mantık yürütme, karar verme, 

motor cevap gibi insan beyninin yaptığı işlerle 

ilgilenen ve bilgisayar programları geliştirilmesini 

hedefleyen ergonomik çalışma aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Fiziksel ergonomi B) Örgütsel ergonomi 

C) Bilişsel ergonomi  D) Hiçbiri 

 

60) 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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İŞYERİ HEKİMLİĞİ XI. DENEME SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 

 

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

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

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

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

 




