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1) Pnömokonyozdan şüphelenilen bir işçide akciğer 

grafisinde saptanan opasitelerin toplam büyüklüğü 

sağ apex alanından daha geniş yer kaplıyorsa, A 

okuyucu hekim, ILO kalsifikasyonuna göre bu 

grafinin raporunda aşağıdaki harflerden hangisini 

kullanır?  

A) p  B) u   

C) C  D) A 

2)  Daha önceden astım tanısı olan bir işçide tavuk 

çiftliğinde çalışmaya başladıktan 2 ay sonra nefes 

darlığı, öksürük, hapşırık gibi yakınmalarının daha 

da arttığı gözlenmiştir? Hastada olası ön tanı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) RADS (Reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu) 

B) Mesleki astım 

C) Hipersensitivite pnömonisi 

D) Meslek ile kötüleşen astım 

3) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 

mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha 

küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler 

hesaba katılacaktır.  

B) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, 

çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden 

kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek 

şekilde uygulanmayacaktır.  

C) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların 

ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri 

alınacaktır. 

D) Numuneler bu konuda görevli akredite ve 

yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından 

alınacak, alınan numunelerin analizi, lif saymak için 

uygun araç gereçle donatılmış akredite ve 

yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacaktır. 

4) Fetüste kalp ve diğer organların gelişmesinde 

sorunlar ortaya çıkmasına sebep olan etmen 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hava kirliliği 

B) Sıcak hava dalgaları 

C) Annenin gebelikte kızamıkçık geçirmesi 

D) Organik fosforlu insektisitler 

5) Mesleki işitme kayıpları için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur?  

A)İlk kayıplar ince seslerde başlar. 

B) Çoğunlukla iletim tipi işitme kayıpları görülür. 

C) En sık görülen neden işyerinde kullanılan 

kimyasallardır. 

D) Gürültülü bölümde rotasyonla çalışma işitme 

kayıplarında önem taşımaz.  

 

6) Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce 

durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

Aşağıdaki iş sözleşmelerinin feshedilmiş sayılması 

için bildirimden sonraki süre ifadelerinden hangisi 

yanlıştır?  

A) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin 

diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta 

sonra,  

B) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi 

için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak dört hafta sonra,  

C) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi 

için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra,  

D) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim 

yapılmasından başlayarak dokuz hafta sonra,  



 

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XII 

 

2 
 

7) “İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç 

iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve 

güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin 

tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit 

tarihinden itibaren _________ içerisinde işin 

durdurulmasına karar verebilir”  6331 sayılı 

kanunun “işin durdurulması” hükümlerine göre 

yukarıdaki ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir?  

A) bir gün   B) iki gün 

C) üç gün   D) beş gün 

 

8) İşverenin işçiye yeni iş bulması için izin vermesi ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) İş arama izninin süresini işveren istediği gibi 

belirleyebilir. 

B) Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş 

bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri 

içinde vermeye mecburdur. 

C) İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek 

toplu kullanabilir.  

D) İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik 

kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemek 

zorundadır. 

 

9) “Bütün maddeler zehirdir.  Zehir olmayan hiçbir 

madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki 

farkı yaratır.” sözü kime aittir?  

 

A) Platon   B) Galen 

C) Paracelsus   D) Hipokrat 

  

10) 1.500 işçinin çalıştığı bir kömür madeni 

işletmesinde çalışması zorunlu iş sağlığı ve 

güvenliğinden sorumlu personel için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

A) 1 tam zamanlı işyeri hekimi ve 1 tam zamanlı iş 

güvenliği uzmanı 

B) 1 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere 2’şer 

adet iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri 

hemşiresi 

C) 1 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere 2’şer 

adet iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 

D) 1 tam zamanlı işyeri hekimi, 1 tam zamanlı işyeri 

hemşiresi ve 1 tam zamanlı iş güvenliği uzmanı 

 

11) İşverenle işyeri hekimi arasında yapılacak işyeri 

hekimliği sözleşmeleri bakımından aşağıdakilerden 

hangisi arasında doğrudur? 

 

 
A) Yönetmelikte bulunan sözleşmeler karşılıklı 

olarak imzalanıp, işveren tarafından Çalışma 

Bakanlığı’na gönderilir. 

B) Sözleşme işlemleri internet ortamında İSG-Kâtip 

sistemi üzerinden yapılır. 

C) İşverenle imzalanan sözleşme yerel tabip odası 

tarafından onaylandıktan sonra Çalışma Bakanlığı’na 

gönderilir. 

D) Yönetmelikte bulunan sözleşmeler karşılıklı 

olarak imzalanıp, işyeri hekimi tarafından Çalışma 

Bakanlığı’na gönderilir. 
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12) İşyeri hekimlerinin işyerinde vereceği tedavi 

hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) İşyeri hekimlerinin, işyerlerinde vereceği tedavi 

hizmetlerinde e-reçete düzenlemeleri şarttır. 

B) İşyeri hekimlerinin işyerlerinde işçilere yönelik 

tedavi edici hizmetler vermesi yasaktır. 

C) İşyerlerindeki işçilere yönelik tedavi edici hizmet 

vermek, işyeri hekimlerinin yönetmelikte yazılı 

görevleri arasında bulunmaktadır. 

D) İşyeri hekimleri işyerlerinde tedavi hizmeti 

verebilir ve işçiye ıslak imzalı reçete yazabilirler. 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin 

ilkyardımla ilgili görevlerinden biri değildir?  

A) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale 

hizmetlerinin organizasyonu için rehberlik yapmak 

B) İşyerindeki ilkyardımcı olacak personelin 

sertifikalı ilkyardımcı olmaları için eğitimlerini 

vermek 

C) İlkyardımcı personelin eğitiminin sağlanması 

çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek 

D) İlkyardım eğitimi almış olan personelin işyerinde 

yürüttüğü ilkyardım çalışmalarını değerlendirmek 

 

 

 

 

 

 

 

14) 500 işçinin çalıştığı bir kömür madeninde 

yeraltında çalışanlarla, yerüstünde çalışanlar, bir 

yıl içinde görülen iş kazaları açısından 

değerlendirilmiştir. Yeraltında çalışan 400 işçide 

toplam 20 işçinin, yerüstünde çalışan 100 işçide ise 

toplam 5 işçinin iş kazası geçirdiği saptanmıştır. Bu 

sonuçlara bakarak bu işyerinde çalışanlar arasında, 

yeraltında çalışmanın iş kazasına uğrama riskine 

olan etkisi nasıl yorumlanabilir?  

A) Yeraltında çalışma, iş kazasına uğrama riskini 4 kat 

arttırmaktadır. 

 

B) Yeraltında çalışanlar arasında iş kazasına uğrama riski 

daha fazladır. 

 

C) İş kazası riski açısından yeraltında ve yerüstünde 

çalışanlar arasında fark yoktur. 

 

D) Yerüstünde çalışanlar arasında iş kazasına uğrama 

riski daha fazladır. 

 

 

15) Bir hastane için aşağıda sayılan işlemlerden hangisi 

çalışma ortamı gözetimi kapsamında değildir?  

A) Ameliyathanelerdeki hepafiltrelerin kontrolü 

B) Ortamda formaldehid konsantrasyonu ölçümü 

C) Ortamda anestezik gaz konsantrasyonu ölçümü 

D) Çalışanlarda hepatit markerları analizi 

 

16) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 

2012 yılında ülkemizde kayıtlara yansımış meslek 

hastalıkları sayısı ne kadardır?  

 
A)  395   B)   295 

C)   495   D)   745 

 



 

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XII 

 

4 
 

17) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi 

akciğerlerde fibröz doku artışı, hava kistlerinin 

oluşumu ve hava kistlerinin açılmasıyla 

pnömotoraks tablosu meydana getirir?  

A) Kurşun   B) Demir  

C) Alüminyum  D) Krom 

18) Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için 

aşağıda sayılan unsurlardan hangilerinin bir arada 

gerçekleşmesi gerekmektedir?  

I – Hastalığa yakalanan kişinin sigortalı olması,  

II – Kişinin işyerinde maruziyet süresinden daha 

uzun süre çalışmış olması,  

III – İşçinin hastalığının işten ayrıldıktan sonraki 

yükümlülük süresi içinde ortaya çıkması, 

IV – Meslek hastalığı ile iş ortamı arasında uygun  

illiyet bağının kanıtlanmış olması 

A) I – II – III  

B) II – III – IV  

C) I – III – IV  

D) I – II – III – IV                                                                                 

19) Kurşun maruziyeti sonucunda aşağıda sayılan sinir 

sistemi arazlarından hangisi beklenmez? 

A) Öfori   B) Ensefalopati 

C) Düşük el  D) Düşük ayak 

 

20) Karpal tünel sendromu hangi sinirin sıkışması 

sonucunda görülen bir mesleki sinir sistemi 

hastalığıdır?  

A) N. Ulnaris  B) N. Peroneus 

C) N. Medianus  N) N. Trigeminus  

21) İşyerlerinde çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü 

işçi sayısının tespiti için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?       

 

A) Zorunlu çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi 

sayısının tespitinde sadece belirli süreli iş 

sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır.                

B) İşyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırma 

yükümlülüğü için işyerlerinde çalışan sayısında 

herhangi bir alt limit yoktur. 

C) Zorunlu çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi 

sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine 

göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam 

süreli çalışmaya dönüştürülür ve işyerindeki tam 

süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir.       

D) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan 

işverenin özürlü ve eski hükümlü işçi kapsamında 

çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı 

hesaplanırken, 50’nin altında işçi çalışan işyerleri 

hesaba katılmaz. 

 

22) İşyerinde sağlığın geliştirmesi programlarının 

başarılı olması için aşağıdakilerden hangisi önem 

taşımaz?  

 

A) Programın amaçları net olarak belirlenmiş 

olmalıdır 

B) Programın içeriği işverenin isteklerine göre 

belirlenmelidir. 

C) Programa işçilerin katılımı için özel faaliyetler 

planlanmalıdır. 

D)Program için konan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

belli aralarla kontrol edilip, gerekirse programda 

revizyonlar yapılmalıdır. 
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23) İşyerlerinde çağdaş iş sağlığı güvenliği kültürünün 

yerleştirilmesinde aşağıdaki anlayışlardan hangisi 

doğru değildir?  

A) Öncelikle işyerinde üzerinde uzlaşılmış bir iş 

sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır. 

B) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

için öncelikle risk analizi yapılmalıdır. 

C) İş kazası ve meslek hastalıklarının zararlı 

sonuçlarına karşı tazminat ödenmesi değil 

önlenmesi için harcama ve yatırım yapılması esas 

alınmalıdır. 

D) İş kazaları ve meslek hastalıklarının olması iş 

yaşamının doğal sonuçları olarak kabul edilir. 

24) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimde dikkat 

edilmesi gereken kurallardan biri değildir?  

A) Ağdalı kelimelerle süslenerek ilgi çekici hale 

getirilmesi  

B) Açık ve anlaşılır ifadelerle yazılması  

C) Yazıların gönderilmeden önce tekrar kontrol 

edilmesi  

D) Dilbilgisi kuralları bakımından iyi hazırlanmış 

olması  

25)  “İSG kaynaklı maddi kaybın toplam maliyetinin 

tahmin edilmesi konusunda görünmez maliyetlerin 

de değerlendirmesi yararlı olmaktadır. Bu amaçla 

Heinrich, H.W’nin geliştirmiş olduğu bir model 

mevcuttur. Bu modelde gelişmekte olan ülkelerde 

görünmez maliyetlerin, görünür maliyetlerin 

yaklaşık ……………..  katı olduğu kabul 

edilmektedir.” 

İş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı oluşan 

gerçek maliyetleri ifade eden yukarıdaki ifadede 

boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

A) 3,25  B) 4 

C) 4,75  D) 4,25 

26) 6331 sayılı kanuna göre kurulan “Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Konseyi”nin çalışma usulleri ile ilgili 
olarak aşağıda söylenenlerden 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) Konseyin sekretaryası, İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından yürütülür. 

C) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu 

kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. 

D) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın 

veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü 

olarak da toplanabilir. 

 

27) Aşağıdakilerden hangisi, işyeri İSG eğitimlerinin 

amaçlarından biri değildir?  

A) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin 

etmek  

B) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak  

C) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek  

D) Üretimin devamlılığını ve iş süratini arttırmak 

 

 

28) İşyerinde tutulan sağlık kayıtlarından hangisi 

absenteizm hakkında temel bilgi kaynağıdır?  

A) Yıllık değerlendirme raporu 

B) Poliklinik defteri  

C) Puantaj 

D) İşe –giriş periyodik muayene raporu 
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29) Bir havaalanında yer hizmetlerinde çalışan 

personel için aşağıdaki etkenlerden hangisi iş 

hijyeni açısından risk yaratan etkenlerdendir?  

 
A) Gürültü 

B) Bulaşıcı hastalıklar 

C) Titreşim 

D) Hepsi 

 
30) Asıl işverenin 7 işçisi olan ve her biri 50’nin altında 

işçi çalıştıran 3 alt işverenin işçileriyle birlikte 

toplam 85 işçisi bulunan bir inşaat şantiyesinde, İş 

Sağlığı ve Güvenliği kurulması ve işleyişiyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Bu inşaatta iş sağlığı güvenliği kurulmasına gerek 

yoktur. 

B) Bu işyerinde iş sağlığı güvenliği kurulu kurulması 

gerekir, tüm işverenler kurulda alınan ve mevzuata 

uygun olan kararlara uymak ve uygulamak 

zorundadır. 

C) Bu işyerinde iş sağlığı güvenliği kurulu kurulması 

gerekir, kurulda alınan kararlara uymak ve 

uygulamak işverenlerin tercihine bağlıdır. 

D) Her işveren ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği 

kurulu kurmak zorundadır. 

31) Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulması için 

işyerinin aşağıda sayılan şartlardan hangilerine 

sahip olması zorunludur?  

I- Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 

işyerleri 

II- Sanayiden sayılan işyerleri 

III- Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri 

IV-Çok tehlikeli işyerleri 

A) I – III   B) II – III - IV 

C) I – II – III    D) II – III - IV 

32) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin iş kazası 

ile ilgili olarak yönetmelikte tanımlanan 

görevlerinden biri değildir?  

 

A) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek 

hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 

tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda 

çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak 

B) İş kazasına uğrayan çalışanı hastaneye ulaştırmak 

ve hastanedeki tedavisini üstlenmek  

C) Birden fazla iş kazası geçirmiş olan çalışanların, 

uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık 

muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 

D) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da 

yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, 

ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan 

olayların nedenlerinin araştırılması konusunda 

çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak 

 
33) I-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre 

işveren veya işveren vekili 

II -İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri 

III - İşyerindeki çalışan temsilcileri 

IV- İnsan kaynakları, İdari ve mali işler vb 

müdürü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine göre Risk değerlendirmesi, 

işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından 

gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibinde 

yukarıdakilerden hangileri olmalıdır?  

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

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

 



 

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XII 

 

7 
 

34) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin uyması 

gereken “eşitlik ve ayrım gözetmeme “ ilkesini 

tanımlar?  

A) İşyeri hekimleri, güvenilir olmayan ya da verilen 

işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri 

taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları 

kullanmamalıdırlar. 

B) İşyeri hekimleri, yeni ya da kuşkulanılan iş 

tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı ve 

işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar 

etmelidirler. 

C) İşyeri hekimleri, durumlarına, yargılarına ya da iş 

sağlığı profesyonelinin danışmanlığına götüren 

nedene bakılmaksızın ve hiçbir ayrım 

gözetilmeksizin, tüm işçileri eşit olarak 

değerlendirmelidirler. 

D) İş yeri hekimleri, işlevlerini yürütmede tam bir 

profesyonel bağımsızlık aramalı ve bunu 

sürdürmelidirler. 

 

35) Üst extremitelerde oluşabilecek birikimsel 

zedelenmelerde aşağıdaki kontrol önlemlerinden 

hangisi kaynağa yönelik önlemlerden değildir?  

A) Sürekli kötü duruş biçimlerinin engellenmesi 

B) Vibrasyonlu el araçlarının etkisini azaltmak için 

titreşim emici eldivenler kullanılması 

C) Hızlı ve tekrarlı hareketlerin azaltılması 

D) Uygun tasarımlı araç saplarının kullanımı 

 

 

 

 

36) I. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği 

alınacak işyeri açılış ruhsatı. 

II. Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri 

özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 

III. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren 

çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile 

kadın çalışanların durumu. 

IV. İş yerinin teftiş sonuçları. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine göre Tehlikeler tanımlanırken 

çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine 

göre asgari olarak yukarıda belirtilen bilgilerden 

hangileri toplanır?  

 

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

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

 

37) Aşağıda sayılan meslek gruplarından hangisi 

mesleki nedenli deri kanserlerine yakalanma 

olasılığı en yüksek gruptur?  

A) Pilotlar  B) Öğretmenler 

C) Gece bekçileri D) Tavuk çiftliği personeli 

38) Aşağıdakilerden hangisi psikososyal stress 

kaynaklarından en çok etkilenen meslek 

gruplarından biri olarak belirlenmemiştir?  

A) Lise öğretmenleri B) Polisler 

C) Sağlık personeli  D) Terziler 
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39) I. Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen 

bilgiler. 

II. Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları 

tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve 

yapılması gerekenler. 

III. İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu 

yapmaları. 

IV. Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, 

kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili 

mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile 

ilgili bilgiler. 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre 

yukarıdakilerden hangileri “Çalışanların eğitimi ve 

bilgilendirilmesi” konularındandır?  

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

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

40) I.  İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu 

yapılır. 

II. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, 

mümkün olan çok sayıda çalışan ile yapılır. 

III. Çalışanların maruz kalacakları madde 

miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün 

olan en az düzeyde olması sağlanır. 

IV. İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde 

miktarı en az düzeyde tutulur. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri “Tehlikeli 

kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların 

sağlık ve güvenliği yönünden risklerin ortadan 

kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için” 

alınacak önlemlerdendir? 

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

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

41) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından 

korunmada iş analizi büyük önem taşır. 

Aşağıdakilerden hangisi iş analizinde duruş 

biçimine bağlı stress nedenlerini araştırmak için 

kullanılacak veri kaynaklarından birisi değildir? 

A) İşyerinde yapılan gözlem kayıtları 

B) Video kayıtları 

C) Uzanma mesafelerinin ölçümü 

D) Çalışanların radyografileri 

                                                                       

42) Aşağıdaki iş kollarından hangisinde ortamda kuru 

sıcaklık genellikle söz konusu değildir?  

A) Çimento sanayi 

B) Yer altı maden işletmesi 

C) Demir-çelik işletmesi 

D) Cam sanayi                                                                                                                                    

 
 
43) Aşağıda yer alan etkenlerden hangisinin gebeliği 

olan çalışanlarda düşük doğum ağırlığı sorununa 

yol açtığı gösterilmiştir?  

A) Formaldehit B) Anestetik gazlar 

C) Kurşun  D) Hepsi 

 

44) Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıkları için 

risk faktörü değildir?   

A)  Nemlendirici kullanmak   

B)  Korozif maddelerle uzun süre temas   

C)  Alerjik yapıya sahip olma 

D)  Aşırı el yıkama alışkanlığı  
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45) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre işveren, 

işyerindeki çalışanların ve/ veya çalışan 

temsilcilerinin aşağıdaki konulardan hangisinde 

eğitim almasını sağlamak zorunda değildir?  

A) Olası sağlık riskleri 

B) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler 

C) Tedavi ve aşılama şeması 

D) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve 

giyilmesi 

46) Karpal tünel sendromu için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

A) Önce dominant el tutulur. 

B) Genç erkeklerde daha sık görülür. 

C) Elde 4. ve 5. parmaklarda yanma ve iğnelenme 

görülür. 

D) Vibrasyonlu araç kullanımının etkisi yoktur. 

47) “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmeliğe” göre El-kol 

titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi günlük 

maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 5 m/s2  B) 2,5 m/s2 

C) 0,5 m/s2  D) 1,5 m/s2 

48) Aşağıda sayılan fiziksel risk etkenlerinden hangisi 

pilotlar ve hostesler için risk yaratan etkenler 

kapsamında değildir?  

A) Düşük basınç 

B) Titreşim 

C) Yüksek basınç 

D) Gürültü 

49) Koruma düzeyleri ve alınacak önlemlerle ilgili 

göstergeler, Biyolojik Etkenlere Maruziyet 

Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin kaç 

nolu Ek’inde verilmiştir?  

A) Ek II   B) Ek V 

C) EK III   D) Ek VII 

 

50) Sağlık gözetimi sonucu yapılabilecek 

değerlendirmelerden olmayan hangisidir? 

A) Meslek hastalıkları yansıtılabilir. 

B) İş ile ilgili hastalıklar yansıtılabilir. 

C) Çalışanın işe uyumu değerlendirilebilir. 

D) Sağlık gözetiminin verimliliğe ve kaliteye katkı 

yüzdesi belirlenir.                   

 

51) Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde 

aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?  

A) Çocuk işçiler 

B) Yaşlı işçiler 

C) Genç ve sağlıklı işçiler 

D) Yaşlı bayan işçiler 

 

52) Tozların işyerlerinde sebep olduğu sorunlardan 

hangisi işçilerin sağlığı için değil işletme için 

önemlidir?  

A) Bazı hassas cihazları olumsuz etkilemesi 

B) Akciğerlerin en uç noktasına kadar ulaşması 

C) Toz patlamalarına neden olması 

D) Göze toz kaçması 
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53) OHSAS 18001’ e görekuruluşlar, tehlikelerin 

belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli 

kontrol tedbirlerinin uygulanması için prosedürler 

oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Bu 

prosedürler hususunda aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Her düzey ve faaliyet için iş sağlığı ve güvenliği 

hedefleri belirlenmelidir. Hedefleri yakalamak için 

bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı 

hazırlanmalı, 

B)Planlama, taşeronlar ve ziyaretçiler de dâhil 

olmak üzere işyerindeki tüm personelin 

faaliyetlerini ve görev tanımlarını içermeli, 

C) Kuruluşun tehlikeleri tanımlama ve risk 

değerlendirme metodolojisi; reaktif  (ölçülebilen, 

önleyici faaliyet içeren) olarak tanımlanmalı, 

D)Risklerin sınıflandırılmasını ve ölçümlerle kontrol 

edilebilecek ya da ortadan kaldırılabilecek olan 

risklerin belirlenmesini sağlamalı, 

54) Aşağıdakilerden hangisi uçucu zehirlerden 

değildir?  

A) Benzen  

B) Toluen  

C) Hekzan  

D) Silika 

55) NIOSH (ABD Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü) 

tarafından belirlenen  “REL” aşağıdaki tanımlardan 

hangisini ifade etmektedir?  

A) Medyan Letal Konsantrasyon  

B) Önerilen Maruziyet Seviyesi 

C) Müsaade Edilen Maruziyet Sınırı 

D) Medyan Letal Doz 

56) Aşağıdaki vücut sıvılarından hangisi cildi hasarlı 

sağlık personeline hastalık bulaşması açısından en 

yüksek riske sahiptir?  

A) İdrar  B) Kusmuk 

C) Gaita  D) Fixe edilmemiş doku 

57) Kanser etkeni ve ilişkili kanser türü aşağıdakilerin 

hangisinde yanlış olarak verilmiştir?  

A) Kömür – Mide 

B) Ultraviole ışınlar – Kemik  

C) Kadmiyum – Prostat  

D) Vinil klorür – Karaciğer 

58) Bireye ve ailesine geleneksel olarak destek 

sağlanan, sağlanan tıbbi desteğin bir sisteminin 

olmadığı, başka kuruluşlardan herhangi bir yardım 

ya da hizmet alınmayan ve herhangi bir koruma 

politikası bulunmayan işyerleri aşağıdaki işletme 

tiplerinden hangisine uymaktadır? 

A) Erişkin işletme   

B) Aile işletmesi 

C) İnsancıllaşmış işletme 

D) Taylorcu işletme 

 

59) Bilgisayarla çalışma şartları bakımından 

aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  

A) Ekrana bakış uzaklığı 50–70 cm. arasında olmalı 

B) Ekranlarda siyah fon kullanmamalı 

C) Ekrandaki yazı karakterlerinin büyüklüğü 1 mm’in 

altına düşmemeli 

D) Görüntüde titreşim olmamalı 
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60) Bir işyeri hekimi işyerinde çalışanlar arasında 

obezitenin absenteizmi arttıran bir etmen 

olduğunu varsayarak, işçilerde BKİ (beden kitle 

indeksi) ile bir yıllık iş günü kayıpları arasında ilişki 

olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonuçları, 

sağlık sorunları nedeniyle oluşan yıllık iş günü 

kaybı 10 günden fazla olanların oranının,  

BKİ 30 üstünde olan gruptaki işçiler arasında % 30,  

BKİ 25-30 Aralığında olanlar arasında % 25,  

BKİ 25’in altında olanlar için % 10 olduğunu 

göstermiştir.  

BKİ 30’un üstünde olan obez işçilerin, sağlık 

sorunları nedeniyle yılda 10 günden fazla iş günü 

kaybına yol açma riskinin, BKİ 25’in altında olan 

sağlıklı işçilere göre 3 kat daha fazla olduğunu 

gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Obezite insidansı 

B) Rölatif risk 

C) Atfedilen risk 

D) Obezite prevalansı 

 

 

SINAV BİTTİ, CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. C 
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