
İŞYERİ HEKİMLİĞİ
DENEME SINAVI XII
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C

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
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İLO klasifikasyonu: Opasitelerin şekil ve boyutu

Küçük 
Opasiteler
(≤1 cm)

Büyüklük Şekil

Yuvarlak İrregüler

<1.5 mm p s

1.5-3 mm q t

3-10 mm r u

Büyük
Opasiteler
(>1 cm)

Opasite tipi Büyüklük

A Toplam alanı 5 cm’yi aşmayan pulmoner 
opasiteler (1-5 cm) 

B Toplam alanı 5 cm’den fazla, sağ apeks alanını 
aşmayan opasite 

C Toplam alanı sağ apeks alanından fazla opasite 



D
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
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Mesleksel Astım

İş yerinde ortaya çıkan astım 3’e ayrılır

• Meslek ile kötüleşen astım 

• Mesleki astım

• Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu 
(reactive airways disfunction syndrome RADS)
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Meslek ile Kötüleşen Astım

Daha önceden astım tanısı olan veya 
astım semptomları bulunan bir kişide 
işyeri ortamında bulunan ajanların etkisi 
ile astımın kötüleşmesi
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Mesleksel Astım

• Önceden  astım ile ilgili hiçbir klinik, 
fonksiyonel veya immünolojik bir bulgu 
olmayan bir kişide oluşan astım 

• Sadece işyeri ortamında karşılaşılan ve işyeri 
dışında bulunmayan spesifik bir etken ya da koşula 
bağlı gelişir

• İşe başladıktan en az 2-3 ay sonra ortaya çıkar

• İşyerinden uzaklaşıldığında düzelir
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İrritana bağlı astım 
(RADS)

• Tek maruziyet sonrası semptomlar VAR
• Maruz kalınan madde irritan özellikte
• Maruziyetten sonraki 24 saat içinde yakınma 

başlaması ve en az üç ay sürmesi
• Astıma benzer yakınma ve bulgular VAR
• Obstrüktif fonksiyonel bozukluk bulguları VAR
• Nonspesifik bronş aşırı duyarlılığı VAR
• Diğer hastalıklar ekarte edilmiş olmalı

Susan M. Tarlo, Diagnosis and Management of Work-Related Asthma. Chest 2008;134;1S-41S
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B
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.
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ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Asbest ölçümleri : MADDE 10 –

(1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri 
akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe 
yetkilendirilmiş laboratuvarlarca aşağıda 
belirtildiği şekilde yapılır.

a) İşe başlamadan önce yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 
inci maddede belirtilen sınır değere uygunluğu 
sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak 
alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.
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Asbest ölçümleri : MADDE 10 

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, 
çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden 
kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini
gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan 
kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır.

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların 
ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır.
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Asbest ölçümleri : MADDE 10

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve 
yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları 
tarafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) 
bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için 
uygun araç gereçle donatılmış akredite ve 
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman 
ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma 
süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini
belirleyecek şekilde düzenlenir.
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Asbest ölçümleri : MADDE 10

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu 
kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 
yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer 
sonuçları veren başka bir metotla yapılır.

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 
beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan 
daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük 
olan lifler hesaba katılır.
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MADDE 11 – Sınır değer

(1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki 
çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı 
havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz 
saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin 

(ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini 

sağlar.
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C

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
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BİYOLOJİK ETKENLER

• Enfeksiyonlar: Anne gebelikte kızamıkçık geçirmişse 

• Fetüste kalp ve diğer organların gelişmesinde 
sorunlar ortaya çıkabilir
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A

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. 
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D
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 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, 

B) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin 

diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, 

C) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin 

diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, 

D) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 

başlayarak 9 hafta sonra, 
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4857 Sayılı İŞ KANUNU 
Madde 17 - Süreli fesih

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun 
diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta 
sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta 
sonra,
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4857 Sayılı İŞ KANUNU 

Madde 17 - Süreli fesih

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim 

yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin 
ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
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B
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
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Madde 25 – İşin durdurulması

(1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve 
şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati 
tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike 
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden 
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate 
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş 
durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, 
metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin 
yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği 
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması 
durumunda iş durdurulur.
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6331 : Madde 25 – İşin durdurulması

(2) 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 iki gün içerisinde işin 
durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen 
hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde;

tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar 
alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
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6331 : Madde 25 – İşin durdurulması

(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve 
işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması 
kararı, mülki idare amiri tarafından yirmidört saat içinde 
yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi 
gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, 
mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. 

4) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü 
içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına 
itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının 
uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür 
ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.
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6331 : Madde 25 – İşin durdurulması

(5) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren 
hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak 
bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde 
inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.

(6) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan 
çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde 
bir düşüklük olmamak üzere meslek veya 
durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
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A
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.
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4857 Sayılı İŞ KANUNU 
Yeni iş arama izni: Madde 27

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş 
bulması için gerekli olan iş arama iznini iş 
saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan 
vermeye mecburdur. 

İş arama izninin süresi günde iki saatten az 
olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini 

birleştirerek toplu kullanabilir. 
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Yeni iş arama izni: Madde 27-
Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen 
işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere 
rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek 
zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik 
kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise 
işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı 
olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı 
sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
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C

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
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İSG Kavram ve Kurallarının Gelişimi

• Paracelsus (1493-1541); “Bütün maddeler 
zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. 
Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır.”
demiş ve bu sözü tıp tarihine geçmiştir.



C

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
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

• İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

• MADDE 12 – (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 
1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 
1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir 
işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 
1000 sayısının tam katlarından fazla olması 
durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz 
önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen 
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek 
olarak görevlendirilir.
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5 – ç) Tam süreli işyeri hekimi 
görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 – (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve 
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan 
için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı 
görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam 
katlarından fazla olması durumunda geriye kalan 
çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci 
fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş 
güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 11 Ekim 2013  Resmi Gazete Sayısı: 28792

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde,  ikinci 
fıkrasında geçen “1000” ibareleri “2000” olarak, 
üçüncü fıkrasında geçen “750” ibareleri “1500” 
olarak, dördüncü fıkrasında geçen “500” ibareleri 
“1000” olarak, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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B
11) İşverenle işyeri hekimi arasında yapılacak işyeri 
hekimliği sözleşmeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Yönetmelikte bulunan sözleşmeler karşılıklı olarak 
imzalanıp, işveren tarafından Çalışma Bakanlığı’na gönderilir.

B) Sözleşme işlemleri internet ortamında İSG*Katip 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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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 14 – Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha 
halinde ve Yönetmelikteki eklerine uygun olarak 
aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
düzenlenir.

(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP 
üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirme 
belgeleri üç işgünü içinde, yazılı olarak bildirilenler 
ise 15 işgünü içinde Genel Müdürlükçe onaylanır ve 
durum ilgili taraflara bildirilir.
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D

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.
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EK-3: İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA 
SÖZLEŞMESİ

• İşyerinin:

• Unvanı:

• Adresi:

• Tel No:

• Faks No:

• E-posta:

• SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:

• Faaliyet alanı:

• Tehlike sınıfı:

• Toplam işçi sayısı: 
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• İşyeri Hekiminin:

• Adı ve Soyadı:

• T.C. Kimlik No:

• SGK Sicil No:

• Diploma Tarih ve No:

• Diploma Tescil Tarih ve No:

• Belge Tarih ve No:

• Uzmanlık alanı:

• İSG hizmeti vereceği süre:

• Poliklinik hizmeti:   … Yok … Var Süresi:   

• Adresi:

• Tel No:

• Faks No:

• E-posta:
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B

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

B) İlkyardımcı personelin eğitiminin sağlanması 
çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek

C) İlkyardım eğitimi almış olan personelin işyerinde 
yürüttüğü ilkyardım çalışmalarını değerlendirmek
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İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
R. Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi G. Sayısı: 24762

Madde 4 :Tanımlar j)(Değişik:RG-18/03/2004-25406)

İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar
tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık
personelini, 

Madde 6 - (Değişik:RG-18/03/2004-25406)

İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktorları ise üç günlük
ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak
eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul
müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından
onaylanan "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" (EK 4) düzenlenir. 
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 9 – İşyeri hekimlerinin görevleri

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale 
hizmetlerinin organizasyonu ve personelin 
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat 
doğrultusunda yürütmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek 
elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve 
bu kişilerle işbirliği yapmak.
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C
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.
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KOHORT ARAŞTIRMALARI

• İNSİDANS HIZI

• Araştırma süresince etkenle karşılaşanlarda ve 
karşılaşmayanlarda incelenen hastalığın meydana 
gelme (yakalanma) olasılığını ifade eder.

• RÖLATİF RİSK

• Etkenle karşılaşma boyutuna göre gruplar arasında 
incelenen hastalığa yakalanma risklerinin 
farklılığını belirtir

• Neden-sonuç ilişkisinin boyutunu sayısal olarak 
gösterir
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İNSİDANS

X 100

YENİ OLGU 

SAYISI

RİSK ALTINDAKİ 
TOPLUM
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KARŞILAŞTIRMA

• Yeraltında çalışanlarda iş kazası insidansı

• 20 / 400 = % 5

• Yerüstünde çalışanlarda iş kazası insidansı

• 5/ 100 = % 5

• Sonuçların yorumu: İş kazasına uğrama 
açısından yeraltında çalışma ile yerüstünde 
çalışanlar arasında fark yoktur.
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D

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

48



A

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
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SGK İstatistikleri 2012

Toplam İş Kazası Sayısı: 74.871

Toplam Meslek Hastalığı Sayısı: 395

İş kazasına bağlı toplam ölüm sayısı: 744

Meslek hastalığına bağlı toplam ölüm : 1

İş kazasına bağlı sürekli iş göremezlik sayısı: 2.036

Meslek hastalığına bağlı sürekli iş göremezlik 
sayısı : 173
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C

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
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MESLEKİ ALÜMİNYUM İNTOKSİKASYONLARI

 VÜCUDA GİRİŞİ VE TOKSİSİTESİ
Vücuda solunum ve sindirim yolundan girer .

-Normalde kanda üst sınır 10mcg/litredir.
-İdrarda üst sınır 30mcg/litredir.

Alüminyumun neden olduğu tek endüstriyel hastalık
Shaver hastalığıdır (Alüminozis).

Fazla miktarda ağızdan alınınca hastalık yapabilir.
Alüminyum kapları kullanmakla zehirlenme olmadığı 
bildirilmektedir.
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MESLEKİ ALÜMİNYUM İNTOKSİKASYONLARI

 ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

• Alüminyum akciğerlerde fibroz doku artışına ve 
akciğerlerde hava kistlerinin oluşmasına neden olur.

• Bazı araştırmacılar alüminyumla beraber bulunan 
silisyumu (silikatları) suçlamaktadır. 

• Ancak alüminyumun tek başına da, akciğerlerde 
fibröz doku artışına ve akciğerlerde hava kistlerinin 
oluşumuna neden olduğu kabul edilmektedir .
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MESLEKİ ALÜMİNYUM İNTOKSİKASYONLARI

Başlangıçta hafif halsizlik, kesik öksürük, zayıflama görülür. 
Nefes darlığı en sık görülen semptomdur . 
Hastalık ilerledikçe şikayetleri artar.  İleri safhalarda KOAH 
gelişir.  Akciğerlerde fibrozis ve kistik görünüm daha çok 
üst ve orta bölümlerde ortaya çıkar . 
Solunum fonksiyon testlerinde restriktif ve obstrüktif tip 
solunum bozuklukları tespit edilir . 
Hava kistlerinin açılmasıyla spontan pnömotorakslar olur. 
Çoğunlukla hasta spontan pnömotoraks tablosuyla hekime 
müracaat eder. Bu nedenle alüminyum meslek hastalığı 

yönünden eşittir Spontan Pnömotoraks denilmektedir.
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D
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
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5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 
MADDE 14- Meslek hastalığının tanımı, 
bildirilmesi ve soruşturulması 

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya 

yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük halleridir. 
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Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek 
hastalığına tutulduğunun; 

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 
sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak 
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı 
tıbbî belgelerin incelenmesi, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, 
işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî 
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve 
gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu 
Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi 
zorunludur. 
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Yükümlülük Süresi

• Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra 
meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı 
işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla 
sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski 
işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana 
çıkması arasında bu hastalık için Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen 
süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş 
olması şarttır. 
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A

19) Kurşun maruziyeti sonucunda aşağıda 
sayılan sinir sistemi arazlarından hangisi 
beklenmez?

A) Öfori

B) Ensefalopati

C) Düşük el

D) Düşük ayak
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60

KURŞUN

• Döküm, metal döküm fabrikaları, gemi parçalama, 
pil, boya, depolama tankı imalat, boru, lehim ve 
kablo üretiminde çalışanlarda , evlerde yoğun toprak 
kap kullanımında 

• Solunum ve GİS yolu ile alınır.

• Ensefalopati ve Motor nöropati (daha sık) 

• Özellikle radyal sinirde aksonal hasarlanma ile giden 
nöropatiye ve klinik olarak düşük el, bilateral olabilir. 
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KURŞUN

• Atrofi ile giden distal güçsüzlük tablosu ayaklarda da 
görülebilir. Motor nöron hastalığı ile karışabilir. 

• Duyusal bulgular subakut gelişen tipte minimaldir.

• Gingival sınırda mavi çizgilenme olabilir.

• Kronik tabloda duyusal-motor PNP gelişir ve düzelme 
bu durumda daha zordur. Subakut tipte düzelme 
daha iyidir.
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C

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
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63

Karpal Tünel Sendromu

• Medyan sinir, karpal tünelde tuzaklanır

• Kadınlarda daha sık

• Öncelikle duysal lifler

• İlerleyici

• Genellikle dominant elde
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C
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.
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YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 10 – Çalıştırma yükümlülüğü

(1) İşverenler;

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde 
dört özürlü ile yüzde iki eski hükümlü işçiyi,

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya 
daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 
üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ile 
yüzde iki eski hükümlü işçiyi  meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
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YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK

MADDE 11 – Çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi sayısının tespiti

(1) Zorunlu çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü işçi sayısının 
tespitinde belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan 
tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar 
çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür 
ve işyerindeki tam süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir. İşyerinde 
kısmi süreli olarak çalıştırılan özürlü ve eski hükümlü işçi bulunması 
halinde bunlar da çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli 
çalışmaya dönüştürülür ve toplam işçi sayısından düşülür. Oranın 
hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve 
daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür.

(5) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu 
kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi 
sayısına göre hesaplanır.
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B
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 
kontrol edilip, gerekirse programda revizyonlar 
yapılmalıdır.
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İşyerinde Sağlığı Geliştirme Programı
 Programın amaçları net olarak belirlenmiş olmalıdır.

 Bu amaçlar işveren ve işçiler tarafından benimsenmiş olmalıdır.

 Katılımcıların istek ve gereksinimleri öğrenilmelidir.

 Programın sürdürülmesi için uygun yer ve zaman ayarlanmış 
olmalıdır.

 Programın finansı sağlanmış olmalıdır.

 Programa işverenin katılımı sağlanmalıdır.

 Çalışmalarla ilgili düzenli kayıt tutulmalıdır.

 Programa katılanlardan geri bildirim alınmalıdır.

 Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır,

 Programın sonuçları değerlendirilmeli ve katılımcılara bilgi 
verilmelidir.
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D
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.
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A

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 
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C
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
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyo-
Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

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 4,75 katı 
olduğu kabul edilmektedir.



B
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.
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Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

(3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için 
seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya 
kuruluşun üyeliği sona erer.

(4) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz.

(6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin 
teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

(7) Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.



D

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
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C

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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D

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
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B
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.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

• MADDE 4 : İşverenin yükümlülüğü

• (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin bulunduğu hallerde;

• ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 
ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla 
bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl 
işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt 
işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. 
Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her 
iki işverenin ortak kararı ile atanır.

• (4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
uygun kurul kararlarını uygular.
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A
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
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

• MADDE 4 : İşverenin yükümlülüğü

• (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı 
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 
işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda 
bulunmak üzere kurul oluşturur.
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B
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
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 9 – İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik; 
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek 
hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda 
çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) 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.
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 9 – İşyeri hekimlerinin görevleri

c) Sağlık gözetimi;

5) …………………………………….birden fazla iş kazası geçirmiş 
olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için 
gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 
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A
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, idari ve mali işler şube 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
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 6 – Risk değerlendirmesi ekibi

(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından 
gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 
uzmanları ile işyeri hekimleri

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri

ç) İşyerindeki destek elemanları

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve 
işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike 
kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 6 – Risk değerlendirmesi ekibi

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri 
dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya 
işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da 
sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi 
veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, 
mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini 
yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler 
işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
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C
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.
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İş Sağlığı Çalışanlarının 
Görevleri ve Yükümlülükleri

15. Bilimsel Bilgiye Katkı
İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan iş 
tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı ve işçi sınıfı 
yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler.
Aynı zamanda, yeni ve amaca uygun önleme yöntemlerini 
de bildirmelidirler.
16.  Yeterlilik, Doğruluk ve Tarafsızlık
İş sağlığı profesyonellerinin etkinliklerindeki temel amaçları, 
işçilerin sağlığı ve güvenliğinden yana olmalıdır. İş sağlığı 
profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik 
yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne 
başvurmalıdır. 
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İş Sağlığı Çalışanlarının 
Görevleri ve Yükümlülükleri

17.  Profesyonel Bağımsızlık
İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel 
bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat 
etmelidirler.
18. Eşitlik, Ayrım Gözetmeme ve İletişim
İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı hizmeti verdikleri 
insanlarla güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki 
kurmalıdır. 
Durumlarına, yargılarına ya da iş sağlığı profesyonelinin 
danışmanlığına götüren nedene bakılmaksızın ve hiçbir ayrım 
gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit olarak değerlendirilmelidir.
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B
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
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Birikimli Zedelenmelerde 
Korunma ve Kontrol

Üst ekstremitelere yönelik birikimli zedelenmelere ilişkin 

korunma ve kontrol adımları şu şekilde ifade edilebilir;

Mevcut kuvvetlerin azaltılması,

Sürekli kötü duruş biçimlerinin engellenmesi

Hızlı ve tekrarlı hareketlerin azaltılması

Temas zorlanmasının azaltılması

Vibrasyonlu el araçlarının etkisinin azaltılması

Uygun tasarımlı araç saplarının kullanımı
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C
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
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MADDE 8 – Tehlikelerin tanımlanması

(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve 
işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen 
bilgiler toplanır.

a) İşyeri bina ve eklentileri

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

c) Üretim süreç ve teknikleri

ç) İş ekipmanları

d) Kullanılan maddeler

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
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DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ



MADDE 8 – Tehlikelerin tanımlanması

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma 
izin belgeleri

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

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel 
politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

i) İşyerinin teftiş sonuçları

j) Meslek hastalığı kayıtları
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k) İş kazası kayıtları

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden 
olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol 
açan olaylara ilişkin kayıtlar

m) Ramak kala olay kayıtları

n) Malzeme güvenlik bilgi formları

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları

p) Acil durum planları

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi 
belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar
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A
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
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H-Deri Kanserleri

• Deri Kanserleri’nin en önemli sebebi UV’dir. 

Doğal UV’nin kaynağı güneştir. Pilotlar, 
çiftçiler, askeri personel, atletler ve daha 
birçok meslek mensupları başlıca risk 
gruplarıdır.

• Bir diğer sebep hydrocarbonlardır. Zift, çeşitli 
katranlar ve benzeri bileşikler başlıca 
örnekleridir. Başlıca risk grupları ise yol işçileri, 
rafineri işçileri, çatı yapıcılarıdır.
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D

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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İŞ STRESİ
ABD resmi rakamlarına göre en stresli iş kolları;

Öğretmenlik (Lise ),

Polislik,

Maden işçiliği,

Hava trafik kontrolörlüğü,

Hekimlik

Humphrey ‘e göre en stresli meslek sahipler;

Sağlık profesyonelleri (hekim, hemşire, hastabakıcı),

Öğretmen

Hukukçular



D
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
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 9 – Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

(1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla 
çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini 
sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki 
hususları içerir:

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen 
bilgileri
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 9 – Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli 
kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, 
sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki 
maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler 
hakkında bilgileri

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye 
atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması 
gerekenleri
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 9 – Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden 
sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları 
hakkındaki bilgileri

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, 
boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun 
olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri
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C
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
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 – Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda 
alınması gereken önlemler

(1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve 
güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır 
veya en az düzeye indirilir:

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda 
çalışan ile yapılır.

c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet
sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır

ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az 
düzeyde tutulur.

106



MADDE 7 – Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda 
alınması gereken önlemler

d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun 
şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli 
düzenlemeler yapılır.

g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine 
çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az 
tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle 
ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre 
ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır.

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli 
kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.
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MADDE 7 – Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda 
alınması gereken önlemler

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal 
maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını 
sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini
etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu 
ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde 
belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak 
değerlendirilir.

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, 
bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm 
sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır 
değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa 
sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
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MADDE 7 – Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda 
alınması gereken önlemler

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, risk 
değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, 
çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 
kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, 
depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal 
maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, 
yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına 
göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar.
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MADDE 7 – Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda 
alınması gereken önlemler

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu 
sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden 
yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı 
ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 
30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 
Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun 
olmasını sağlar.

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.

l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama 
tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik 
mesafelerine uyulur.
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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
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Duruş Biçimine Bağlı Stresler
İşin gözlenmesi ya da video kayıtları kullanılır. 

Analizde, boyun, dirsek, bilek  el vb tüm eklemler 
kapsanmalıdır.

Uzanım mesafeleri,

Dirsek yüksekliği,

Gövdenin arkasına erişme,

Tam dirsek fleksiyonu,

Ulnar, radial bilek deviasyonu,

Bilek fleksiyonu,

Tam bilek ekstansiyonu açılarından değerlendirme yapılmalı.
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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 
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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
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GENİTOÜRİNER SİSTEM İÇİN BAZI 
ÖRNEK ETKİLENİMLER

Anestetik gazlar
Doğum ağırlığında azalma, 

Düşük, 

Konjenital malfomasyonlar

Karbon disülfür

Düşük, 

Prematüre doğum

Menstruel bozukluklar



GENİTOÜRİNER SİSTEM İÇİN BAZI 
ÖRNEK ETKİLENİMLER

Karbonmonoksit

Fetal ölüme

Şiddetli nörolojik gerilemelere 

Formaldehit
Düşük doğum ağırlığına 

Hekzaklorobenzen

Düşük

Bebek ölüm hızında artma  



GENİTOÜRİNER SİSTEM İÇİN BAZI 
ÖRNEK ETKİLENİMLER

Organik solventler ve laboratuvar kimyasallar

Düşük

Konjenital malformasyon

Kurşun : Doğum ağırlığında azalmalara, 

Yenidoğan ölümlerine

Nörolojik yetersizliklere

Metil civa : Mental ve motor gelişmede gerileme

Serebral palsiye yol açmaktadır.



A

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
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Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 11 : Çalışanların eğitimi ve 
bilgilendirilmesi

(1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan 
temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını 
sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda 
gerekli bilgi ve talimatları verir:

a) Olası sağlık riskleri

b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler

c) Hijyen gerekleri
120



MADDE 11 : Çalışanların eğitimi ve 
bilgilendirilmesi

ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve 
giyilmesi

d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların 
önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken 
adımlar

(2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren 
çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve 
ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. 
Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
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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.
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“Birikimsel zedelenmeler”

• Karpal Tünel Sendromu

– Kanaldan geçen tendon-sinir paketinin sıkışması

– Başparmak, işaret parmağı ve yüzük parmağı tarafı 
radyal tarafında yanma, iğnelenme oluşur

– Transvers karpal ligamentin inflamasyonu…

• %55 çift taraflıdır

–Önce dominant el tutulur

• Orta yaş kadınlarda sık

– Araba sürme, vibrasyonlu araç kullanma,

– dikiş dikme,

– Et, balık kümes hayvanı hazırlama işleri
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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
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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
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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
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BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN 
ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

EK–I : BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ 
BAZI İŞLER LİSTESİ

EK–II : BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ

EK–III : SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ

EK–IV : ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

EK–V : KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE 
İLGİLİ GÖSTERGELER

EK–VI : ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

EK–VII : KORUYUCU AŞI UYGULAMA KILAVUZU
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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.                
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51) Gürültülü işlerde çalışacakların 
seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih 
edilmelidir? 

A) Çocuk işçiler

B) Yaşlı işçiler

C) Genç ve sağlıklı işçiler

D) Yaşlı bayan işçiler
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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 göre kuruluşlar, 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,
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OHSAS 18001- 4.3.1. Tehlike tanımlanması, risk 
değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama  

Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve
ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanması için prosedürler
oluşturmalı ve  sürekliliğini sağlamalı.
Bu prosedürler aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri içermeli,
Her düzey ve faaliyet için iş sağlığı ve güvenliği hedefleri 
belirlenmelidir. Hedefleri yakalamak için bir iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim programı hazırlanmalı,
Planlama, taşeronlar ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere 
işyerindeki tüm personelin faaliyetlerini ve görev tanımlarını 
içermeli,
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Kuruluşun tehlikeleri tanımlama ve risk değerlendirme 
metodolojisi; reaktif değil proaktif (ölçülebilen, önleyici 
faaliyet içeren) olarak tanımlanmalı,
Risklerin sınıflandırılmasını ve ölçümlerle kontrol edilebilecek ya 
da ortadan kaldırılabilecek olan risklerin belirlenmesini sağlamalı,
İşletme pratikleri ve uygulanan risk kontrol yöntemlerinin yeterliliği 
baz alındığında tutarlı olmalı,
İş yerindeki gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının 
tanımlanması ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesi için girdi 
sağlamalı,
Gerekli faaliyetlerin etkili ve de zamanında uygulandığının izlenmesini 
sağlamalıdır.
İşyerinde, kuruluşun kendisi ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan  
tesisatı ve olanakları da kapsamalıdır.

133



D

54) Aşağıdakilerden hangisi uçucu 
zehirlerden değildir? 

A) Benzen 

B) Toluen

C) Hekzan

D) Silika
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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
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Subakut/Kronik Toksisite
Belirteçleri

• PEL (Permissible Exposure Limit):

• Müsaade Edilen Maruziyet Sınırı

• OSHA tarafından saptanan değerlerdir.

• PEL değeri Birleşik Devletler için yasal yaptırım 
özelliğini taşımaktadır.

• REL (Recommended Exposure Level):

• Önerilen Maruziyet Seviyesi

• NIOSH  tarafından önerilen değerlerdir.
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Akut Toksisite Belirteçleri

• Medyan Letal Konsantrasyon (LC50);

• Belirli koşullarda solunum yolu ile verildiğinde 
hayvanların %50’sini öldüren kimyasal maddenin 
solunan havadaki konsantrasyonudur. 

• Medyan Toksik Doz (TD50);

• İlaç veya diğer kimyasalların ölüm olmaksızın 
vakaların %50’sinde toksik etkilerinin görüldüğü 
doz miktarıdır. 
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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
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Enfeksiyon Riski Yüksek 
Vücut Sıvıları

• BOS

• Periton, perikard ve 
plevral sıvılar

• Sinovyal sıvılar

• Amnion sıvısı

• Anne sütü

• Vajinal sekresyon

• Meni

• Dişle ilgili tükrük

• Görünür kan içeren tüm 
sıvılar

• Fikse edilmemiş organ ve 
dokular 
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Enfeksiyon Riski Düşük 
Vücut Sıvıları

• İdrar

• Feçes

• Kusmuk

Belirgin Temas

• Perkütan yaralanma

• Hasarlı deri teması 

• Muküs membran teması 
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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
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Mide Kanseri
• Mesleksel mide kanseri gelişim riski

• Çimento, kömür işkollarında çalışanlarda,

• polilkorinli bifenil (PCB) kullanılan ortamlar

• Yakınmalar

• aşırı halsizlik, az gıda ile doyma,

• yemeklerden sonra şişkinlik, yanma, hazımsızlık, bulantı, 
kusma, kilo kaybı ve karın ağrısı 

• Tanı

• görüntüleme yöntemleri
• baryumlu grafiler ve bilgisayarlı tomografi

• endoskopik biyopsi yöntemleri
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Prostat Kanseri
• Riskli işkolları;

• metal (kaynak), tekstil, lastik, petrol 

• pil yapımı

• Etkenler;

• Pestisitler

• Poliklorinbifenil, poliaromatik hidrokarbon

• Kadmiyum, arsenik 
• Bulgular;

• idrar yapmada zorluk, idrar akışının zayıflaması,
• idrar ve semende kan,
• pelvik bölgede rahatsızlık, kemik ağrıları

• Tanı
• prostat muayenesi,
• prostat spesifik antijen (PSA) tetkiki,
• Ultrason, prostat iğne biyopsi
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Karaciğer Kanseri - (Hemanjiosarkom)
• Plastik endüstrisinde

• polivinil klorür (PVC), plastiğin ilkel maddesi olan 

vinil klorür monomeri (VCM)

• Olgularda yakınmalar
• genel yorgunluk ve düşkünlük,
• istemsiz kilo kaybı, iştah kaybı,

• karın ağrısı ve şişlik, bulantı kusma,

• karaciğerde büyüme ve sarılık 

• Tanı
• karaciğer fonksiyon testleri,

• Görüntüleme ve biyopsi
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Gelişen Organa Göre…
Organ Etken

Akciğer, Bronşlar Arsenik spp, asbest, krom spp, nikel spp, hard 

Mesane Benzidin, naftilamin, kömür katranı buharı

Hemopoetik sistem Benzen, x ışınları

Kemik Radyum, mesotoryum

Larenks İsopropanol imali, hardal gazı

Karaciğer Arsenik (inorgaik bileşikleri), vinil klorür

Periton Asbest

Farenks Hardal gazı

Deri Arsenik ino spp, UV-X ışınları, kömür katranı 

ürünler

Nasal kavite, sinüsler Hardal gazı, nikel spp, radyum, mesotoryum, 
odun tozu 145



B
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
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AİLE İŞLETMESİ

• SORUMLU KİŞİ VE KURULUŞLAR : 
• Yalnızca İşveren

• GÖSTERGELER :
• İş kazaları genellikle bildirilmez

• Yalnızca ölümcül iş kazaları araştırılır

• Meslek hastalıkları bildirilmez

• Dış kuruluşlar tarafından denetlenmez

• Mesleki riskler yeterince algılanamaz
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AİLE İŞLETMESİ

• STRATEJİLER

• Bireye ve ailesine geleneksel DESTEK

• Gelişigüzel tıbbi destek sağlanır

• Dış kuruluşların girişimleri etkisizdir, 
rastlantısaldır

* Hiç bir koruma siyasası yoktur
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TAYLORCU İŞLETME
SORUMLU KİŞİ / KURULUŞ: 

İşveren  + işletme yöneticileri

Sendikalar, sendika 
temsilcileri

İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
kurulu 

İşyeri hekimi (İH) 

İş müfettişi (İM)

Sosyal güvenlik (SG)

GÖSTERGELER :

• İş kazaları genellikle bildirilir

• Yalnız ölümcül iş kazaları araştırılır

• İş kazaları tek etmenle(teknik, insani) 
açıklanır 

• Meslek hastalıkları genellikle 
bildirilmez

• Çalışan temsilcilerinin bildirimleri var

• İşçi sağlığı  iş güvenliği kurulu 
denetimleri

• Dış kuruluş (İH,İM,SG) denetimleri

• * İş kazası istatistikleri
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TAYLORCU İŞLETME

• STRATEJİLER

• Tıbbi destek güvencesi vardır

• İşgörmezlik  tazminatı vardır

• Önlem almayan işverene yaptırım uygulanır

+

• Makinalar KURALLARA UYGUN hale getirilir

• İşe uygun çalışan seçilir

* Mekanik yaklaşım
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İNSANİLEŞTİRİLMİŞ İŞLETME
SORUMLU KİŞİ / KURULUŞ: 
• İşveren
• + İşletme yönetimi
• + İşlevsel hizmetler
• + İşletme dışı destek 

kuruluşları
• Sendikalar, sendika 

temsilcileri
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği 

kurulu
• İşyeri sağlık birimi, işyeri 

hekimi
• İş denetimi ve iş müfettişi
• Sosyal güvenlik 

GÖSTERGELER :

• Tüm işkazaları bildirilir

• İş kazaları çok etmenli olarak araştırılır 

• Bazı meslek hastalıkları bildirilir (tanı 
alanlar)

• İşyeri sağlık birimi kayıtları 
değerlendirilir

• Çalışanların düşünceleri alınır

• Çalışan temsilcilerinin bildirimleri 

değerlendirilir

• Dış kuruluşların (İH,İM,SG) denetimleri

* Sağlık ve güvenlik kayıtları
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İNSANİLEŞTİRİLMİŞ İŞLETME

• STRATEJİLER

• Tıbbi, mali, cezai destek yaygınlaşmiştır

• +

• Binalar, makinaların ve aletler güvenli hale getirilir

• İş çalışana uygun hale getirilmeya çalışılır

+

• Çalışanlar BİLGİLENDİRİLİR VE EĞİTİLİR

* Davranışçı yaklaşım
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YETİŞKİN İŞLETME
SORUMLU KİŞİ / 

KURULUŞ: 

• III. Bölümdeki 
kişiler

+

• Çalışanlar: çalışma 
koşulları ile ilgili 
görüşlerini 
doğrudan ve toplu 
olarak ifade ederler 

GÖSTERGELER :

• Tüm iş kazaları araştırılır ve 
çözümlenir

• Epidomiyolojik araştırmalar 
yürütülür

• İş çözümlemesi yapılır 
(ergonomik yaklaşım)

• Grup tartışmalarının 
sonuçları çözümlenir.

*Olası  risk etmenleri listesi
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YETİŞKİN İŞLETME

• STRATEJİLER

Çalışanlar çalışma koşulları ile ilgili görüşmelere

KATILARAK, GÖRÜŞ BİLDİREBİLİRLER

* Bütünsel yaklaşım



c

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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OFİS ERGONOMİSİ – BİLGİSAYARLA 
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Bilgisayarla çalışmada: 

Bakış yönü: belge – ekran – masa

Oturma yeri : 

eksenden dönebilen,

yüksekliği ayarlanabilir, 

Devrilmeye karşı güvenli 5 tekerlekli 
sandalyeler kullanılmalı.
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OFİS ERGONOMİSİ – BİLGİSAYARLA 
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma esnasında ayaklar ve bacaklar için yeterli 
hareket alanı bulunmalı ve çalışma yüzeyi yansıtma 
katsayısı % 30 – 50 olmalı

Çalışma masası sabit ise alt kenarının yerden 
yüksekliği 680 mm, ayarlanabilir ise 640 – 740 mm 
arasında olmalı

 Klavye ortasının yerden yüksekliği 710 – 740 mm. 
olmalı
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OFİS ERGONOMİSİ – BİLGİSAYARLA 
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Sandalye ve arkalık yüksekliği 
otururken kolayca ayarlanabilir 
olmalı

 Oturma yüksekliğinde kolların 
mümkün olduğu kadar az gergin 
ve yatay olması sağlanmalı

Baldırın iç yüzeyine gelen 
basıncı azaltmak için de 
ayakların zemine veya ayak 
altlığına yeterince oturmasına 
dikkat edilmeli
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OFİS ERGONOMİSİ – BİLGİSAYARLA 
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Dik oturma 

Bilgisayar ekranının görüntü 
kalitesi

Ekrandaki yazı karakterlerinin 

büyüklüğü 2.6 mm ‘nin

altına düşmemeli, 

Ekran tozlu kalmamalı 

Görüntüde titreşim olmamalı
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OFİS ERGONOMİSİ – BİLGİSAYARLA 
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Ekrana bakış uzaklığı 50–70 cm. arasında olmalı

 Işık yansıması- ekranlar pencerelere 90 derece dik 
olacak şekilde yerleştirilmeli

Ekranlarda siyah fon kullanmamalı

(personelde koyu bir tünele girmiş etkisi -
aydınlık ortamda göz kamaşma etkisi)
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B
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
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KOHORT ARAŞTIRMALARI

• İNSİDANS HIZI

• Araştırma süresince etkenle karşılaşanlarda ve 
karşılaşmayanlarda incelenen hastalığın meydana 
gelme (yakalanma) olasılığını ifade eder.

• RÖLATİF RİSK

• Etkenle karşılaşma boyutuna göre gruplar arasında 
incelenen hastalığa yakalanma risklerinin 
farklılığını belirtir

• Neden-sonuç ilişkisinin boyutunu sayısal olarak 
gösterir
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KOHORT ARAŞTIRMALARI

• ATFEDİLEN RİSK

• Etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan grupların 
insidans hızları arasındaki farktır.

• Etiyolojik rolü araştırılan etken ortadan 
kaldırılabilirse zaman içinde insidansın ne olacağını 
belirtir.

• Ne kadar kişinin incelenen hastalıktan 
korunabileceğini gösterir.
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TEŞEKKÜRLER
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