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1) Aşağıdakilerden hangisi yaydığı iyonize ışınlar ile 

insan vücudundaki dokularda hasara ve bazı 

tümörlerin oluşumlarına sebep olan radyoaktif 

tozlardan değildir?  

A) Toryum  B) Asbest 

C) Zirkonyum D) Uranyum 

2) Kızıl ötesi ışınları için aşağıdaki tanımlardan  

hangisi/hangileri doğrudur?  

I- Non iyonize radyasyon 

II- İyonize radyasyon 

III- Elektromanyetik radyasyon 

IV - Partikül radyasyon 

A)  I  B)  I ve IV 

C)  I ve III  D)  II ve III 

3) Aşağıdakilerden hangisi düşük frekansta titreşime 

maruz kalanlarca hissedilen bir rahatsızlıktır?  

A) Karıncalanma  

B) Sarsıntı 

C) Yanma  

D) Üşüme 

 

4) Karpal tünel sendromu için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

        A)Kanaldan geçen tendon-sinir paketinin sıkışması 

sonucu oluşur. 

B) Eldeki tüm parmaklarda yanma, iğnelenme ve 

karıncalanma görülür. 

C) Et, balık kümes hayvanı hazırlama işlerinde 

çalışanlarda sık görülür. 

D) Orta yaş kadınlarda sık görülür. 

5) Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı istatistiklerine 

göre Türkiye’de iş kazası veya meslek hastalığı 

sonucu ölenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 745 B)      173 

C) 395 D)   2.209 

6) Bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle 

birlikte bu sonucu önlemek için durumun 

gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesinin 

ceza hukukundaki karşılığı nedir?   

A) Kusur   

B) İhmal 

C) Taksir 

D) Kasıt 

7)  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre 
“0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük 
kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile 
oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile 
temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler” 
aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder?  

A) Alevlenir madde  

  

B) Kolay alevlenir madde 

 

C) Çok kolay alevlenir madde 

  

D) Oksitleyici madde 
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8) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından 
yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer 
hususların yazıldığı onaylı defterle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 

A) OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş 

güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken 

onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve 

istenmesi halinde denetime yetkili memurlara 

gösterilir.  

B) Onaylı deftere yazılmış olan tespit ve öneriler, 

işverene tebliğ edilmiş sayılır. 

C) OSGB’ler hizmet verdikleri tüm işyerlerinin onaylı 

defterlerini OSGB arşivinde saklamak zorundadır. 

D) Onaylı defter, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki 

kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan 

defterdir. 

 

9) Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren iki 
kimyasalın toplam etkisi, bunların bir birlerinden 
ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin 
toplamına eşit ise, buna ne ad verilir?  

 

A) Antagonizma B) Potansiyalizasyon 

C) Bağımsız etki D) Additif etki 

 

 

10)  Bir işyerinde çalışanlarda koroner arter hastalığı 

görüldüğünde, bu hastalığın meslek hastalığı mı 

yoksa işle ilgili hastalık olduğunun ayırt edilmesi 

için aşağıdakilerden hangisi kritik önemdedir?  

A) Çalışma ortamında nitratların varlığı 

B) Çalışanların fiziksel aktivitesinin az oluşu 

C) Çalışanlarda diabet varlığı 

D) Çalışanların sigara alışkanlığının olması 

 

11) Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi riskli 
grup olarak nitelendirilmez?  
 

A) Göçmen işçiler  

B) Kıdemsiz işçiler    

C) Özürlü işçiler    

D) Yaşlı işçiler       

 

12) 220 çalışanın görev yaptığı bir tapu dairesinde 

06.12.2014 tarihi itibarıyla çalışması gereken sağlık 

ve güvenlikten sorumlu personel için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Verilen tarihte herhangi bir personel çalıştırma 

yükümlülüğü yoktur. 

B) Birer kısmi zamanlı işyeri hekimi, hemşiresi ve iş 

güvenliği uzmanı 

C) Birer kısmi zamanlı işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanı 

D) Yukardakilerin hepsi yanlıştır. 

 

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi mesleki KOAH için 
doğru bir tanımlama değildir?  
 
 
A) KOAH’lı hastada fıçı göğüs sıkça rastlanan bir 

durumdur 

B)Hastalığın erken evrelerinde FEV 1 kaybı daha 

yavaştır 

C) KOAH’lı hastalarda egzersiz kapasitesi azalır 

D) KOAH’lı hastalarda osteoporoz sıklığı yüksektir 
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14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi asbestozis için doğru 
değildir? 
 
A) Gemi söküm işinde çalışanlarda sık görülür 

B) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden 

sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. 

C) Obstrüktif tipde solunum fonksiyon bozukluğu 

görülür 

D) Eforla artan nefes darlığı ve kronik öksürük 

görülür. 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar ve 
temsilcilerinin yükümlülüğü değildir?  
 

A) Sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için 

hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak 

B) İşyeri sağlık biriminin çalışmalarını denetlemek 

C) Sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim 

programlarına katılmak 

D) Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği 

profesyonelleriyle işbirliği yapmak         

 

16)  
I-İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın 

uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması 

yapmak  

II- İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık 

Memurluğu, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya 

Teknik Elemanlara sertifika programları 

düzenlemek 

III- Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 

IV- Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının 

imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü”nün görevi 

kapsamındadır?  

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

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

                                               

17) Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk 
belirlenmesi ve analizinde aşağıdakilerden hangisi 
uygulanır?  

A) Analiz edilen riskler, en yüksek risk seviyesine 

sahip olandan başlanarak sıralanır. 

B) Risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi 

şiddette zarar görebileceği belirlenirken mevcut 

kontrol tedbirlerinin etkisi göz önünde 

bulundurulmaz. 

C) Ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak 

seçilen yöntemlerden sadece biri kullanılarak analiz 

yapılır. 

D) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü 

bölümlerin bulunması halinde, her bir bölüm için 

ayrı ayrı analiz yapılamaz. 

 

18) Bir işyeri hekiminin mesleki cilt hastalıklarından 

hastayı korumak için yapacağı işlemlerden hangisi 

primer değil, sekonder koruma önlemidir?  

A) İşe girişte atopik dermatitli hastaların yüksek 

riskli alanlarda çalışmasının önlenmesi 

B) İşçilere koruyucu eldiven ve kremlerin 

kullandırılması 

C) Mesleki dermatit açısından yüksek riskli işlerde 

çalışanlara korunma yollarının öğretilmesi 

D) Mesleki dermatit şüphesi taşıyan hastanın 

dermatoloji uzmanına yönlendirilmesi 
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19) Visköz ipek, sentetik elyaf, lastik ve tutkal üretimi 

gibi işlerde çalışanlarda koroner arter hastalığı ve 

hipertansiyona neden olan kimyasal madde 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Arsenik  B) Karbon disülfit 

C) Civa  D) Kobalt 

 

20) 4857 sayılı İş Kanunu Madde  17’e göre 4 aydır bir 
işyerinde çalışan işçinin ihbar tazminatı  ……. 
günlük giydirilmiş …… ücreti kadardır. Boşluklara 
gelecek doğru cevap hangi seçenekte verilmiştir?  
 

A) 28 – net B) 28 – brüt 

C) 14 – net  D) 14 – brüt 

21) Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
bazı koşullarda çalışma yasağı vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu yasaklardan değildir?  
 
 
A) Kadın çalışanlar, her ne şekilde olursa olsun gece 

postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 

B) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor 

raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar gece 

postalarında çalıştırılamaz. 

C) Emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden 

başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler 

saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece 

postalarında çalıştırılamaz.                 

D) On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanlar gece 

postalarında çalıştırılamaz. 

 

 

22) İşyerlerinde emzirme odası ve/veya yurt kurulması 
için gereken kadın çalışan sayısının hesabı ve 
zorunluluklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   
 
A) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den 
çok kadın çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası 
ve/veya yurt kurulması zorunludur. 

B) Gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek 
çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya 
velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir 

C) İşverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların 
toplam sayısı dikkate alınmaz. 

D) Sadece evli ve doğurgan çağdaki kadınlar esas 
alınarak hesap yapılır.       

                         

23) Bir ustabaşının çalışmakta olan işçiye, çalışma 
esnasında daha doğru bir çalışma tarzı ile ilgili 
aktarımları (İş başı eğitimi) ne tür bir eğitimdir? 

 

A) Algın eğitim                     B) Yaygın eğitim 

C) Örgün eğitim             D) Farkındalık eğitimi   

24) Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre titreşim 

sonucu kemik - eklem zararları oluşturan meslek 

hastalıkları için yükümlülük süresi ne kadardır? 

A)  6 ay  B)  1 yıl 

C)  2 yıl  D)  3 yıl 

 

25) Gürültülü bir ortamda bulunan iki makinenin 

yarattığı gürültünün bileşik etkisinin hesaplanması 

işleminde aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 

daha yüksek düzeydeki sese eklenecek olan miktar 

en fazladır? 

A) 92 dB + 90 dB 

B) 95 dB + 90 dB 

C) 100 dB + 90 dB 

D) 106 dB + 90 dB 
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26) Aşağıdaki sektörlerden hangisi “Biyolojik Etkenlere 

Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında 

Yönetmelik”’ kapsamında sayılan riskli 

sektörlerden değildir?  

A) Gıda üretilen fabrikalar 

B) Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünler 

üreten fabrikalar 

C) Atıkları yok eden fabrikalar 

D) Sayılan sektörlerin hepsi bu kapsamdadır 

 

27) Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre şarbon 

hangi meslek hastalığı grubunun kapsamındadır? 

A) Mesleki deri hastalıkları (B Grubu) 

B) Mesleki bulaşıcı hastalıklar ( D Grubu) 

C) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları (A 

Grubu) 

D) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum 

sistemi hastalıkları ( C Grubu)    

 

28) Anahtar kelimeler ve kılavuz kelimeler kullanarak  
risk değerlendirmesi yapılan metot 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Matris  B) HAZOP 

C) Fine-Kinney D) FMEA 

 
29) Karbonhidratların günlük tüketilmesi gereken 

miktarının…………’i kompleks,    …………..’ i basit 
karbonhidratlardan sağlanmalıdır?  
 
A) %60-%40                C) %85-%15 
 
B) %50-%50                  D) %15- %85                                      
 

30) 4857 sayılı İş Kanunu Madde  6’a göre işyeri veya 

işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak 

başka birine devredildiğinde, devirden önce 

doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken 

borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu, devir 

tarihinden itibaren  kaç  yıldır?  

A) 1  B) 2 

C) 3   D) 4  

 

31) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 24 ve 25’e göre süresi 

belirli olsun veya olmasın işverenin, iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini 

beklemeksizin aşağıdaki hallerden hangisinde 

feshetmesi halinde fesih haksızdır?  

A) İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 

asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması 

B) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin 

esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya 

şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların 

kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 

gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler 

söyleyerek işçinin işvereni yanıltması 

C) İşçinin yapmakla görevli bulunduğu görevleri 

kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar 

etmesi  

D) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması 
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32) Gebe ve emziren kadınların muayeneleri ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yeni doğum yapmış çalışanlar, doğumu izleyen 

bir yıl bittikten sonra sağlık ve güvenlik açısından 

sakıncalı olduğu sağlık raporu ile belirlendiği dönem 

boyunca gece çalıştırılmazlar. 

B) Gebe olduğu sağlık raporuyla tespit edilmiş olan 

kadın çalışanlar, çalışmasının sakıncalı olmadığını 

belirleyen hekim raporu ile gece postalarında 

çalıştırılabilirler. 

C) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve 

işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel 

durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. 

D) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik 

kontrolleri için ücretli izin verilir.  

33) İşyerlerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi 

eğitimin başarısını arttırmaz?  

A) Grubun eğitim ihtiyacını önceden belirlemek 

B) Eğitim alanların tecrübe ve deneyim 

paylaşımlarına izin vermek 

C) Katılımcılardan gelebilecek her soruya asla                      

“ Bilmiyorum”  cevabı vermemek 

D) Katılımcılardan gelebilecek sorular için önceden 

hazırlık yapmak 

34) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi 
değildir?  

 

A) Tam gün işyeri hekimi çalıştıran işverenin diğer 
sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu olmaması 

B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işverene 
karşı sorumluluğunun olmaması 

C) Onaylı iş sağlığı ve güvenliği önerileri defteri 
uygulaması 

D) İşverenin, mevzuata uygun olan, iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu kararlarını uygulama zorunluluğu 

35) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 
13’e göre “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” ile ilgili 
olarak aşağıda sayılanlardan hangisi yanlıştır?  
 

A) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 

çalışanlar, eğer varsa İSG Kurulu’na, yoksa işverene 

başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli 

tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep 

edebilir 

B) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine 

rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, 

tabi oldukları kanun hükümlerine göre 

iş sözleşmelerini feshedebilir. 

C) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin 

durdurulması hâlinde, 13. madde hükümleri 

uygulanmaz. 

D) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde 

karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler 

alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.  

Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti 

ödenmez. 

36) Konuşma seslerine ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  
 

A) Fısıltı ses şiddeti ortalama 0 dB’dir. 

B) Bağırma ses şiddeti ortalama 80-90 dB’dir. 

C) Ortalama kadın sesi frekansı  > ortalama erkek 

sesi frekansı 

D) Konuşma sesi şiddeti ortalama 60 dB’dir.  

 

37) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin işitme 
kayıplarının oluşumunu önlemek amacıyla teknik 
bir kontrol önlemi önerebileceği bir etken değildir?  

A) Vibrasyon  B) Gürültü 

C) Ototoksik ilaç kullanımı D) Karbon sülfür  
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38) Ofis ortamının aydınlatılması açısından aşağıdaki 

uygulamalardan hangisi ergonomik değildir?  

A) Işık kaynakları mümkün olduğu kadar yükseğe 

yerleştirilmeli 

B) Işığın yansımasını sağlayacak eşyalar kullanılmalı 

C) Hassas ve göz yorucu işlerde lokal aydınlatma 

yapılmalı 

D) Gözler sık sık kapatılarak ve uzak objelere 

bakmak suretiyle dinlendirilmeli 

 

39) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre 

aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk 

faktörlerinden biri değildir?  

A) Çok ağır olması  

B) Vücuda yakın tutulmasını gerektirmesi  

C) Dengesiz olması   

D) Kaba veya kavranılması zor olması 

40) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 

20 ve “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan 

Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve 

Esaslarına İlişkin Tebliğe” göre “Çalışan 

Temsilcisi”nin belirlenmesi konusunda aşağıda 

sayılanlardan hangisi doğrudur?  

A) Çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle 

belirlenemediği durumda, işveren atama yoluyla 

çalışan temsilcisi görevlendiremez. 

B) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan 

işyerlerinde 2 çalışan temsilcisi seçilir. 

C) İşyerindeki her çalışan, çalışan temsilcisi 

seçilebilir, aday olmak için herhangi bir kriter 

aranmaz. 

D) İşyerlerinde seçilebilecek en çok çalışan temsilcisi 

sayısı 6’dır. 

41) Erkek üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu bilinen aşağıdaki kimyasallardan birisinde 

işyeri hekimlerinin işçileri izler ve yakınmalarını 

sorgularken infertilite ve oligospermi  değil 

mesane Ca oluşumunu arttırmasını esas alması söz 

konusudur.  Bu etken aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Pestisitler  B) Karbon dioksit 

C) Aromatik aminler D) Kurşun 

 

42) Aşağıdakilerden hangisi plastik sanayiinde 

kullanılan ve karaciğer kanserinden sorumlu 

tutulan kimyasal maddedir?  

A) Vinil klorür B) Benzen 

C) Arsenik  D) Asbest 

43) Aşağıdaki etkenlerden hangisine maruziyet sonucu 

oluşan meslek hastalığı,  oluşum mekanizması 

açısından mesleki sinir sistemi hastalığı olarak 

değerlendirilmez? 

A) Kurşun ensefalopatisi 

B) Alüminyum maruziyetine bağlı Shaver hastalığı  

C) Civa maruziyetine bağlı elde polinöropati 

D) Gürültüye bağlı mesleki işitme kaybı 

44) I - Ondan az çalışanı bulunmak 

II - Çok tehlikeli sınıfta bulunmak 

III – Tehlikeli sınıfta bulunmak 

IV – Az tehlikeli sınıfta bulunmak 

V- İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, 
hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesi bulunmak 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre destekten 
yararlanmak isteyen işyerleri için aranan bazı şartlar 
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bulunmaktadır. Yukarda sayılan şartlardan hangilerine 
bir arada sahip olan işveren bu desteği alabilir?  

A) I – II   B) I – IV - V 

C) I - III – V  D) II - V 

45) Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün ekinde bulunan 
Meslek Hastalıkları Listesi’ne göre bisinozisin 
sebep olduğu dispne ve amfizem gibi kronik 
rahatsızlıklarda yükümlülük süresi kaç yıldır?  
A) 1 yıl  B) 3 yıl 

C) 5 yıl  D) 10 yıl 

46) İlgili mevzuata göre Aralık 2014 tarihi itibarıyla 300 
işçinin çalıştığı ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir 
maden işletmesinde çalışacak olan işyeri hekimi 
çalışan başına ayda en az ……dakika, iş güvenliği 
uzmanı ise çalışan başına ayda en az ……dakika 
süreyle görev yapar. 
Yukarda sayılan boşluklara gelecek doğru cevap 

hangi seçenekte verilmiştir?  

A) 6 / 15 

B) 8 / 12 

C) 8 / 15 

D) 8 / 20 

47) İşçilerin yükümlülükleri ve hakları konusunda 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)İşçiler veya temsilcileri, mesleki sağlıkla ilgili 

şüpheli bir durum mevcut olduğunda sağlık gözetimi 

isteme hakkına sahiptirler. 

B)İşçiler sağlığı ve güvenliğini tehlikede gördüğü 

takdirde  çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptirler. 

C)İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği 

konularına ilişkin görüşlerini işverene 

söyleyemezler. 

D)İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına 

katılmak ve gerekli durumlarda işbirliği yapmakla 

yükümlüdürler. 

48) Aşağıda sayılanlardan hangisi bir işyeri hekiminin 

işin yönetimiyle ilgili çözümler önererek 

çözebileceği psikososyal risk etkenlerinden 

birisidir?  

A) Dedikodu  

B) Ücret düşüklüğü 

C) Kişiler arası çatışmalar  

D) Yoğun iş yükü 

49) Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin uyması 

gereken “bilimsel bilgiye katkı yapma” ilkesini 

tanımlar?  

A) İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da 

verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri 

taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları 

kullanmamalıdır. 

B) İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan 

iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı 

ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar 

etmelidirler. 

C) İş sağlığı profesyonelleri, işverenin endüstriyel ve 

ticari sırlarını saklamalıdırlar. 

D) İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin maruz 

kalabilecekleri iş tehlikeleri konusunda, hiçbir 

gerçeği gizlemeden ve önleyici yöntemleri 

vurgulayarak, tarafsız ve anlaşılır bir tarzda 

bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar. 

 
50) Ağır ve tehlikeli iş yapan ve yılda ortalama 400 

işçinin çalıştığı bir işyerinde 2014 yılı sonu 

itibarıyla; 80 iş kazası meydana gelmiştir.  Bu 

işyerinde genel iş kazası hızı binde ………………………,  

iş kazası insidans hızı milyonda …….…….dır.     

Doğru cevap hangi seçenekte verilmiştir? 

A) 200 – 83,3  B) 200 – 68,5 
 
C) 83,3 – 150  D)  68,5 - 150 
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51) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ile ilgili 
yanlış ifade hangi seçenektedir?  
 
 
A) Birden fazla işçi temsilcisi varsa kurulda işçileri 

baş temsilci temsil eder. 

B) Kurulun sekreteri daima iş güvenliği uzmanıdır. 

C) İşyeri hekimi, işveren tarafından kurul üyeliğine 

atanır. 

D) Usta, ustabaşı ve formenler kurula katılacak 

temsilci seçemez ise, işveren bu ünvanda birini 

kurul üyeliğine atar.     

 

52) Enerji nakil ve dağıtım hatlarında işletme dönemi 
içinde muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin 
önerilen periyod ne kadardır?  
 
 
A) 1 yıl  B) 3 yıl 
 
C) 5 yıl  D) 6 ay 
 
 

53) Pil yapımı işinde çalışanlarda daha sık görülen, PSA 

tetkiki ve prostat biyopsi ile hastalanmış 

çalışanların izlendiği kimyasal etken 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Kadmiyum  

B) Benzen  

C) Asbest   

D) Arsenik 

 

 

 

54) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

işverenlerin  çalışanlarına bilgi ve talimat vereceği 

konular arasında aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz?  

A) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de 

dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler 

B) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve 

kapların üzerinde bulunması gereken, açıkça 

görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri 

C) Hijyen kuralları 

D) Yukardaki konuların hepsi eğitim konuları 

arasındadır. 

55) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde aşağıdaki 

bakanlıklardan hangisi bir Genel Müdür ile temsil 

edilmemektedir?  

 
A) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

B) Milli Savunma Bakanlığı 

C) Sağlık Bakanlığı  

D) Millî Eğitim Bakanlığı 

 

56) Risk değerlendirmesi dokümantasyonu 

kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu 

değildir? 

A) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı 

B) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi 

C) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların 

iletişim bilgileri  

D) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler 
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57) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 

eklerinden biri olan Ek -2 aşağıdaki bilgilerden 

hangisini içerir?  

 

A) Biyolojik Sınır Değerler  ve Sağlık Gözetimi 
Önlemleri  

B) Sıvı Oksijen, Sıvı Argon Ve Sıvı Azot Depolama 
Tankları ile İlgili Güvenlik Mesafeleri 

C) Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler ile 
Yapılması Yasaklanan İşler 

D) Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri 

 

 
 

58) İşveren sorumluluğu bakımından yanlış olan ifade 

aşağıdakilerden hangisidir?                                              

 
A) İYH ve İGU’larının  görevlerini yapabilmeleri  

amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli 

bütün ihtiyaçlarını karşılamak 

B) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler 

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 

C) İYH veya İGU tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili mevzuata uygun olmasa da yazılı olarak 

bildirilen tedbirleri yerine getirmek 

D) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili 

görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması 

amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta 

planlama ve düzenleme yapmak 

 

 

 

 

 

59) “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik “hükümlerine göre 

eğer gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek 

riskler alınan tedbirler ile işyerinde gürültü 

önlenemiyor ise işverenin, işyerinde kişisel kulak 

koruyucuları kullandırma ve kullanılmasını 

denetleme yükümlülüğü aşağıdaki durumlardan 

hangisinde başlar?   

A) Çalışanların gürültü maruziyeti, en düşük 

maruziyet eylem değerlerine ulaştığında 

B) Çalışanların gürültü maruziyeti, en düşük 

maruziyet eylem değerlerini aştığında                         

C) Çalışanların gürültü maruziyeti, en yüksek 

maruziyet eylem değerlerine ulaştığında 

D) Çalışanların gürültü maruziyeti, en yüksek 

maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da 

aştığında 

60) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre risk 

değerlendirmesi yapılırken uygulanacak ilkelerle 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanserojen ve mutajen maddelerin vücuda giriş 

yollarının tümüyle oluşan maruziyet türleri dikkate 

alınır. 

B) Risk değerlendirmesi her durumda en az beş yılda 

bir defa yenilenir. 

C) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet 

düzeyi ve süresi dikkate alınır. 

D) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya 

mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu 

istekleri özel olarak dikkate alınır. 

 

 

 




