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1) İlkyardımcı işçi eğitimlerine ilişkin olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası alındığı 

tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. 

B) Sertifikalı ilkyardım eğitimleri işyerlerinde değil, 

ancak İlkyardım Eğitim Merkezleri’nde verilebilir. 

C) Temel ilkyardım eğitimi en az 16 saat olmalıdır. 

D)  İlkyardım eğitmeni olabilmek için tıp doktoru 

olmak ön şarttır. 

2) Aşağıdaki iş hijyeni etkinliklerinden hangisi çalışma 

ortamı gözetimi kapsamında değildir? 

A)  Gürültü haritasının çıkarılması  

B)  Çalışanlarda kan kurşun düzeyi ölçümü 

C)   Zeminin kayganlığının kontrolü 

D)  İşyerinde kişisel koruyucu kullanımını gözleme 

3)  Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili olarak hakkı 
olmayan talep hangi seçenektedir?     

                                                                                                  
A)   Çalışanlar sağlık gözetimi talebinde bulunabilir 

B) Sağlık gözetiminin sonuçlarını öğrenmek 

isteyebilir. 

C) Sağlık Gözetimi sonuçlarının yeniden gözden 

geçirilmesini isteyebilir.  

D) Ek ve tamamlayıcı muayene kapsamında bazı 

toksikolojik tetkikler isteyebilir.        

4) İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma 
yöntemleri içinde en son başvurulması gereken 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Disiplin kuralları  

B) Ergonomiden yararlanma 

C) İkna ve teşvik 

D) Mühendislik ve revizyon işleri 

5) Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı istatistiklerine 

göre aktif sigortalıların iş kazaları sonucu oluşan 

yaralarının vücuttaki yeri sınıflaması aşağıda 

verilmiştir.  

I. Kafa yaralanmaları 

II. Parmak yaralanmaları 

III. Sırt yaralanmaları  

IV. El yaralanmaları 

V. Ayak yaralanmaları 

En sık yaralanma görülen iki vücut bölgesi 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) II – V  

B) III – IV  

C) II – IV  

D) I – V  

 

6) Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı istatistiklerine 

göre Türkiye’deki meslek hastalığı vakaları 

konusunda aşağıdaki ifadelerden hangileri 

doğrudur?  

I – Türkiye’de en çok meslek hastalığı görülen iller 

sıralamasında İstanbul 3. sıradadır. 

II – En sık görülen meslek hastalığı silikozistir. 

III – Kimyasalların neden olduğu meslek 

hastalıkları içinde en sık görülen etken kurşundur. 

IV – Meslek hastalıklarına bağlı ölüm sayısı 100’ün 

üzerindedir. 

V – Türkiye’de en çok meslek hastalığı görülen il 

Zonguldak’tır. 

 

A) I  – II – V  

B) I – II – III – V  

C) I – II – IV – V 

D) I  – II – III  
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7) İşyerlerinde en yaygın kullanılan kimyasallardan 
birisi olan tuz ruhu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hidroklorik asit  B) Sodyum hidroksit 

C) Sülfürik asit  D) Nitrik asit 

8) Aşağıdakilerden hangisi asidik özelliği ve suda 
çözünürlüğü sebebiyle, solunum sistemi üzerinde 
tahriş edici etki gösteren gazlardan değildir? 

A) Kükürt dioksit  B) Metan 

 

C) Formaldehid  D) Amonyak 

 

9) Koproporifirin, Burton çizgisi, düşük el, 
dimerkaprol terimleri aşağıdaki kimyasallardan 
hangisinin tanı ve tedavisinde kullanılan 
terimlerdir?  

 

A) Civa   B) Krom 

 

C) Kurşun   D) Benzen 

 

10)  Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılmış 

bazı yasal düzenlemeler aşağıda sunulmuştur. En 

eski tarihli olanından en yeni tarihli olanına bir 

sıralama yapıldığında aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi doğru sıralamayı vermektedir?  

I – Maadin Nizamnamesi 

II - Umumi Hıfzıssıha Kanunu 

III - Dilaver Paşa Nizamnamesi 

IV - Fincancılar sözleşmesi 

V-Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin 

Hukukuna Müteallik Kanun 

A) III – IV –  I  – V – II  

B) IV – III – I – V – II  

C) III – I – IV – II – V  

D) I – III – IV – V – II  
 

11) “İşyerinin her kademesinde görev yapan 
personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip 
olduğu veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, 
inanç, görüş ve paylaşımlar bütünü” aşağıdaki 
tanımlardan hangisine uymaktadır? 
 

A) İşyeri kalite politikası 

B) İşyeri sağlık politikası                                                                                                    

C) Üretim politikası 

D) İşyeri güvenlik kültürü 

 

12) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde 1420 işçi 

çalışmaktadır. Bu işyerinde işyeri hekiminin ve 

diğer sağlık personelinin asgari çalışma süresi ne 

kadardır?  

 

A) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 56 saat 

çalışacak 2. hekim  

B) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 56 saat 

çalışacak 2. hekim, tam gün 1 hemşire 

C) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 42 saat 

çalışacak 2. hekim,  tam gün 1 hemşire 

D) Tam gün 1 hekim, yanı sıra ayda en az 42 saat 

çalışacak 2. hekim, tam gün 2 hemşire     

 

13) Odyometrik test değerlendirmesi yapılırken 40 yaş  
sonrasındaki  her  yaş  için kaç dB(A) düşme 
fizyolojik  olarak  hesaplanır? 
 

A) 0,1   B) 0,5  

C) 1,0  D) 2,0 

 



 

BATI EĞİTİM KURUMU İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI XIV 

 

3 
 

14) Meslek hastalığına yakalanan işçilerin tedavisi ve 
tazminatları açısından aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi doğrudur?  

 
A) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için katılım payı 

ödemesi zorunludur. 

 
B) Ağır kusuru yüzünden meslek hastalığına tutulan 

veya hastalanan sigortalıya ödenecek olan tazminat 

tutarı kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı 

eksiltilir. 

 
C) Meslek hastalığına yakalanan işçinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmesi için belli bir süreyle 

prim ödemiş olması ya da prim borcu bulunmaması 

şartı aranır. 

D) Meslek hastalığına yakalanan işçilere ödenen 

tazminatlar,  işçinin hastalığa yakalanmasındaki 

kusuru ölçüsünde sadece işverene rücu edilebilir. 

 
15) Tozlu bir işyerinde çalışan ve sigara içen bir işçi 

nefes darlığı nedeniyle çalışmakta zorluk 
çekmektedir. Bu işçinin solunum fonksiyon testi 
sonucunda FEV1/FVC oranı % 70’in altında ve  
FEV1 değeri ise beklenen değerin  % 50 - % 80  
aralığında  bulunmuştur. Bu işçi Gold KOAH 
sınıflamasına göre hangi evrede kabul edilir?  

 

A) Evre I (Hafif)  

 

B) Evre II (Orta) 

 

C) Evre III (Ağır) 

 

D) Evre IV (Çok ağır) 
 

 

 

16) Solunum fonksiyon bozuklukları ile ilgili olarak 
aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?  

 

A) Restriktif ventilasyon bozukluğunu en iyi 

tanımlayan şey total akciğer kapasitesinde 

azalmadır. 

B) FEV1/FVC  <  0,70 olması solunum yolu 

obstrüksiyonunu gösterir. 

C) Obstrüksiyonu olan bir olguda bronkodilatör 

verilerek obstrüksiyonun geri dönüşümlülüğünün 

izlenmesi işlemi bronş provokasyon testi olarak 

adlandırılır. 

D) Obstrüktif bozukluklarda en belirgin artış rezidüel 

volümde görülür. 

                                              

17) Aşağıda sayılan yöntemlerden hangisi bir hayvan 
besi çiftliğinde zoonozların kontrolü için yürütülen 
primer korunma önlemlerinden değildir? 

 

A) Hayvanların içtiği suyun kontaminasyonunu 

önlemek 

B) Çalışanlarda oluşabilecek kesi ve berelenmelerde 

asepsi, antisepsi  

 C) Veteriner kontrolünde hayvanların aşılanması 

D) Hayvanlara enfeksiyon etkeni içermeyen besin 

vermek 

 

18) Zararlı etki meydana getirmeksizin bir ilacın bir 

defada verilebileceği maksimum doz miktarı 

aşağıdaki tanımlardan hangisidir?  

 

A) Maksimum Tedavi Dozu 

B) Medyan Toksik Doz (TD50) 

C) Etkin Doz (ED50) 

D) Terapötik İndeks 
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19) İş Kanununa göre “İşveren Vekilliği” ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 
işletmenin yönetiminde görev alan kimselere 
“İşveren Vekili” denir. 

B) İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve 
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

C) İşveren vekilinin, işçilere karşı işlem ve 
yükümlülüklerinden doğrudan kendisi sorumludur. 

D) İş Kanununda öngörülen her çeşit sorumluluk ve 
zorunluluklar işveren ile birlikte işveren vekilleri 
hakkında uygulanır. 
 

20) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 10’a göre nitelikleri 

bakımından en çok kaç iş günü süren işlere 

“süreksiz iş” denir?  

A)  7   B)   10  

C) 30   D)   60  

 

21) I - Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçiler 
II - Aynı işyerinde beş yıldan fazla onbeş yıldan az 

süredir çalışan işçiler 

III – Aynı işyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl 

dahil) süre çalışan işçiler 

IV - Elli ve daha yukarı yaştaki işçiler 

 

Hangi özelliklere sahip olan işçilere verilecek yıllık 

ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz? 

A) I – III  

B) II 

C) II – IV 

D) I – II – IV 

 

 

 

22) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 29’a göre işveren, 
ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, 
işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak 
istediğinde aşağıdakilerden hangisine bildirmek 
zorunda değildir?  
 

A) Sosyal Güvenlik Kurumuna  

B) Türkiye İş Kurumuna  

C) İşyeri Sendika Temsilcilerine 

D) Çalışma Bölge Müdürlüğüne 

                         

23) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?  
 

A) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 

çocukların çalışma saatleri günde sekiz ve haftada 

kırk saatten fazla olamaz. 

B) Okula devam eden çocukların eğitim 

dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri 

dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve 

haftada on saat olabilir. 

C) Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri 

kesintisiz kırksekiz saatten az olamaz. 

D) Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin 

süresi ondört günden az olamaz. 

 

24) Radyasyona maruziyetin önlenemediği durumlarda 

radyasyon kaynağını zırhlamak için aşağıdaki 

malzemelerden hangisi kullanılabilir?  

A) Kurşun  

B) Çimento 

C) PVC  

D) Hepsi 
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25) Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 

işverence yaptırılacak sağlık gözetimleri 

konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) İşveren, işyeri hekimince belirlenecek düzenli 

aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi 

tutulmalarını sağlar. 

B) Çalışanların günlük gürültü maruziyet düzeyinin 

90 dB(A)’yı aştığı yerlerde işitme testleri işverence 

yaptırılır.  

C) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, 

çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı 

gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde, işyeri 

hekimi çalışanı kendi sonuçları hakkında 

bilgilendirir. 

D) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, 

çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı 

gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde, 

işveren, benzer biçimde gürültüye maruz kalan 

diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden 

geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi 

tutulmalarını sağlar. 

 

26) ”Birim havadaki maksimum su buharı miktarı”  

aşağıdaki tanımlardan hangisidir?  

A) Bağıl nem  

B) Mutlak nem 

C) Doymuş nem 

D) Efektif nem 

 

 

 

27) İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerle yapılan 

çalışmaların hangisinin ilk kez kullanımında 

Bakanlığa ön bildirimde bulunmakla yükümlü 

değillerdir?  

A) Grup 1 biyolojik etkenler.  

B) Grup 2 biyolojik etkenler.  

C) Grup 3 biyolojik etkenler.  

D) Grup 4 biyolojik etkenler.        

                          

28) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

göre, aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından 

Çalışma Bakanlığı’na verilmesi gereken bilgilerden 

değildir?  

A) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz 

kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler 

 B) Maruz kalan çalışan sayısı 

 C) Çalışanlara yapılan eğitimlerin kayıtları 

D) Biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda 

ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek 

herhangi bir kaza veya olay 

29) Stresin neden ve sonuçları, stresin fizyolojik ve 

psikolojik sonuçları, tespit edilen stres 

kaynaklarına bireysel düzeyde karşılık verme 

teknikleri ve genel stres faktörlerinin nasıl 

azaltılabileceğinin öğretilmesine dayanan 

programlara ne ad verilir? 

A) Maslach Tükenmişlik Ölçeği  

B) Stres Yönetim Eğitim Programları 

C) Çalışanlara Yardım Programları 

D) İş Doyumu Ölçeği  

30) 
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30) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında 

aşağıdaki etkenlerden hangisi işçilerin duruş 

biçimine bağlı stress nedenlerinden birisidir? 

A) Dinlenme aralarının planı 

B) Yapılan işin hızı 

C) Uzanım mesafeleri 

D) Uzun süreli çalışmalar 

 

31) Kişisel koruyucularla ilgili olarak işyerinde 

tutulması yararlı olan kayıtlar aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) İmalatçı tarafından sağlanacak Türkçe kullanım 

kılavuzu 

B) Kişisel koruyucu donanım kullanım talimatları 

C) Kişisel koruyucunun işçiye teslim edildiğine dair 

tutanak 

D) Hepsi 

 

32) Gebe ve emziren çalışanların çalışma şartlarıyla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  

 
A) Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını 

emzirmeleri için günde toplam bir saat süt izni 

verilir. 

B) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk 

saatten fazla çalıştırılamaz. 

C) Kadın çalışanlar, gebe olduğu sağlık raporuyla 

tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede 

gece çalışmaya zorlanamaz. 

D) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir 

yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. 

 

33) Bir hekim muayenehanesindeki hemşireye  asgari 

…… saat  “İş Sağlığı Güvenliği”  eğitimi  verilmeli ve 

bu eğitim ………….. periyotlarda tekrarlanmalıdır. 

Boşluklara hangi seçenekteki ifadeleri sırası ile 

yerleştirmek doğrudur?  

A) 16 – yıllık            B) 12 – 2 yıllık 

C) 16 – 2 yıllık        D) 12 – 3 yıllık                                

34) Ortada bir önderin, üstün bulunduğu ve astların 

tek tek bu üst ile iletişimde bulunduğu, birbirleri 

arasında iletişimin söz konusu olmadığı, otoriter ve 

tek merkezli örgütlerde ortaya çıkan iletişim ağı 

aşağıdaki iletişim ağı türlerinden hangisidir?  

A) Tekerlek  B) Yıldız 

C) Çember  D) Zincir 

35) 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41’e göre fazla 
çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının 
yüzde kaç tutarında yükseltilmesi suretiyle ödenir?  

 
A) % 25   B) % 40  

C) % 50   D) % 100 

36) İdari cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?  
A) İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan 

işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir. 

B) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik 

eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para 

cezası verilir. 

C) İdari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek 

suretiyle İş Mahkemeleri tarafından verilir. 

D) İş müfettişlerinin her çeşit teftiş, denetleme yetki 

ve görevleri gereğince görevlerinin yerine 

getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve 

sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka 

bir suçu oluştursa dahi idari para cezası verilir. 
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37) Aşağıdakilerden hangisi gürültüyü, gürültüye 
maruz kalan kişide engelleme yöntemlerinden 
birisidir?  
 
A) Sesin havada yayılmasını önlemek için ses emici 
engeller kullanmak 

B) Gürültü kaynağını ses emici malzeme ile 
kapatmak 

C)  Daha az gürültü çıkaran makinalar kullanmak 

D) Gürültüye maruz kalan kişiyi koruyucu bölme 
içinde çalıştırmak 

 

38) Tarama odyometrisi  ……………………………………. ve  
……………………frekanslarda ölçüm gerçekleştirilerek 
yapılan bir testtir. Boşluklara gelecek doğru 
ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?  

I – Sessizce bir odada 

II – Mutlak sessiz kabinde 

III – 2000 – 4000 – 8000 Hz frekanslarda 

IV – Tüm frekanslarda 

 

A) I – III  B) I – IV 

C) II – III  D) II – IV 

 

39) Aşağıdakilerden hangisi sırt incinmelerinin sık 

rastlanan sebeplerinden değildir?  

A) Ağır yük kaldırmak  

B) Elverişsiz ortam ve pozisyonlarda çalışmak  

C) Sabit bir pozisyonda çok kısa süre oturmak  

D) Islak veya kaygan bir zemin üzerinde düşmek  

 

 

 

40) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre 

aşağıdakilerden hangisi ekran için uygun özellik 

olarak tarif edilmiştir?  

A) Ekran, operatörün/çalışanın göz hizasından 

yukarıda olmalıdır. 

B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü 

titrememelidir. 

C) Ekran, dönemeyecek şekilde sabitlenmiş 

olmalıdır. 

D) Ekran, asla ayrı bir kaide üzerinde kullanılabilir 

olmamalıdır. 

 

41) Etik kurallarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılar.  

B) Kişisel olarak disipline etmek için bir çerçeve 

oluşturur.  

C) Mesleki gruplaşmayı ortadan kaldırır.  

D) Değerleri ve kuralları netleştirir.  

 

42) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 21. 

Maddesi’ne göre kurulan Ulusal İş Sağlığı ve 

Güvenliği Konseyi’nde Çalışma Bakanlığı’na bağlı 

olan aşağıdaki birimlerden hangisinden Genel 

Müdür bulunmaz?  

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü,  

B) Çalışma Genel Müdürü,  

C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel 

müdür. 

D) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel 

Müdürü 
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43) Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM’ün bölümlerinden 
değildir?  

A) İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölümü 

B) İş Hijyeni Psikososyal Faktörler Bölümü 

C) İş Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü 

D) Kalite Bölümü 

44) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari 

büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak 

üzere en az …… m2 bir muayene, ….. m2 ilkyardım 

ve acil müdahale, … m2 iş güvenliği uzmanı odaları, 

…. m2  bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası 

ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. Yukardaki 

boşluklara gelen doğru cevaplar aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?  

A) 8 – 12 – 15 – 12  

B) 10 – 12 – 15 – 12   

C)  10 – 15 – 10 – 12  

D) 8 – 12 – 8 – 10  

45) İşyeri hekimlerinin eğitimleri ve sınavları ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  180 saatlik teorik eğitiminin en fazla yarısı 

uzaktan eğitim ile verilebilir. 

B) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden 

itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir.  

C) Eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım 

hakkı tanınanlar, haklarını en fazla 2 defada 

kullanabilirler. 

D) Adayların, eğitim tarihinden itibaren üç yıl içinde 

en fazla iki defa sınav hakkı vardır, başarılı 

olamazlarsa yeniden eğitim programına katılmak 

zorundadırlar. 

46) İşyeri hekimleri, 10’dan az çalışanı olan ve 
……………sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına 
yılda en az ….. süre ile görev yaparlar. Boşluklara 
sırayla gelecek doğru cevaplar hangi seçenektedir?  
 
A) Az tehlikeli, 25 dakika 

B) Az tehlikeli ve tehlikeli, 25 dakika 

C) Az tehlikeli ve tehlikeli, 35 dakika 

D) Az tehlikeli, 60 dakika 

47) Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli 
senaryolar analiz edildiği, kazaların sıklığı ve/veya 
olasılıklarının sayısal olarak belirlendiği risk 
değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) HAZOP   B) ETA 

C) Fine – Kinney  D) Matris 

 

48) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) Risk değerlendirmesi çalışmalarında 

görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından 

sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 

B) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek 

olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan 

hizmet alabilir. 

C) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 

paylaşması durumunda, ayrı ayrı değil tüm 

işverenlerin yürüttüğü işler birlikte göz önünde 

bulundurularak risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. 

D) Risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç 

duyulan her aşamada çalışanların sürece katılarak 

görüşlerinin alınması sağlanır. 
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49) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına 
göre çok tehlikeli işyerlerinde en geç …, tehlikeli 
işyerlerinde en geç …., az tehlikeli işyerlerinde en 
geç ….. yılda bir yenilenir. Boşluklara gelecek doğru 
cevap hangi seçenekte verilmiştir?  

A) 1 – 2 – 3   B) 1 – 3 – 5 

C) 2 – 4 – 6   D) 2 – 3 – 4 

 
50) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politika 

beyannamesi hazırlanırken dikkat edilmesi 
gereken hususlardan yanlış olan ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Hazırlanmasında üst yönetim ve temsilciler görev 

almalıdır. 

B) Başka bir işyerinden alınarak adapte edilebilir. 

C) İşyerinin ileriye yönelik hedefleri ile tutarlı olması 

gerekir. 

D) İşyerine ait diğer politikalar kadar önem arz 

etmelidir.                                  

51) İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışma usulleri ile 
ilgili olarak doğru ifadeler hangi seçenekte 
toplanmıştır?  

I- Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır. 

II- Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan  

temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. 

III- Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.  

IV- Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır. 

 

A) I-II-III-IV         B) I-II-III                                                 

C) II- IV      D) II-III-IV                        

52) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş 
kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 
ile ilgili 14. Maddesi’ne göre işveren, iş kazalarını 
kazadan sonraki …. iş günü içinde,  sağlık hizmeti 
sunucuları ise kendilerine intikal eden iş kazalarını 
en geç …. gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirir. Yukarıdaki ifadede boşluk bulunan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
 
A) 2 –  7   B) 2 –  10 

C) 3 –  10  D) 5 –  10 

 
 

53) Kimyasal ile temas etmiş deriden kalıntı elde 

etmek için silerek alınan örnekler, el veya deri 

yıkama sonrası toplanan sıvı, dermal dozimetre 

patch’leri ve florasan tarama gibi tanı yöntemleri 

hangi tür sağlık risk değerlendirmesi örneği sayılır?  

 

A) Deri Temas Değerlendirmesi 

B) Risk Tanımlaması 

C) Doz Tepkisi Değerlendirilmesi 

D) Risk/Riziko Karakterizasyonu 

 

54) Boya, tekstil ve mobilya sanayinde çalışanlarda 

yoğun biçimde kullanılan solventlerin solunum 

yolu maruziyeti sonucunda hangi mesleki kalp 

damar hastalığı sıklıkla görülmektedir?  

 

A) Myokard infarktüsü 

B) Kardiyak aritmi 

C) Hipertansiyon 

D) Periferik arter hastalığı 
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55) Organik fosforlu pestisit ve herbisitlere maruziyet 
sonucu çalışanlarda görülen sinir sistemi 
etkilenmeleri konusunda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir?  
 
A) Asetil kolin esteraz  inhibisyonu görülür. 

B) Kolinerjik semptomlar oluşur. 

C) Konvülziyon ve komaya varabilen bilinç 

değişiklikleri görülür. 

D) Serum kolinesteraz seviyesi yükselir. 

 

56) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ulnar oluk sendromu 

için doğru kabul edilir?  

A) Sürekli ön kol fleksiyonu yapılan işler riski arttırır. 

B) İleri evrede baş ve işaret parmaklarda atrofi 

görülür. 

C) Motor kayıplar sıklıkla, duyu kayıplarından önce 

görülür. 

D) EMG’nin tanıda önemli bir yeri yoktur. 

 

57) Aşağıdaki etkenlerden hangisine maruziyet deri 

kanserine yol açma açısından yüksek risk taşıdığı 

bilinen etkenlerden kabul edilmez? 

A) Ultraviyole ışınları B) Vinil klorür 

C) Katran   D) Arsenik 

 
 

58) Aşağıdakilerden hangisi mesleki kanser etkeni 

kabul edilen ağır metallerden değildir?  

A) Krom  B) Arsenik 

C) Benzen  D)  Nikel  

 

59) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik Madde 8’e göre 

aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından 

Bakanlıkça istendiğinde, verilecek bilgilerden birisi 

değildir?  

A) Maruz kalan çalışanların listesi 

B) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde 

üretilen ve kullanılan miktarı 

C) d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü 

D) Alınan koruyucu önlemler 

60) Ortalama çalışan sayısı 200 olan bir tekstil 
fabrikasında işçilere 5 yıldır solunum fonksiyon 
testi yapılmaktadır. Son 2 yıl içinde yapılan testler 
sonucunda FEV1/ FVC oranı % 70 altında olanların 
sayısı 2013 yılı için 20, 2014 yılı için 25 olarak 
belirlenmiştir. Son 2 yıl içinde hastalık saptanan 
işçilerden işten ayrılan,  emekli olan veya ölen 
yoktur. 2014 yılında solunum yolu obstrüksiyonu 
saptanan hasta insidansı aşağıdakilerden 
hangisidir?   
 
A) Binde 125   B) Binde 100 

 

C) Binde 50   D) Binde 25 
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İŞYERİ HEKİMLİĞİ XIV TEST CEVAP ANAHTARI 

1-C 

2-B 

3-D 

4-A 

5-C 

6-B 

7-A 

8-B 

9-C 

10-B 

11-D 

12-A 

13-B 

14-B 

15-B 

16-C 

17-B 

18-A 

19-C 

20-C 

21-D 

22-A 

23-B 

24-D 

25-B 

26-C 

27-A 

28-C 

29-B 

30-C 

 

31-D 

32-A 

33-B 

34-A 

35-C 

36-C 

37-D 

38-A 

39-C 

40-B 

41-C 

42-D 

43-B 

44-C 

45-D 

46-A 

47-B 

48-C 

49-C 

50-B 

51-D 

52-C 

53-A 

54-B 

55-D 

56-A 

57-B 

58-C 

59-A 

60-D 
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