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DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlu-
larına başvurunuz.

 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kulla-

nanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak 
  için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK
TÜRÜ

A

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem 
kullanmayınız.

2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık tü-
rünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. 
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:   
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1.  “Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâllerini sürdür-
me ve daha üst düzeye çıkarma çalışmaları-
dır” şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisi-
ni ifade eder?

A) İş sağlığı
B) Sağlığın geliştirilmesi
C) Mesleki primer korunma
D) Meslek hastalıklarından korunma

2.  Aşağıdakilerden hangisi “çağdaş iş sağlığı ve 
güvenliği uygulama ilkeleri”nden biri değildir?

A) Iş yeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
B) Meslek hastalıklarının tedavisi
C) Aralıklı kontrol muayenesi 
D) Uygun işe yerleştirme

3.  Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin is-
tatistiklere göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) En sık saptanan meslek hastalıkları mesleki 
deri hastalıklarıdır.

B) Meslek hastalıkları sayısı uluslararası değerle-
re göre beklenen sayıdan fazladır.

C) Meslek hastalıkları sayıları ile iş kazası sayıla-
rı benzer düzeydedir.

D) İş kazaları çalışma saatlerine göre değerlen-
dirildiğinde en sık ilk saatlerde meydana gel-
mektedir.

4.  Mevzuat hiyerarşisine göre aşağıdaki sırala-
malardan hangisi doğrudur?

A) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik
B) Kanun - Tüzük - Anayasa - Yönetmelik
C) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik
D) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik

5.  İş Kanunu’na göre genel bakımdan çalışma 
süresi haftada en çok kaç saattir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 90

6.  İş Kanunu’na göre tarafların anlaşması ile haf-
talık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haf-
tanın çalışılan günlerine, günde en çok kaç sa-
ati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtıla-
bilir?

A) 11 B) 9 C) 8 D) 7,5

7.  Sürekli işgöremezlik terimiyle; iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az yüzde kaçının azalmış olduğu 
ifade edilmektedir?

A) % 5 B) % 8 C) % 10 D) % 20

8.  Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumunun 
gece çalışmasına uygunluğu işe başlamadan 
önce alınan sağlık raporu ile belgelenir. Bu iş-
çilere periyodik sağlık kontrolü hangi aralık-
la yapılır?

A) En geç 3 ayda bir
B) En geç 6 ayda bir 
C) En geç yılda bir 
D) En geç iki yılda bir

9.  Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma 
Örgütünün (ILO) Anayasası’nda belirlenen he-
deflerden değildir? 

A) İşsizliğin önlenmesi ve istihdam
B) Göçmen işçilerin haklarının korunması
C) Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için küresel 

normlar geliştirmek
D) Çalışma yaşamının sağlıklı-güvenli kılınma-

sı için, üye ülkeleri bağlayıcı sözleşmeler ya-
yımlamak



İŞ YERİ HEKİMLİĞİ A

3

10.  Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Sağlık Örgü-
tünün (WHO) görevleri arasında değildir?

A) WHO Anayasası’nı onaylayan üye ülkeleri 
bağlayıcı direktifler yayımlamak

B) Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim 
ve meslek kümeleri arasında iş birliğini kolay-
laştırmak

C) Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan 
bilimsel çalışmalarda yönetici ve eşgüdümcü 
makam olarak davranmak

D) Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşları, sağlık 
yönetimleri, meslek kümeleri ve uygun görüle-
cek öbür örgütlerle eylemli bir iş birliği kurmak 
ve sürdürmek

11.    I- Türkiye, ILO Sözleşmelerinin tamamını im-
zalamıştır.

 II- ILO, 112 sayılı Sözleşmesi’yle iş yerlerin-
de ilk ve acil yardım birimi kurulmasını iste-
mektedir.

III- ILO, Tavsiye Kararları ve Sözleşmeler ol-
mak üzere 2 tür teknik metin üretmektedir.

IV- ILO Sözleşmeleri, üye ülkeleri doğrudan 
bağlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşme-
lerine ilişkin olarak yukarıdaki önermelerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) I - II B) II - IV C) I - III D) Yalnız III 

12.  Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 Yöne-
tim Sisteminin getirilerinden biri değildir?

A) İş sağlığı ve güvenliği risklerini asgari düzeye 
indirmesi

B) Kurumun imajının iyileştirilmesine yardımcı ol-
ması

C) İş performansının geliştirilmesi
D) Ürün güvenliğini sağlaması

13.  Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir?

A) Hesap sorma
B) Nezaket ve saygı
C) Saygınlık ve güven
D) Dürüstlük ve tarafsızlık

14.  Çalışma yaşamında etik kurallara ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etik, davranış bilimidir.
B) Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kuru-

mun veya grubun davranış standartlarıdır.
C) İş sağlığı çalışanları, faaliyetleri sırasında vâkıf 

oldukları endüstriyel ve ticari sırları gerektiğin-
de diğer iş yerlerinde de kullanabilirler.

D) İş sağlığı çalışanları, işverenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine 
getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin 
sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda 
da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır.

15.  İş yeri sağlık ve güvenlik biriminin yıllık değer-
lendirme raporunu aşağıdakilerden hangisine 
bildirme yükümlülüğü yoktur? 

A) İşveren 
B) Sağlık Bakanlığı
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16.  İş Kanunu’nun 86. maddesine göre; ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişin-
de veya işin devamı süresince en az yılda bir 
kez almak zorunda oldukları muayene raporla-
rı, aşağıdakilerden hangisinden alınamaz?

A) Toplum Sağlığı Merkezleri
B) Aile Hekimliği Birimleri
C) Özel Tıp Merkezleri 
D) İş yeri Hekimleri

17.  İş Kanunu’nun 87. maddesine göre, on dört 
yaşından on sekiz yaşına kadar (on sekiz 
dâhil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmaların-
dan, on sekiz yaşını dolduruncaya kadar kaç 
ay ara ile aynı şekilde hekim muayenesinden 
geçirilip, bu işte çalışmaya devamlarında bir 
sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi 
zorunludur?

A) Her ay  B) 3 ayda bir
C) 4 ayda bir D) 6 ayda bir



4

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ A
18.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde tam 

süreli iş yeri hekiminin görevlendirilmesi için 
iş yerinde en az kaç işçinin çalıştırılıyor olma-
sı gerekir? 

A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000

19.  “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme-
liği” uyarınca aşağıdakilerden hangisi iş yeri 
sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve gü-
venlik biriminin görevleri arasında yer almaz?

A) İşçilerin sağlık gözetimi
B) İlk yardım ve acil müdahale
C) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
D) Tedbirlere uymayan işçileri Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına bildirme

20.    I-  İşçilerin sağlık gözetimi
 II- Çalışma ortamının gözetimi
III- Üretim kayıt ve istatistiklerinin tutulması

İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık 
ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir ça-
lışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akı-
şını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalış-
ma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla, yukarıdaki görevlerden hangisi/han-
gilerini yerine getirmekle yükümlüdür? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II 
C) I - II  D) I - II - III

21.  Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın tanımıdır?

A) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık 
durumunda tıp profesyonelleri olay yerine ula-
şıncaya dek, olay yerinde bulunanların hasta 
ya da kazalıya yaptığı uygulamalardır.  

B) İlk yardım, toplu bir kaza ya da hastalık duru-
munda ambulans olay yerine ulaşıncaya dek, 
paramediklerin hastalara ya da kazalılara tıbbi 
müdahalesidir.

C) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık 
durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya dek, 
olay yerinde bulunanların hasta ya da kazalıya 
yaptığı uygulamalardır.  

D) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık 
durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya dek, 
çevredeki sağlıkçıların hasta ya da kazalıya 
uyguladığı girişimlerdir.

22.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul, ayda bir toplanır.
B) Kurulun kararları öneri niteliğindedir, bağlayıcı-

lığı yoktur.
C) Kurul üyesi işveren veya vekili, gereken araç 

ve gereci sağlamak zorundadır.
D) Kurul, sanayiden sayılan, devamlı olarak en 

az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli iş-
lerin yapıldığı iş yerlerinde kurulur.

23.  “Toplumumuzun üretken 15-64 yaş dilimi, tüm 
nüfusun yaklaşık 2/3’üdür ve bu kesimin sağ-
lığı, ............. ,................. ve .............. nedenler-
le ciddi risk altındadır.” cümlesinde boş bıra-
kılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler sıralı 
olarak gelmelidir?

A) iş yeri ortamından kaynaklanan / yinelenen / 
korunması olanaklı

B) iş yeri ortamında bulunan/ ölçülebilen / kişisel 
koruma donanımı olan

C) işyerlerinde saptanan / sıklıkla karşılaşılan / 
korunması maliyet-etkin olmayan

D) iş yerinde sürveyansı yapılan / beklenmedik 
biçimde oluşan / korunması maliyet-yararlı ol-
mayan

24.  Çalışma ortamı risk etmenlerinin kontrolünde-
ki önlemlerin önceliği aşağıdakilerin hangisin-
de doğru olarak sıralanmıştır?

A) Yerine koyma / kaynakta sınırlama / mekanda 
yönetim / kişisel koruyucu

B) Tecrit / yer değiştirme / aralıklı çalıştırma / or-
tam ölçümleri

C) Üretim planlaması / kaynakta kontrol / ortam-
da kontrol / kişide kontrol

D) Yerine koyma / izolasyon / aralıklı çalıştırma / 
periyodik muayeneler
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25.  Aşağıdaki risk etmenleri ve türleri hangi seçe-
nekte doğru eşleştirilmişlerdir?

1. gürültü ve titreşim 
2. aydınlanma ve 
    ışınlar 
3. ısı, nem, tozlar ve
    basınç
4. madeni yağlar
5. madenler ve sol
    ventler
6. zehirli gazlar ve 
    pestisitler
7. asit ve alkaliler
8. bruselloz, şarbon,
    veba ve tularemi 
9. iş güvencesizliği

10. ağır yük taşıma ve
      yorgunluk

A. Fiziksel risk etmenleri
B. Kimyasal risk etmenleri
C. Biyolojik risk etmenleri
D. Psiko-sosyal risk etmenleri
E. Ergonomik risk etmenleri

A) 1, 2 ve 3 ile
B

4, 5, 6 ve 7 ile 
A

8 ile C 9 ile D 10 ile E

B) 1, 2 ve 3 ile 
A

4, 5, 6 ve 7 ile 
B

8 ile C 9 ile E 10 ile D

C) 1, 2 ve 3 ile
B

4, 5, 6 ve 7 ile 
A

8 ile C 9 ile E 10 ile D

D) 1, 2 ve 3 ile 
A

4, 5, 6 ve 7 ile
B

8 ile C 9 ile D 10 ile E

26.  Aşağıdaki göz duşu ile ilgili önermelerde özel-
likle hedeflenen hangisidir?

	  
A) Sulandırılmış asidik çözelti ile yıkayarak nötra-

lizasyon
B) Sulandırılmış bazik çözelti ile yıkayarak nötra-

lizasyon
C) Musluk suyu ile yıkayarak kornea epitelini ko-

ruma
D) Serum fizyolojik ile yıkayarak konjunktiva ve 

sklerayı koruma

27.  “İş yerinde kimyasal maddelerle ilgili riskler-
den çalışanların sağlık ve güvenliğinin ko-
runması” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Konuyla ilgili bir yönetmelik vardır.
B) Ülkemiz bu konuda ILO mevzuatını uyumlaş-

tırmıştır.
C) Türkiye bu konuda AB direktiflerini temel al-

mıştır.
D) Ülkemizde konuya ilişkin mesleki maruziyet sı-

nır değerleri ilgili mevzuatla belirlenmiştir.

28.  Aşağıdakilerden hangisi, iyonlaştırıcı radyas-
yon kaynağıdır?

A) Mikrodalga B) Görünen ışık 
C) Infrared  D) X-Işınları

29.  Aşırı uyku hâli, yorgunluk, tansiyon düşme-
si ve baş dönmesi, vücut direncinin düşmesi, 
aşırı terleme ve tuz kaybıyla oluşan ısı kramp-
ları, çalışma veriminin düşmesi ve konsant-
rasyon bozuklukları, aşağıdaki iş yeri ortam 
faktörlerinden hangisi ile oluşabilir?

A) Tozlu ortam B) Sıcak ortam 
C) Soğuk ortam  D) Gürültülü ortam  

30.  Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve 
doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise tera-
tojenik, mutajenik ve genotoksik etkiler orta-
ya çıkaran iş yeri ortam faktörü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İyonlaştırıcı radyasyon
B) Basınçlı ortam 
C) Soğuk ortam
D) Titreşim

31.  İş yerlerinde, çalışanların işitme sistemini 
olumsuz etkilemeye başlayan gürültü şiddeti 
kaç desibeldir?

A) 70 B) 75 C) 85  D) 95  
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32.  Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, 

sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile or-
taya çıkan,  beyaz parmak veya ölü parmak 
adı verilen tabloyu ortaya çıkaran iş yeri ortam 
faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İyonlaştırıcı radyasyon 
B) Basınçlı ortam 
C) Soğuk ortam
D) Titreşim

33.  İş yeri havasında var olup, günde 8 saat veya 
haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz 
kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar ver-
mediği kabul edilen değer aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) ESD (Eşik sınır değer)
B) ppb (Milyarda bir kısım)
C) ppm (Milyonda bir kısım)
D) MAK değeri (Müsaade edilen azami konsant-

rasyon)

34.  Aşağıda yer alanlardan hangisi iş yerinde za-
rarlı kimyasal etmenlerdendir? 

A) Ultraviyole B) Civa buharı
C) Gürültü  D) Radyasyon

35.  Aşağıdakilerden hangisi mesleksel kansere 
neden olan etkenlerden değildir?

A) Asbest  B) Krom
C) Demir  D) Radyasyon

36.  Kanser etkeni ve ilişkili kanser türü aşağıdaki-
lerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir? 

A) Asbest – akciğer kanseri
B) Benzidin – mesane kanseri
C) Krom – nazal sinus kanseri
D) Vinil klorür – mide kanseri

37.  Kimyasal malzemelerin yapısal özelliği nede-
niyle zarar verme potansiyeline ne denir?

A) Tehlike  B) Tehlike+risk
C) Potansiyel risk D) Risk

38.  Kimyasal maddelerle meydana gelen yanıklar 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asit ve alkaliler, özellikle sülfirik asit ve sod-
yum/ potasyum hidroksit kimyasal yanığa yol 
açabilir.

B) Ağır kimyasal yanıklarda (asidoz, alkaloz gibi) 
metabolik komplikasyonlar gelişebilir.

C) Hidroflorik asit yanıkları, şiddetli ağrı ve derin 
doku nekrozu yapabilir.

D) Etkilenen bölge su ile yıkanmamalıdır.

39.  Aşağıdaki kimyasallardan hangisi motor nö-
ron hastalığına neden olur?

A) Nitröz oksit B) Metanol
C) Kurşun  D) n-Hekzan

40.  Periyodik muayenesinde el yazısında bozulma 
ve ellerde titreme saptanan işçide hangi kim-
yasal maddeye maruziyet düşünülebilir?

A) Krom  B) Civa
C) Kurşun  D) Alüminyum 
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41.  “İş yerinde her kimyasalın bir ............... ol-
malı ve kullanım öncesinde okunmalıdır. Ça-
lışmalar; kanserler, astma ve gelişimsel bo-
zukluklarda artışın, özellikle genç çocuklarda 
............... bağlanabileceğini düşündürmekte-
dir. Son 50 yıl boyunca, ............... kimyasal ge-
liştirilmiş, kullanılmış, dağıtılmış ve çevreye 
atılmıştır.  Iş yeri kimyasallarının çoğu, insan-
da ve yabani yaşamda olası toksik etkileri ba-
kımından ...............” 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere han-
gi seçenekteki ifadeler sırasıyla gelmelidir?

A) malzeme güvenlik sağlık formu / radyoaktivite 
maruziyetine / 10.000`den çok / test edilmiştir.

B) malzeme güvenlik bilgi formu / kimyasal maru-
ziyete / 80.000`den çok / test edilmemiştir. 

C) kimyasal sağlık bilgi formu / biyolojik etmen 
maruziyetine / 20.000`den çok / test edilme-
miştir.

D) materyal güvenlik bilgi formu / kimyasal maru-
ziyete / 30.000`den çok / test edilmiştir.

42.  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanla-
rın Korunması Hakkında Yönetmelik hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam 
oluşması olasılığı bulunan iş yerlerini kapsar.

B) Bu Yönetmelik’in dayanağı, 4857 sayılı İş Ka-
nunu’dur.

C) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak karar-
sız hâlde bulunan maddelerin üretimi, işlemler-
den geçmesi, kullanımı, depolanması ve nak-
ledilmesi, kapsam içindedir.

D) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanıla-
cak her türlü taşıma aracı, bu Yönetmelik kap-
samındadır.

43.  Enfeksiyon zincirinin ilk halkası etken (bakte-
ri, virüs, mantar, parazit vs.) ve bu etkene üre-
me ve çoğalma alanı sağlayan “kaynak”tır.

Bu zincirin son halkası aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kaynaktan çıkış yolu
B) Konakçıya giriş yolu
C) Bulaş yolu
D) Konakçı

44.  Özellikle gıda sektörü, veteriner ve hayvancı-
lık sektörü için risk oluşturabilen ve en sık gö-
rülen bakteriyel enfeksiyon aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Salmonella enfeksiyonları
B) Brucella enfeksiyonları
C) Stafilokok enfeksiyonları
D) Hepatit A

45.  Aşağıdakilerden hangisi “omurganın ve is-
kelet sisteminin sağlığının korunabilme-
si için dikkat edilmesi gereken başlıca duruş 
özellikleri”nden biri değildir?

A) Ağırlık mümkün olduğunca gövdeden uzak tu-
tulmalıdır.

B) Dengesiz yüklenmiş yüklerin taşınmasından 
kaçınılmalıdır. 

C) Dik yürüme ve dik oturma alışkanlık hâline ge-
tirilmelidir.

D) Ağırlık kaldırma işlemine geçilmeden, ağırlığın 
kaldırılacağı yol üzerinde bulunan hareketi en-
gelleyecek her şey yoldan kaldırılmalıdır.

46.  İnsanla işi arasındaki uygunluğu değerlendi-
rirken:

  I- Kullanılan teçhizat (şekli ve göreve uygun-
luğu)

 II- Kullanılan bilgi (nasıl sunulduğu, değerlen-
dirildiği ve değiştirildiği)

III- Sosyal ortam (takım çalışması ve yönetim 
desteği)

açılarından hangisi/hangilerini incelemek ge-
rekir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II
C) I - II  D) I - II - III
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47.  Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşleri Yö-

netmeliği’nin, işverenlere getirdiği yükümlü-
lüklerden değildir?

A) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yan-
lış taşınması hâlinde ortaya çıkabilecek riskler 
hakkında eğitim vermek

B) İş yerinde yüklerin elle taşınmasına gerek du-
yulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak

C) Elle taşıma işi yapan işçilere yemeklerde pro-
teinli ve kalorili besinler vermek

D) Elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcile-
rine taşınan yükle ilgili genel bilgileri vermek

48.  İnsan vücudu için tehlikeli gerilim seviyesi nedir?

A) Etkin değeri 50 volt ve üzeri
B) Etkin değeri 30-49 volt arası
C) Etkin değeri 10-29 volt arası
D) Etkin değeri 9 volt ve altı

49.  Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çarpılmada 
yapılacak ilk yardım uygulaması değildir?

A) Hatalı akım devresini kesmek
B) Kablo ya da devreyi tamir etmek
C) Kuru bir tahta ile kazazedeyi çekmek
D) Kazazedeyi kuru elbiselerinden tutup çekmek

50.  İş yerlerinde yapılacak risk değerlendirme ça-
lışmalarında özellikle büyük endüstriyel kaza-
lara sebebiyet verebilecek kritik sistemlerin de 
irdelenmesi ve bu sistemlerde oluşabilecek, 
tehlikeli olarak tanımlanan sapmaların gideril-
mesi ile aşağıdakilerden hangisinin arttırılma-
sı gerekmektedir?

A) Güvenirliğin 
B) İşçilerin güvenirliğinin 
C) Sistemin güvenirliğinin
D) Ergonomik güvenirliğin

51.  Özellikle iş kazaları işin akışını durdurarak 
üretimi kesintiye uğratmakta ve maddi kay-
ba neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanı-
lan makine ve tezgâhlarda koruma sistemleri-
nin geliştirilmesi ile iş güvenliğinin sağlanma-
sı sonucunda önemli ölçüde …………. sağlan-
dığını saptamıştır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere gelebilecek 
en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim artışının B) İstihdamın 
C) Satışın   D) Reklamın

52.  Bir kazanın meydana gelmesini önlemek üze-
re potansiyel nedenlerin ortadan kaldırılması 
amacıyla çalışmaların yapılması nasıl bir yak-
laşımdır?

A) Aktif  B) Reaktif
C) Proaktif  D) Gerçekçi

53.  Aşağıdakilerden hangisi mesleki amaçla kulla-
nılan ve basit yapıda olmayan kişisel koruyu-
cu donanımdır?

A) Güneş gözlüğü B) Baret
C) Yağmurluk D) Bahçıvan eldiveni

54.  İş sağlığı ve güvenliğinde, planlanan korun-
ma politikalarının başarılı olması ve devamlılı-
ğının sağlanması için aşağıdakilerden hangisi 
en önemli şarttır?

A) Planlamaların bölüm müdürleri tarafından ya-
pılması

B) Planlamalara çalışanların da katılımının sağ-
lanması

C) Doğru kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
D) Acil durum önlemlerinin planlanmış olması
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55.  Aşağıdakilerden hangisi, işin içeriği bakımın-
dan strese yol açan özelliklerden değildir?

A) Monoton iş
B) Vardiyalı çalışma
C) Değişmez çalışma saatleri
D) Liyakate uygun yükselme olanağı

56.  Aşağıdakilerden hangisi, aşırı çalışma sonu-
cunda ölümle sonuçlanan durumdur?

A) Tükenmişlik B) Kaizen
C) Karoshi  D) Minamata

57.  “Sağlığın geliştirilmesi”nin tanımı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kişilerin optimal sağlık durumunun sağlanma-
sı yönünde hareket edebilmeleri için, yaşam 
tarzlarını değiştirmeleri çabasıdır.

B) Ülkelerin kendi sağlık ihtiyaçlarına yönelik sağ-
lık eğitimidir.

C) Halkı sağlıkla ilgili konularda eğitmektir.
D) Davranış değişikliği oluşturmaktır.

58.  İş yerinde sağlığı geliştirme etkinliklerinin iş-
veren açısından öncelikle yararı, aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yaşam biçimi faktörlerini olumlu hâle getirmektir.
B) Güvenli bir çalışma ortamında sağlıklı olarak 

çalışmaktır.
C) Hastalıkların erken dönemde saptanması ve 

uygun tedavi programları sağlamaktır.
D) Hastalık ve kaza nedeni ile olan iş kayıplarının 

azaltılması, iş yerinde verimli çalışmanın sağ-
lanması ve sonuç olarak üretimin artırılmasıdır.

59.  İş yeri hekiminin işçi beslenmesi kapsamında 
olmayan yükümlülüğü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Sık görülen beslenme hastalıklarının tanı ve 
sağaltımı

B) Yiyeceklerin besin değerini bilmek ve hasta iş-
çilere diyet düzenlemek

C) İş yerinde beslenme hizmeti verenlerin deneti-
mi, eğitimi

D) İş yerinde işçilerin yeterli-dengeli beslenmesi 
için gerekli menü hazırlanması

60.  İş sağlığı alanında “iş hijyeni” kavramı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İş hijyeni, kişisel hijyenden farklıdır. Kişisel hij-
yen kavramı mikrobik kirlilikten arındırmak de-
mektir, oysa  “iş hijyeni” kimyasal tehlikelerin 
ortamdan arındırılması demektir. 

B) İş sağlığı alanında hijyen kavramı sadece bi-
yolojik risklerden arındırmayı değil kimyasal 
vb. diğer kirliliklerden arındırmayı da kapsa-
maktadır.

C) İş hijyeni çalışma ortamının temiz, tertipli ve 
düzenli tutulmasını ifade eden kapsamlı bir ta-
nımdır.

D) Fiziksel ve kimyasal riskler iş hijyeninin kapsa-
mına girmez. 

61.  Aşağıdakilerden hangisi kaynakta kontrol 
yöntemlerinden biri değildir?

A) Tehlikeli maddeyi kullanmama
B) Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yön-

temi kullanma
C) Yerel olarak kirli havanın emilerek çalışma or-

tamından uzaklaştırılması
D) Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan 

başka bir madde kullanılabiliyorsa onun kulla-
nılması

62.  Aşağıdakilerden hangisi eğitimde, eğiticilerin 
sorumluluğu arasında sayılamaz?

A) Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak
B) Katılımcı eğitim metotlarını uygulamak
C) Kendisi iyi bir model oluşturarak eğiticileri et-

kilemek
D) Eğitilenlerin başarısının sorumluluğunu üstlen-

mek
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63.  Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde dik-

kate alınması gereken ilkeler yönünden yan-
lıştır?

A) Eğitimin temel ilkesi bireyleri bilgilendirmektir. 
Bu bilgileri kullanmak ve davranışa dönüştür-
mek eğitilenlerin görevidir.

B) Kişilerin inançları, güdülenmeleri ve kültürleri 
sağlık eğitiminde dikkate alınmalıdır.

C) Yeniliklerin benimsetilmesinde önce toplum 
önderleri kazanılmalıdır. 

D) Eğitim, konu ile ilgili tüm bireyleri kapsamalıdır.

64.  Etkili iletişimin en temel kuralı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Dinlemek
B) Samimi olmak 
C) Empati kurmak
D) Eğitilenlerin ihtiyaçlarını bilmek

65.  Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak 
için gereken becerilerden biri değildir?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemek
B) Sorular sorarak anlamaya çalışırken “evet-hayır” 

gibi kısa cevabı olan kapalı uçlu sorular sormak
C) Geri bildirim vererek, anladığını belirten mimik-

ler ve sözlerle katkıda bulunmak
D) Yumuşak bir üslupla acele etmeden, basit ve 

anlaşılır bir dil kullanarak konuşmak

66.  Çalışma ortamlarında, “yaptığı iş gereği her-
hangi bir etkenle karşılaşma olasılığı yüksek 
olan ve etkenle karşılaştığında da başkalarına 
göre daha duyarlı olan birey veya gruplara” ne 
ad verilir?

A) Tehlike altındaki personel
B) Risk altındaki personel
C) Risk altındaki toplum
D) Risk grubu

67.  İş yerlerinde çalışan kadınlar bir risk grubu-
dur. Aşağıdakilerden hangisi kadınların risk 
grubu olarak kabul edilmesinin nedenlerinden 
biri değildir?

A) Kadınlarda boy-omurga orantısının düşük ol-
ması nedeniyle diskopati görülme olasılığı 
yüksektir.

B) Kadınlarda yağ miktarının fazla olması nede-
niyle, toksik maddeler ve solventlerden etkile-
nim daha yüksektir.

C) Hamile kadınlarda ergonomik yetersizlikler 
daha büyük önem kazanır.

D) Kadınlar vücut bileşimindeki su miktarının faz-
la olması nedeniyle, soğuğa dayanamazlar.

68.  Sektördeki sigortalı sayısı ile yaşanan iş kaza-
sı sayıları arasındaki bağlantıyı veren standar-
dize iş kazası oranlarına baktığımızda, en sık 
kaza hangi sektörde yaşanmaktadır?

A) Dokuma sanayi  
B) Nakil araçları imali
C) Kömür madenciliği sektörü
D) Metalden eşya imalatı sektörü

69.  a) Sigortalının .............................., 
b) İşveren tarafından ............... veya görevi ne-

deniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına ba-
ğımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya 
çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalı-
nın, görevli olarak iş yeri dışında başka bir 
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yap-
maksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıt-
la işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğra-
tan olaydır.

Yukarıda verilen iş kazasının yasal tanımına 
göre boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki 
ifadeler gelmelidir?

A) iş yerinde bulunduğu sırada / yürütülmekte 
olan iş nedeniyle

B) iş yerinde iken / verilen talimatlar dolayısıyla
C) grev dâhil iş yerinde iken / yürütülmekte olan 

iş nedeniyle
D) iş yerinde bulunduğu sırada / taşeron işleri dı-

şında
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70.  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hü-
kümlerine göre, Yönetmelik’te belirlenmiş has-
talıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıka-
bilecek uyuşmazlıklar nerede karara bağlanır?

A) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
D) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

71.    I- Sağlık ocakları
 II- Özel hastaneler
III- Meslek hastalıkları hastaneleri
IV- Devlet üniversite hastaneleri 
V- Aile sağlığı merkezleri-Aile hekimleri

Yukarıdaki sağlık kuruluşlarından hangisi/ hangi-
leri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürdürü-
lecek meslek hastalığı tanı çalışmaları için sağlık 
kurulu raporu hazırlama yetkisine sahiptir?

A) Yalnız III B) I - II - III - IV
C) III - IV  D) I - III - V

72.  Meslek hastalıklarından korunma amaçlı çalış-
malara ilişkin olarak aşağıdaki ilkelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Bütün çalışanları kapsamalıdır.
B) Çok disiplinli yaklaşımla yürütülmelidir.
C) Toplu koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalıdır.
D) Kaynakta kontrol yerine kişisel koruyuculara 

öncelik verilmelidir.

73.  Meslek hastalıklarının literatürde en sık görül-
düğü organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deri  B) Akciğer
C) Beyin  D) Böbrek

74.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan “Pnömokonyoz tanı şeması” 
gereğince; tozlu ortamda çalışanların anamne-
zi alınır, PA akciğer grafisi çekilir ve solunum 
fonksiyon testi yapılır. Elde edilen bulgulara 
göre iş yeri hekiminin nasıl karar vereceği bu 
tanı şemasında açıklanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece PA akciğer grafisinde patoloji varsa 
meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili has-
taneye sevk edilir.

B) Solunum fonksiyon testi normal ancak PA ak-
ciğer grafisinde patoloji varsa ve semptom var-
sa ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan 
bir hastaneye sevk edilir.

C) PA akciğer grafisindeki patoloji tek başına an-
lamsızdır. Ancak solunum fonksiyon testi de 
bozuksa bir anlam taşır ve ileri tetkik için gö-
ğüs hastalıkları kliniği olan bir hastaneye sevk 
edilir.

D) Solunum fonksiyon testi tek başına anlamsız-
dır. Beraberinde semptom yoksa endişe et-
memeli ancak periyodik iş yeri takibine devam 
edilmelidir.

75.  Türkiye’de, kayıtlara göre sayısal olarak en 
çok tanı konulan meslek hastalığı hangisidir?

A) Pnömokonyozlar
B) Mesleksel kanserler
C) Kurşun zehirlenmeleri
D) Mesleksel bulaşıcı hastalıklar

76.  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya 
yaptığı işin niteliğinden dolayı ....................... 
bir sebeple veya ....................... yüzünden uğ-
radığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük hâlleridir.

Yukarıdaki meslek hastalığının yasal tanımın-
da boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifa-
deler gelmelidir?

A) en az bir yıl karşılaşılan / işin yürütüm şartları 
B) en az üç yıl karşılaşılan / iş yeri ortamında bu-

lunan bir etmen
C) tekrarlanan / işin yürütüm şartları
D) tekrarlanan / sakınılması olanaksız etmenler
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77.  
1. benzen maruziyeti        a. gözde lenste birikim
2. kurşun maruziyeti        b. pansitopeni 
3. civa maruziyeti        c. konvülsiyon
4. karbonmonoksit maruziyeti        d. glukozüri, amino
           asitüri, hiperfosfatüri

Aşağıdakilerin hangisinde eşleştirmeler doğru 
olarak verilmiştir?

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c 
C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c 
D) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

78.  Kimyasal yapılarına göre tozlar organik ve 
inorganik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi organik 
tozlardandır?

A) Silis tozu B) Asbest tozu
C) Kömür tozu D) Pamuk tozu

79.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir mesleki maruziyet kesildikten sonra hasta-
lığın ortaya çıkması için geçen kabul edilebilir 
en uzun süreye yükümlülük süresi denir.

B) Zararlı etkinin başlamasıyla hastalık belirtileri-
nin ortaya çıkması için gereken en az süreye 
maruziyet süresi denir. 

C) Ülkemizde mevzuata göre çalışanın yararı gö-
zetilerek maruziyet süreleri olabildiğince uzun 
tutulmuştur.

D) Meslek hastalığı tanısında ayrıntılı meslek öy-
küsü alma önem taşır.

80.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Yal-
nızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalık-
ları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesin-
de, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere 
göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar”  ola-
rak tanımlanan, hastalık grubu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İşle ilgili hastalıklar
B) Meslek hastalıkları
C) Kurşun zehirlenmesi
D) Civa zehirlenmesi

81.  Aşağıdaki hastalıklardan hangisi işle ilgili has-
talıklar arasında değildir?

A) Koroner kalp hastalıkları 
B) Kurşun zehirlenmesi
C) Bronşial astma
D) Kronik bronşit

82.  Pnömokonyoz kavramı bakımından aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğerlerde toz depolanması vardır.
B) Akciğerlerde bağ dokusu reaksiyonu vardır.
C) Fibrojenik potansiyeli yüksek olan tozlar daha 

fazla risk oluşturur.
D) Toz maruziyeti kesilince hastalık tablosunda 

düzelme meydana gelir.

83.  Fibrojenik potansiyeli en fazla olan toz aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kömür   B) Demir 
C) Silis  D) Asbest

84.  Toz nedeniyle meydana gelen akciğer hasta-
lıklarından korunma bakımından en etkili yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havalandırma sistemi kurulması
B) Bütün işçilere uygun maske sağlanması
C) Tozdan korunma bakımından işçilerin eğitil-

mesi
D) Aralıklarla akciğer grafisi çekilerek periyodik 

muayene yapılması
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85.  Toz nedeniyle meydana gelen solunum siste-
mi hastalıkları bakımından aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Pazartesi sabahları iş yerinde geldikten bir 
süre sonra başlayan nefes darlığı bisinozis 
için tipiktir.

B) Hastalık meydana gelmesi bakımından büyük-
lüğü 10 ile 20 mikron arasındaki tozlar önem-
lidir.

C) Silise bağlı pnömokonyozdaki opasiteler yu-
varlak opasite türündedir.

D) Asbestin neden olduğu fibrozis bazal seg-
mentlerde olur.

86.  Aşağıdakilerden hangisi non-ateromatöz iske-
mik kalp hastalıklarına neden olur?

A) Antimon  B) Kurşun
C) Organik nitratlar D) Karbondisülfid

87.  Mesleki cilt hastalıklarının tanısının konması 
ve hastalığın mesleki sebepli olup olmadığının 
araştırılması için; dermatit ile başvuran hasta-
ya öncelikle ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu anamnezde soru-
lacak sorulardan biri değildir?

A) İşe başlamadan önce herhangi bir deri hastalı-
ğı olup olmadığı sorulmalıdır. 

B) Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki 
sürenin uyumlu olup olmadığı sorulmalıdır.

C) Yaptığı işi ayrıntılı olarak sorgulayarak irritan 
veya alerjik maddelere temas olup olmadığı 
sorulmalıdır. 

D) Lezyonun kaşıntılı olması mesleki etiyolojinin 
göstergesidir. Bu nedenle lezyonun kaşıntılı 
olup olmadığı sorulmalıdır.

88.  Benzene maruziyet sonucu oluşan meslek has-
talığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Demir – çelik işletmeleri ve dökümhaneler 
benzen zehirlenmeleri için riskli iş yerleridir.

B) Korunmada benzen yerine petrolden elde edi-
len toluen kullanılabilir.

C) İdrarda 20 mg/L’nin üzerinde fenol bulunması 
benzen zehirlenmesinin göstergesidir.

D) Kronik zehirlenme pansitopeni şeklinde kendi-
ni gösterir. İleri derecede anemi, trombositope-
ni ve lökopeni olabilir. 

89.  Endüstride kullanılan kimyasalların, erkekler-
de oluşturduğu üreme sağlığı sorunlarıyla ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkeğe özel üreme sağlığı etkilenimi sperma-
togenez bozukluklarıdır.  

B) Testislerin radyasyona maruz kalması oligos-
permi veya azospermiye yol açar. 

C) İş yeri ortamında ısı artışı, spermatogenezi 
veya epididimal fonksiyonu bozabilir. 

D) Pestisit üretimi ve uygulaması işlerinde çalı-
şanlar, pestisitlere (chlodecone, di bromo chlo-
ro propana, 2,4 dichloro phenoxy acetic acid 
gibi) maruz kalmaktadır. Pestisitler fertilite bo-
zukluğu yapmaz. 

90.  Aşağıdakilerden hangisi bir mesleki bulaşı-
cı hastalık olan salmonellozis ile ilgili olarak 
doğru değildir?

A) Kuluçka süresi, 6 saatten 72 saate kadar uza-
yabilir (ortalama 18 saat).

B)  Korunma için yapılabilecek başlıca uygulama 
riskli personelin aşılanmasıdır.

C) Rezervuarı domuz, küçükbaş, kümes ve ev 
hayvanları olabilir. 

D) Salmonellozis etkeni S.Typhimurium, 
S.Newport ve S.Enteritidis gibi salmonella türü 
bakterilerdir. 

91.  Değişik maddelerle olan etkilenimler sonucu 
oluşan hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Bissinozis: Özellikle tekstil ve çırçır fabrikası 
işçilerinde görülmektedir.

B) Silikozis: Kristalin silika solunumu sonucu olu-
şan, akciğerlerdeki fibrotik nodüller, alveo-
lar interstitiumun kalınlaşması ve enflamatu-
var hücrelerin akciğere birikmesiyle karakteri-
ze akciğer hastalığıdır.

C) Siderozis: Demir tozlarına maruziyet sonucu 
gelişen bir meslek hastalığıdır.

D) Shaver hastalığı: Arseniğe maruziyet sonucu 
gelişir.
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92.  İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının kli-

nik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Üst ekstremitede omuz, kol, dirsek ve el klinik 
açıdan önemli olan ve işlevsel kayıplarla so-
nuçlanan patolojilerin ortaya çıktığı bölgelerdir.

B) Büyük çoğunluğu iş gücü ve ekonomik kayıp-
lara yol açmazlar.

C) Dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve 
medial epikondilit (golfçü dirseği) sık gelişen 
sorunlardandır.

D) El bilek seviyesinde fleksor tendonlarda geli-
şen tenosinovit, karpal tünel sendromuna da 
neden olabilir.

93.  Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet 
sistemi hastalığından korunmak için verilebi-
lecek önerilerden değildir?

A) Sürekli oturarak çalışmaktan kaçınılması
B) Pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştı-

rılması
C) İtme ve çekme işlerinin tek elle yapılması 
D) Uzun süre çömelerek çalışmaktan kaçınılması 

94.  Toplumun riskler konusunda bilgilendirilmesi, 
yapılacak sağlık eğitimi ve etkin bir iletişimle 
sosyal kabul edilebilirliğin sağlanması, maru-
ziyet yaşının yükseltilmesi, gençlerin problem 
çözme, mücadele etme becerilerinin geliştiril-
mesi gibi faaliyetlerin tümü, ne olarak adlandı-
rılmaktadır?

A) Birincil koruma  B) İkincil koruma 
C) Üçüncül koruma  D) Periyodik kontrol 

95.  Güvenlik ve emniyete öncelik veren, algı, 
inanç, tutum, kural, roller, sosyal, teknik ve 
politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluluk 
hislerinin bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

A) Güvenlik kültürü 
B) İşe giriş muayenesi 
C) Periyodik kontroller 
D) İkincil koruma

96.    I- Proaktif ve bilgiye dayanan iş sağlığı ve 
güvenliği yaklaşımı yaygınlaştırılmalı

 II- Ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim 
kültürü oluşturulmalı

III- Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu 
eğitim sürdürülmeli

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumda 
güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yakla-
şım ve yöntem önerilerindendir? 

A) Yalnız I  B) I - II
C) I - III  D) I - II - III

97.  Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin te-
mel kullanım amaçlarından biri değildir? 

A) Hastalıkların nedenlerinin ortaya konması
B) Hastalıkların tarihsel süreçteki etkenlerini in-

celemek
C) Sağlık alanında yapılan müdahalelerin etkinli-

ğinin araştırılması
D) Toplumların sağlık durumlarının ortaya konma-

sı (hasta olanların sıklığı ve zaman içinde bu 
sıklığın değişimi vb.)

98.  “Bir çalışmada, 5.209 erkek ve kadın çeşitli et-
kenlerle karşılaşma durumlarına göre alt grup-
lara ayrılmış, kardiyovasküler hastalıklar yö-
nünden 30 yılı aşkın bir süre izlenmiş ve çalış-
manın sonunda koroner kalp hastalığının risk 
faktörleri net bir şekilde belirlenmiş; sigara 
kullanımı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon 
gibi durumların riski kaç kat arttırdığı saptan-
mış, yine bu çalışmada sağlamlardan yola çı-
karak hipertansiyon insidansının ne olduğu da 
ortaya konmuştur.”

Yukarıdaki çalışma ne tür bir çalışmadır?

A) Vaka-kontrol B) Kesitsel
C) Kohort  D) Müdahale
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99.    I- Periyodik kontrollerin
 II- Periyodik ölçümlerin
III- Periyodik bakımların

İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, ak-
sayan hususların saptanabilmesi için yukarı-
dakilerden hangilerinin yapılması gereklidir? 

A) I - II  B) II - III
C) I - III  D) I - II - III

100.    I- İşe giriş muayene kayıtları
 II- İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları
III- Iş yeri sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalış-

ma planı
IV- Periyodik sağlık muayene raporları

İş yerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği de-
netimlerinde yukarıdaki belgelerden hangileri 
sorgulanmaktadır?

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

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce 
bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması 
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu 
ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  A
2.  B
3.  D
4.  C
5.  B
6.  A
7.  C
8.  D
9.  B

10.  A
11.  D
12.  D
13.  A
14.  C
15.  B
16.  C
17.  D
18.  B
19.  D
20.  C
21.  A
22.  B
23.  A
24.  C
25.  D

26.  C
27.  B
28.  D
29.  B
30.  A
31.  C
32.  D
33.  A
34.  B
35.  C
36.  D
37.  A
38.  D
39.  C
40.  B
41.  B
42.  C
43.  D
44.  A
45.  A
46.  D
47.  C
48.  A
49.  B
50.  C

51.  A
52.  C
53.  B
54.  B
55.  D
56.  C
57.  A
58.  D
59.  B
60.  B
61.  C
62.  D
63.  A
64.  A
65.  B
66.  D
67.  D
68.  C
69.  A
70.  C
71.  C
72.  D
73.  A
74.  B
75.  A

76.  C
77.  B
78.  D
79.  C
80.  A
81.  B
82.  D
83.  C
84.  A
85.  B
86.  C
87.  D
88.  A
89.  D
90.  B
91.  D
92.  B
93.  C
94.  A
95.  A
96.  D
97.  B
98.  C
99.  D

100.  D


