
 

            
 

                                            BULUŞ EĞİTİM KURUMU 

 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI  - I - 

 

1. Sıcak ortamda bulunan kişiler bakımından aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını azaltıcı yönde 
etki yapar? 

 

A) Terleme                 B) Metabolik ısı 
B)  Radyan ısı                                D) Konvektif ısı 
 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir? 

 
A) Mesleki risklerin araştırılması 

B) Makine verimliliğinin artırılması 

C) Çalışan sağlığının korunması 

D) Hata ve kazaların azaltılması 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık güvenlik biriminin hizmet sunabilmesi için tam süreli istihdamı 
zorunlu personel değildir? 
 

A)İşyeri Hekimi 
B)İş Güvenliği Uzmanı 
C)Diğer Sağlık Personeli 

D)İş sağlığı ve güvenliği eğiticisi 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği temel uygulamaları arasında değildir? 
 

A) Çalışanların sağlık gözetiminin yapılması 

B) Kişilerin niteliklerine uygun işte çalışmasının sağlanması 

C) İşyerlerinde iyileştirici sağlık hizmetleri sağlanması 

D) Çalışanlara sağlıkla ilgili konularda eğitim yapılması 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir?  
 

A) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması  
B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek 

veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi, uygun malzeme ve 
ekipman kullanılması. 

C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az 
tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması.  

D) Riskin özelliğine göre, sağlık gözetimi yapılması. 

E) Toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel 
korunma yöntemlerinin uygulanması 

 

 

  



6. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinde hangisi yoktur?  
 

A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi  
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür  
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür  

D) Ulaştırma Bakanlığından bir genel müdür 

E) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür 

 

 

7. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 

B) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.  
C) Üretim yönteminde değişiklikler olması.  
D)Yeni makinelerin alınması  

E) Az tehlikeli işyerlerinde en geç 4 (dört) yılda bir yenilenir. 

 

 

8. Çalışanların olası zararlardan korunması için önlemler önceliğe göre hangi doğru sırada alınmalıdır? 

 

A) Kişiye yönelik koruma - ortama yönelik koruma - kaynağında korunma 

B) Kaynağında korunma - ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma 

C) Ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma -  kaynağında korunma 

D) Kişiye yönelik koruma - kaynağında korunma - ortama yönelik koruma 

 

 

9. İş hijyeni kavramında iş sağlığını tehdit edebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi için önleme 
çalışması yapılması beklenmez? 

 

A) Biyolojik nitelikli tehlikeler 

B) Kimyasal nitelikli tehlikeler 

C) Fiziksel ve ergonomik nitelikli tehlikeler 

D) İşçi-işveren ilişkisini bozucu nitelikli tehlikeler 

 

 

10. İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? 

 

A) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler 

B) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri hâlinde 

yolda geçen süreler 

C) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme 

esnasında araçlarda geçen süreler 

D) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gön- derilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut 

işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 6. D 

2. B 7. E 

3. D 8. B 

4. C 9. D 

5. C 10. C 

 


