BULUŞ EĞİTİM KURUMU
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - XIII -

1.

………………...; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş
güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bunların yanı sıra işveren diğer sağlık personeli de
görevlendirebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
B) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

2.

Yıllık ücretli izni hak kazanabilmek için gerekli sürenin hesabında aşağıdakilerden hangisi çalışılmış gibi
sayılmaz?
A) Kadın işçilerin doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin almaları
B) Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri
C) İşçinin muvazzaf askerlik hizmetinde geçen süreler
D) İşçinin evlenmesinde 5 güne kadar verilmiş olan izin

3.

Borçlar kanununa göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda işçinin çalışma gücünde meydana gelen
eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesi amacıyla açılacak olan dava aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maddi tazminat davası
B) Manevi tazminat davası
C) Destekten yoksun kalma tazminat davası
D) Rücu tazminat davası

4. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM’ün görevleri arasında yer almaz yer almaz?
A) Gaz, toz, gürültü, ölçümlerini gerçekleştirmek
B) Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek
C) Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmek
D) Onaylı defterlerdeki raporları kontrol etmek

5. İşyerinde meydana gelen iş kazasını işveren ne kadar sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek
zorundadır?
A)10
B) 5
C) 3
D) 2

6. Doksan desibel düzeyinde ses çıkaran iki makinenin ses düzeyi toplamı kaç desibel olur?
A) 90
B) 93
C) 120
D) 135

7. Tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarından korunma bakımından aşağıdakilerden hangisi en fazla yarar
sağlar?
A) Toz maskesi kullanımı
B) Çalışanların sağlık eğitimi
C) Aralıklarla akciğer filmi çekilmesi
D) Ortamda toz kontrolü uygulamaları

8. Aşağıdakilerden hangisi aralıklı kontrol muayeneleri için yanlıştır?
A) Sağlık sorunlarının erken dönemde saptanması birincil düzeyde koruma anlamında önem taşımaktadır.
B) Amacı, çalışanların sağlık sorunlarını erken dönemde saptayabilmektir.
C) İş sağlığı uygulama ilkelerinden biridir.
D) Aralıklı kontrol muayenelerinde çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik
değerlendirmeler yanında genel sağlık değerlendirmeleri de yapılır.

9.

İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde çalışan sayısının …… oranında
engelli personel, kamu işyerlerinde ise yine çalışan sayısının ……. oranında engelli personel çalıştırmakla
yükümlüdürler?
Boşluklara getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) % 2
B) % 4
C) % 3
D) % 4

-

%4
%3
%4
%5

10. Gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi kesintisiz en az kaç saat dinlendikten sonra diğer
postada çalıştırılabilir?
A) 24
B) 11
C) 18
D) 12
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