
                     

BULUŞ EĞİTİM KURUMU 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - XIV - 

 

1. İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli ………… saatlik 
eğitime katılır. 

İlk Yardım Yönetmeliğine göre boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
A) 24 
B) 32 
C) 40 
D) 48 
 

2. 20 çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde işyeri hekimi 
görevlendirme zorunluluğunun başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 1 Temmuz 2016  

B) 1 Ocak 2016 

C) 1 Temmuz 2015 

D) 1 Ocak 2015 

 

3. Çalışanlara yönelik asgari olarak genel, sağlık ve teknik konuları kapsayan İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda 
belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır; 

I)   Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. 
II)  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 
III) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 
 

Hangisi veya hangileri doğrudur? 
 

A) I-II 

B) I-III 

C) Yalnızca I 
D) Hepsi 
 

4. Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere 
kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimin 
adı hangisidir? 
 

A) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 

B) Toplum Sağlığı Merkezi Birimi 

C) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 

D) İşyeri Ortak Güvenlik Birimi 

 
 

5. Diğer Sağlık Personeli eğitim programına aşağıda yer alan bölümlerden hangilerinden 

mezun olanlar katılabilir?     

 

A) Hemşire-ebe-çevre sağlığı teknisyeni-sağlık memuru 

B) Hemşire-acil tıp teknisyeni-çevre sağlığı teknisyeni-sağlık memuru 

C) Hemşire-acil tıp teknisyeni-sağlık teknikeri-sağlık memuru 

D) Hemşire-ebe-acil tıp teknisyeni-sağlık memuru 

 

 



6. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç ……….. içinde Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirir.   

Boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 3 gün 

B) 5 gün       

C) 7 gün          

D) 10 gün            
 

7. İşveren aşağıdaki hallerin hangilerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak 

zorundadır?  

I)   İşe girişlerinde.  
II)  İş değişikliğinde.  
III) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra  
işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 
IV) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça 
belirlenen düzenli aralıklarla.   
A) I-II 
B) I-II-III 
C) I-III-IV 
D) Hepsi 
 

8. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski 

bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi grupta 

yer alır? 

A) Grup 1 
B) Grup 2 
C) Grup 3 
D) Grup 4 
 

9. İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin 

türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla 

ilgili kayıtları, kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet söz 

konusu olduğunda bilinen son maruziyetten sonra en az kaç yıl saklamak zorundadır? 

A) 10 yıl 

B) 15 yıl 

C) 30 yıl 

D) 40 yıl 
 

10. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre aşağıda yer alan şıklardan hangisindeki eşleşme 

doğru değildir? 

 

                                                

Parlayıcı madde 

veya yüksek ısı 
      Patlayıcı madde        Toksik (Zehirli) madde                     Aşındırıcı madde 

   A)    B)    C)                D) 

    

  

 CEVAP ANAHTARI 

  

1. C 6. D 

2. A 7. D 

3. B 8. C 

4. B 9. D 

5. B 10. D 


