BULUŞ EĞİTİM KURUMU
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - XV -

1.

42 çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde işverenin, İş Güvenliği Uzmanından hizmet alma
yükümlülüğü ne zaman başlar?
A) 30.12.2012 tarihinde hizmet almaya başlamıştır
B) 01.07.2016 tarihinde hizmet almaya başlayacaktır
C) 01.01.2016 tarihinde hizmet almaya başlayacaktır
D) 01.01.2014 tarihinde hizmet almaya başlamıştır

2.

I. Ortama yönelik koruma
II. Kişiye yönelik koruma
III. Kaynağa yönelik koruma
Çalışanların olası zararlardan korunabilmesi için yukarıdaki önlemler önem sırasına göre nasıl
sıralanmalıdır?
A) III. – I. – II.
B) I. – II. – III.
C) II. – I. – III.
D) III. –II. – I.

3. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli
görevlendirilmesi yapılır
B) İş Yeri Hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 m2’lik muayene odası olmak zorundadır.
C) İstihdam ettikleri kişilere ilişkin sözleşmeleri İSG-KÂTİP üzerinden on işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe
bildirmekle yükümlüdürler
D) Tam zamanlı olarak görevlendirilmiş olan İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı aynı zamanda sorumlu müdür
olarak da görev yapabilir

4. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?
A) İletkenlere koruma topraklama yapılması
B) İşe giriş muayenesi
C) Yangından sonra alınacak tedbirler
D) Makine koruyucuları kullanımı

5. Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgiden oluşan ifadeler aşağıdaki
durumlardan hangisinde kullanılır?
A) Zorunluluk İşaretlerinde
B) Acil kaçış İşaretlerinde
C) Yasak İşaretlerinde
D) Uyarı İşaretlerinde

6. İş kazaları hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur?
A) Tehlikeli durum + Uygunsuzluk
B) Tehlikeli durum + Bilgisizlik
C) Tehlikeli hareket + Bilgisizlik
D) Tehlikeli hareket + Tehlikeli durum

7.

Tehlikeli sınıfta yer alan 140 kadın, 20 erkek çalışanı olan bir üretim tesisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Çalışan başına yıllık 12 saat eğitim verilir.
B) Bu iş yerinde toplam 3 adet çalışan temsilcisi bulunur.
C) Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi zorunluluğu gelmemiştir.
D) İşverenin emzirme odası ve yurt kurma zorunluluğu vardır.

8.

Yükümlülük süresi, sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek
hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süredir. Gürültüden kaynaklı meslek hastalığında
yükümlülük süresi ……….dır. Titreşimden kaynaklı meslek hastalıklarında ise yükümlülük süresi ……. dır
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmesi uygundur?
A) 6 ay – 1 yıl
B) 2 yıl – 6 ay
C) 6 ay – 2 yıl
D) 1 yıl – 2 yıl

9. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde işyerinde özel grupta yer alan çalışanlar da bulunmaktadır, bu

durum göz önüne alındığında çalışanların periyodik muayeneleri hangi aralıklarla yapılır?
A) En geç 5 yılda bir
B) En geç 3 yılda bir
C) En geç yılda bir
D) En geç 6 ayda bir

10. 4857 sayılı iş kanuna göre bir kamu işvereni, iş yerinde sırasıyla hangi oranda engelli ve eski hükümlü
personel istihdam etmekle yükümlüdür?
A) %4
B) %4
C) %3
D) %3

- %2
- %4
- %4
- %2
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