
                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU 
                                                        DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - VII - 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir? 
 
A) TS 14001                  B) TS 18001 

C) TS 10001                 D) TS 1114 
 

 

2. 85 çalışanı olan bir iş yerinde görevlendirilen çalışan temsilcisi sayısı ve özellikleri ile ilgili birlikte verilen 
bazı bilgilerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) 3 çalışan temsilcisi görevlendirilmeli - Tam süreli çalışanlar olmalı 

B) 2 çalışan temsilcisi görevlendirilmeli -  En az lise mezunu olmalılar 

C) 1 çalışan temsilcisi görevlendirilmeli -  En az ortaokul mezunu olmalı 

D) 2 çalışan temsilcisi görevlendirilmeli -  En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmalılar 

E) 2 çalışan temsilcisi görevlendirilmeli -  En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmalı 
 
 

3. Doktorlara, hastalarından öykü alırken onların mesleklerini de sormalarını öğütleyen ve iş sağlığı ve 

güvenliğinin kurucusu olarak değerlendirilen hekim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ramazzini 
B) Hipokrat 

C) İbn-i Sina 
D) Paracelsus 
 
 

4. İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik tedbirler bakımından en son başvurulması 

gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kaynak ile işçi arasındaki yolda kontrol 

B) Kaynakta kontrol 

C) Tehlike düzeyinin izlenmesi 

D) Kişisel koruyucu donanım kullanılması 

 

 

5. Aşağıda tehlike sınıflarına göre verilen periyodik muayenelerin kontrol aralıkları ile ilgili bilgilerden 

hangileri doğrudur? 

 

I. Az tehlikelilerde en geç 5 yılda 1 kez yapılmalıdır 

II. Az tehlikelilerde en geç 6 yılda 1 kez yapılmalıdır 

III. Tehlikelilerde en geç 3 yılda 1 kez yapılmalıdır 

IV. Çok tehlikelilerde en geç yılda 1 kez yapılmalıdır 

V. Özel grupta yer alan çocuk-genç-gebe çalışanlar için en geç 6 ayda 1 kez yapılmalıdır 

 

A) YALNIZ III 

B) II. III. IV. V. 

C) I. III. IV. 

D) I. III. IV. V. 

E) IV. V. 

 



6. İSG alanında aşağıda verilmiş olan Uluslararası kuruluşlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) UNİDO – BM Kalkınma Programı - 1940 

B) OSHA – İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 

C) WHO – Dünya Sağlık Örgütü - 1945 

D) ILO - Uluslararası Çalışma Örgütü - 1919 

 

 

 

7. Acil durum planlarının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilmesi ve uygulanabilirliğinden emin 
olmak için bir iş yerinde hangi sıklıkta tatbikat yapılmalıdır? 
 
A) En az 2 yılda bir yapılmalı 
B) En az yılda bir kez yapılmalı 
C) 3 ayda bir kesin yapılmalı 
D) Az tehlikelilerde yılda 2 kez, tehlikeli ve çok tehlikelilerde yılda 3 kez kesin yapılmalı 
E) En az 3 yılda bir yapılmalı 
 
 
 

8. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

 

A) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz  

B) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ve gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri kadın 

çalışanları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. 

C) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyeri 

hekiminden alınır. 

D) Kadın çalışanlar uygun araçlarla evlerine kadar bırakıldığı sürece gece postalarında 9 saate kadar 

çalıştırılabilirler. 

E) Kadın çalışanın kocası da gece postasında çalışıyor ise çalışma zamanları aynı güne rastlamayacak şekilde 

düzenlenir.  

 

 

 
9. 50 Çalışanı olan bir iş yerinde oluşturulan İş sağlığı ve güvenliği kurulunda aşağıdaki kişilerden hangisi 

bulunmaz? 
  
A) İşveren veya işveren vekili  
B) İş güvenliği uzmanı – İşyeri hekimi  
C) Diğer sağlık personeli 
D) Çalışan temsilcisi 
E) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta 
 
 
 

10. Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin 
ortaya konabildiği hastalıklar grubuna meslek hastalıkları denmektedir. İşyerinde var olan birçok nedensel faktör 
ve başka risk faktörlerinin birlikte rol oynadığı hastalıklara da işle ilgili hastalıklar denir. 
 
Yukarıdaki tanımlara göre aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı kapsamına girer? 
 
A) Kalp rahatsızlığı 
B) Astım 
C) Diyabet 
D) Hipertansiyon 
E) Asbestozis  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B 6. A 

2. D 7. B 

3. A 8. D 

4. D 9. C 

5. D 10. E 


