
                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU 
                                                        DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - IX - 

 

1. Çocuk işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. 
B) Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler 
bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
C) Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. 
D) 15 yaşını tamamlamış çocuklar haftalık 45 saate kadar çalıştırılabilirler. 
E) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada 35 saatten fazla olamaz. 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yapılan periyodik sağlık muayenelerinin amaçları dışında kalır? 
 

A) Kronik hastalıkların erken tanısı için yapılır 

B) Bulaşıcı hastalıkları önleme 

C) İşe bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı için uygulanır 

D) Sağlık eğitimi için yapılır 

 
 
 

3. Pnömatik matkap kullanan bir işçinin fizik muayenesinde, el ve parmaklarda, dokunma ve sıcaklık 

duyularında azalma, kas güçsüzlüğü ve parmaklarda solukluk saptanmıştır. Bu durumu ortaya çıkaran 

işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sıcak ortam 
B) İyonizen radyasyon 

C) Yüksek basınçlı ortam 
D) Aşırı nemli ortam 
E) Titreşim 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının ortak görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Rehberlik 

B) Sağlık gözetimi 

C) Risk Değerlendirmesi 

D) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 

E) İlgili birimlerle işbirliği 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir  

 

A) Belediyede çalışan çaycı 

B) Fındık toplayan işçi 

C) Avukatlık bürosunda staj yapan kişi 

D) Kendi hesabına çalışan terzi 

E) Lise öğretmeni 

 



 

 

6. ‘’İş yerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişi veya kişilere yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı 

yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör ‘’  tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Mobbing  

B) Gerginlik 

C) Anksiyete 

D) Depresyon 

 

 

7. Aşağıda verilen iş kazaları sebeplerinden hangisi insan hataları dışında kalır? 
 
A) Dalgınlık 
B) Düzensizlik 
C) Acelecilik 
D) Bilgi eksikliği 
E) İş monotonluğu 
 
 
 

8. Biyolojik risk etkenleri 4 gruba ayrılır ve bir tanesi hariç diğerleri insanda hastalığa yol açar. Hastalığa yol 

açma ihtimali bulunmayan bu risk etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Grup 4 

B) Grup 3 

C) Grup 2 

D) Grup 1 

 

 

 
9. I. Ergonomik nedenli meslek hastalıkları 

II. Mesleki solunum sistemi hastalıkları 
III. Mesleki cilt hastalıkları 
IV. Toz nedenli meslek hastalıkları 
V. Boyacıların meslek hastalıkları 
  
Yukarıda verilen meslek hastalıklarını gruplara ayrılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 
 
A) I.  -  Etkenine Göre Hastalıklar 
B) II. -  Etkenine Göre Hastalıklar 
C) III. - Etkilenen Sisteme Göre Hastalıklar 
D) IV. - Etkenine Göre Hastalıklar 
E) V. -  Mesleğe Göre Hastalıklar 
 
 
 

10. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre aşağıdakilerin durumların hangisinde sağlık muayenesi 
yapılma zorunluluğu yoktur? 
 
A) İş değişikliği durumunda 
B) İşe girişlerde 
C) İşin devamı süresince iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla 
D) İş yerine yeni alınan malzemeler ve iş yerindeki ekipmanların yerlerinin değişiminden sonra 
E) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeni ile tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde 
çalışanların talepleri doğrultusunda 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. D 6. A 

2. A 7. E 

3. E 8. D 

4. B 9. B 

5. D 10. D 


