
 

 
 

 

2021 İSG ÖSYM 
SINAVLARINA 

HAZIRLIK 

Yeni Güncel Konular- 2021  

Mini test 

Bu testte 5 soru vardır. 

 

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı, İşyeri Hekimi ve DSP 
adayları için ortak bir tanıtım 

testidir. 
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1-ISO’nun 2020 yılında yayınladığı işyerlerinden 
covid-19’la mücadeleye dair hükümler içeren 
standardının numarası kaçtır? 
 
A-ISO 45001                                    B-ISO 22000     

C-ISO 14001                                    D-ISO 9001  

                                   E-ISO 45005 

 

 

 

2- Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine göre; aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A-Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi 

iş sözleşmesinde belirtilir. 

B-Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından 

belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması 

zorunludur. 

C-İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini 

dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 

hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi 

vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve 

sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini 

almakla yükümlüdür. 

 D-Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı 

nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde 

uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş 

için işçinin talebi veya onayı gerekir. 

E-Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle 

çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu 

maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere 

maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren 

işlerde uzaktan çalışma yapılamaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 1854'te Londra'daki bir kolera salgınının kaynağını 
takip etme çalışmaları nedeniyle modern 
epidemiyolojinin kurucularından biri olarak kabul 
edilen bilim insanı kimdir? 

A-Agricola                                  B-John Snow 

C-Paracelsus                              D-Heredot 

   E-Ramazzini 

 

 

 

4- Çalışma koşullarından kaynaklı meslek hastalıkları 

hastanesinde tedavi gören üç çalışanla ilgili bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

• Tarlada çalışan Hatice zirai ilaçları yanlış 

kullanmış ve zehirlenmiştir. 

• Yıllardır Madenlerde çalışan Ahmet toza bağlı 

akciğer sorunları yaşamaktadır. 

• İnşaatlarda el aletleriyle çalışan Mehmet’in 

parmaklarında hissizlik yaşamak gibi sorunları 

vardır. 

Buna göre çalışanlardan hangisi ya da hangilerinin 

fiziksel etmenlere bağlı sağlık sorunları yaşadığı 

söylenebilir. 

A-Yalnız Ahmet                            B-Hatice ve Ahmet 

C-Hatice ve Mehmet                   D- Yalnız Mehmet 

                       E-Mehmet ve Ahmet 
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5- Ücret kesme cezaları işçilerin eğitimi ve sosyal 

hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça 

belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat 

kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği 

tarihten itibaren ne kadar süre içinde yatırılır? 

A-15 gün                             B-1 ay                          C-3 ay              

                             D-6 ay                              E-45 gün 

 

Test bitmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu test SAGEDAM sınavlara hazırlık eğitimlerinin 

içinde yer alan soru kalıplarının tanıtımı amaçlı 

hazırlanmıştır. 

 

Cevap anahtarı: www.isgdeneme.com 

 

 

Benzer binlerce soru, çözüm analizleri, özet videolar, 

tablolar, etkinlikler, özetler, canlı dersler… sınavı 

kazandıracak özgün ve güncel içerikler için…. 

https://www.sagedam.com/2021-osym-isg-online-

egitim-seti-guncel/ 

https://www.sagedam.com/2021-isg-osym-sinavlari-

online-sinav-kampi/ 
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