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➢ Anayasa,6331,4857,5510 çok iyi bilinmelidir. 
➢ Önemli yönetmelikler (40 adet) iyi bilinmelidir. 
➢ İş kazası tanımları iyi bilinmelidir. (6331-5510-ILO-WHO) 
➢ İnsidans - Prevelans hesapları bilinmelidir. 
➢ 2006 yılında (SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI) birleşti. 
➢ Türkiye de İlk meslek hastalığı hastanesi 1949 İstanbul-Nişantaşı 
➢ Tarihteki ilk toplu sözleşme Kütahya Fincancılar sözleşmesi 1766 

➢ IARC uluslararası kanser araştırma ajansı-1965-merkezi Lyon. 
➢ ILO ve WHO’nun merkezi Cenevre 

➢ BM’in merkezi Newyorktur. 
➢ İLGA-MÜLGA nedir.? 

➢ 1997 KYOTO protokolü hakkında okuma yap. 
➢ 1976 Seveso direktifi hakkında okuma yap. 
➢ ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri? 

➢ Risk değerlendirme metodolojileri iyi bilinmelidir. 
➢ Ölçüm aletleri ve birimler iyi bilinmelidir. 
➢ Tozlar ve sebep oldukları hastalıklar? 

➢ İşle ilgili hastalık-meslek hastalığı farkı iyi bilinmelidir. 
➢ HEPA nedir? 

➢ Postür nedir? 

➢ El aletleri isimleri ve ne işe yaradıkları iyi bilinmelidir. 
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➢ Prof. Dr. Muzaffer Aksoy kimdir? 
➢ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 

birimler ve görevleri... 
➢ Normlar Hiyerarşisi 
➢ ILO ve AB temel uygulama araçları nelerdir? 
➢ Braham'ın geliştirdiği stresle başetme yöntemleri 
➢ Balthazard formülü nedir? 
➢ Meslek hastalıklarının yükümlülük süreleri? 
➢ Acil durum planı, risk değerlendirmesi, eğitimler... tehlike 

sınıfına göre yenilenme süreleri.. 
➢ Asbest çeşitleri nelerdir? 
➢ Asbestin sebep olduğu hastalıklar nelerdir? 
➢ Titreşim el kol ve bütün vücut için eylem ve sınır değerler 
➢ Gürültü maruziyet eylem değerleri ve sınır değer.. 
➢ Epidemiyolojik araştırma türleri? 
➢ Geller’in üçgen modeli nedir? 
➢ Yangın sınıfları ve uygun söndürücüler nelerdir? 
➢ Gazların özellikleri ve havadan ağır ya da hafif olması. 
➢ Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bağlı İSG profesyoneli 

görevlendirme süreleri nelerdir? 
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➢ John Snow kimdir? 
➢ Antraks (Şarbon)-ILO’nun ilan ettiği ilk meslek hastalığıdır. 
➢ ILO ‘nun meslek hastalıkları sınıflandırması? 
➢ Etken-meslek hastalıkları eşleştirmeleri 
➢ İSG kurul üyeleri kimlerdir? 
➢ Risk değerlendirme ekibi üyeleri kimlerdir? 
➢ Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi? 
➢ Tehlike&Risk nedir? 
➢ Tehlikeli durum&Tehlikeli davranış nedir? 
➢ Normlar Hiyerarşisi? 
➢ Sağlık Güvenlik Planı? 
➢ Sağlık Güvenlik Dokümanı? 
➢ İSG Koruma Uygulamaları nelerdir? 
➢ Biyolojik etkenlerin gruplandırılması? 
➢ Fazla çalışma&Fazla sürelerle çalışma? 
➢ Geçici iş ilişkisi nedir? Hangi şartlarda kurulur? 
➢ Müstahzar&Elleçleme nedir? 
➢ ADR&RID&ADNR&IMDG..nedir? 
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➢ ‘’Spp.’’ ne anlama gelir? 
➢ ‘’LEL’’ ve ‘’UEL’’ ne anlama gelir? 
➢ Kaza Sıklık ve Ağırlık oranları nasıl hesaplanır? 
➢ WHO ‘ya göre dünyadaki hastalıkların %80’i sanitasyon ve hijyen 

eksikliği sebebiyle ortaya çıkıyor. 
➢ Deniz taşımacılığında, 1 Hz'in üzerindeki titreşimler 

değerlendirmeye alınır. 
➢ Düşük sıcaklıkta titreşim etkisini oldukça artırır. 
➢ Kanser oluşumu için geçen süreye-gizli seyreden süreye 

‘’latent’’ denir. 
➢ Kaynak üfleçleri; yakıcı ve yanıcı gazların karıştırılarak, kaynak 

alevini meydana getirmeye yarayan gereçlerdir. Üfleçler 
üzerindeki vanalar yardımıyla, gaz karışım oranları ve hızlarının 
ayarlanmaları mümkün olmaktadır. 

➢ 36 kV'a kadar olan hava hatlarında toprak iletkeni 
kullanılmayabilir. 

➢ İşçi sayısı 100 fazla olan işyerlerinde izin kurulu kurulur.  
➢ İşe başlama eğitimi en az 2 saat-Temel İSG Eğitiminden 

sayılmaz. 
➢ Hak sahipleri kimlerdir? 
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