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SORU 1  

 

S1)hangisi asbest çeşidi değildir? 

• a)Krizotil       

• b)Krosidolit      

• c)Tremolit         

• d)antimonit 

 



 

 

CEVAP 1  

S1)hangisi asbest çeşidi değildir? 

• a)Krizotil       

• b)Krosidolit      

• c)Tremolit         

• d)Antimonit 

 



 

SORU 2  

    

2)Solunumla akciğerlere ulaşmasın rağmen 

akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk 

yapmayan tozlara ne denir? 

 

•A)toksik toz  

•b)inert toz  

•c)kanserojen toz  

•d)pnimokonyoz toz 

 

  

 

 

 



 
2)Solunumla akciğerlere ulaşmasın rağmen 

akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk 

yapmayan tozlara ne denir? 

 

• A)toksik toz  

• b)inert toz  

• c)kanserojen toz  

• d)pnimokonyoz toz 

 

 

 

CEVAP 2  



 

SORU 3  

 

s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden 

hangisini içermez? 

• A)Kuvars  

• B)tridimit  

• C)kristobaliti  

• D)talk 



 

s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden 

hangisini içermez? 

• A)Kuvars  

• B)tridimit  

• C)kristobaliti  

• D)talk 

 

CEVAP 3  



S4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır? 

 

a) Uzunluğu beş mikrondan daha büyüktür 

b) eni üç mikrondan daha küçüktür 

c)boyu eninin üç katından büyüktür 

d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür 

 

 

SORU 4  



 

CEVAP 4  

S4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır? 

 

a) Uzunluğu beş mikrondan daha büyüktür 

b) eni üç mikrondan daha küçüktür 

c)boyu eninin üç katından büyüktür 

d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan 

küçüktür 

 

 

 



Soru 5 

• s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu 

ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan 

hastalığa ne denir? 

 

a)Mezotelyoma  

• b)Pnömokonyoz  

• c) asbestoz  

• d)pleura 



CEVAP 5 

•s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu 

ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan 

hastalığa ne denir? 

 

a)Mezotelyoma  

•b)Pnömokonyoz  

•c) asbestoz  

•d)pleura 



Soru 6 

•s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur? 

 

I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf 

yapıda toz 

II.-çapı üç mikrondan küçük 

III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları 

 

A)I ve II  

•b)II ve III  

•c)Yalnız I  

•d) hepsi 

 



CEVAP 6 

•s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur? 

 

I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf 

yapıda toz 

II.-çapı üç mikrondan küçük 

III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları 

 

A)I ve II  

•b)II ve III  

•c)Yalnız I  

•d) hepsi 

 



s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki yükümlülüğünden hangisi 

yanlıştır? 

 

a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu 

koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar 

 

b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim 

ve gözetim yapılmasını sağlar 

 

c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına 

uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar 

 

d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz 

havanın bulunmasını sağlar 

 

SORU 7 



CEVAP 7 

s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki yükümlülüğünden hangisi 

yanlıştır? 

 

a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu 

koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar 

 

b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim 

ve gözetim yapılmasını sağlar 

 

c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına 

uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar 

 

d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz 

havanın bulunmasını sağlar 

 



s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde 

aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış 

verilmiştir? 

 

a)Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin 

sonuçları.  

b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,  

c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu 

d)mesleki maruziyet sınır değerleri,  

 

Soru 8 



s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde 

aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış 

verilmiştir? 

 

a)Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin 

sonuçları.  

b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,  

c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu 

d)mesleki maruziyet sınır değerleri,  

 

CEVAP 8 



s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur? 

 

a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi 

b)SGK’ den bir temsilci 

c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci 

d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci 

 

Soru 9 



s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur? 

 

a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi 

b)SGK’ den bir temsilci 

c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci 

d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci 

 

CEVAP 9 



s10) Tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi 

yanlıştır? 

 

a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır 

b)komisyon yılda iki defa toplanır 

c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe 

yürütülür. 

d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler. 

 

Soru 10 



s10) Tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi 

yanlıştır? 

 

a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır 

b)komisyon yılda iki defa toplanır 

c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe 

yürütülür. 

d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler. 

 

CEVAP 10 



• s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona 

ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 

değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin 

bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi 

gereken süreyi belirleyebilir. "hangisidir? 

 

A)işveren  

• b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı  

• c)işyeri hekimi  

• d)issgb 

 

Soru 11 



• s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona 

ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 

değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin 

bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi 

gereken süreyi belirleyebilir. "hangisidir? 

 

A)işveren  

• b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı  

• c)işyeri hekimi  

• d)issgb 

 

CEVAP 11 



• s12) Asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 

işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu 

tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi 

Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren 

değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte 

değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir. 

Okuyucu listesi nereden temin edilir? 

 

 

A)İSGGM  

• B) Çalışma Bakanlığı  

• C)ÇASGEM  

• D)İSG katip 

 

Soru 12 



CEVAP 12 

• s12) Asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 

işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu 

tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi 

Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren 

değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte 

değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir. 

Okuyucu listesi nereden temin edilir? 

 

 

A)İSGGM  

• B) Çalışma Bakanlığı  

• C)ÇASGEM  

• D)İSG katip 

 



•s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme 

Kategorisi Çizelgesi’ ne göre okuyucuların nihai 

değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan 

işveren; hangi kategoride aralıklı muayenelerle 

takibinin yapılmasını gerektirir? 

 

A)kategori 0  

•B)kategori 1  

•C)kategori 3  

•D)kategori 4 

 

Soru 13 



•s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme 

Kategorisi Çizelgesi’ ne göre okuyucuların nihai 

değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan 

işveren; hangi kategoride aralıklı muayenelerle 

takibinin yapılmasını gerektirir? 

 

A)kategori 0  

•B)kategori 1  

•C)kategori 3  

•D)kategori 4 

 

CEVAP 13 



•s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, 

çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık 

dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca 

belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden 

itibaren kaç yıl süreyle saklar? 

 

A) 10 YIL  

•B)15 YIL  

•C)20 YIL  

•D)40 YIL 

 

Soru 14 



•s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, 

çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık 

dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca 

belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden 

itibaren kaç yıl süreyle saklar? 

 

A) 10 YIL  

•B)15 YIL  

•C)20 YIL  

•D)40 YIL 

 

CEVAP 14 



s15) toz yönetmeliğine göre çalışanların eğitimleri 

konularında hangisi yoktur? 

 

A)Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler 

B)Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve 

bakımı 

C)TWA ve ESD değerlerini ve anlamları 

D)İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan 

kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri 

 

SORU 15 



CEVAP 15 

s15) toz yönetmeliğine göre çalışanların eğitimleri 

konularında hangisi yoktur? 

 

A)Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler 

B)Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve 

bakımı 

C)TWA ve ESD değerlerini ve anlamları 

D)İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan 

kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri 
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