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İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

  Bir çalışanın, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olabilmesi için şu 
şartları taşıması gereklidir:

 - İş yerinin tam süreli daimî çalışanı olmak

 - En az 3 yıllık iş deneyiminin olması

 - En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak

  İş yerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı şöyle tespit edilir:

 - 2 - 50 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 1 çalışan temsilcisi

 - 51 - 100 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 2 çalışan tem-
silcisi

 - 101 - 500 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 çalışan tem-
silcisi

 - 501 - 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 4 çalışan tem-
silcisi

 - 1001 - 2000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5 çalışan 
temsilcisi

 - 2001 ve üzeri çalışanı bulunan  iş yerlerinde 6 çalışan temsilci-
si görevlendirilir.

  Bir iş yerinde, sendika temsilcisi bulunması hâlinde iş yeri sendika 
temsilcisi, doğrudan iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilci olarak fa-
aliyet gösterecek  r.

  Bir iş yerinde, yetkili sendika bulunmaması hâlinde çalışan temsilci-
si, çalışanların arasından seçimlerin organizasyonunu yapacak  r. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda çalışan olarak niitelendirilen herkes 
seçime ka  lma hakkına sahip  rler. Sonuçları i  barıyla seçim 5 yıl ge-
çerli olacak  r.

  Çalışan temsilcilerinin belirlenmesinde aslolan temsilcilerin seçim 
yoluyla belirlenmesidir. Temsilciyi seçimle belirlemenin mümkün ol-
madığı hâllerde ise temsilci işveren tara  ndan atama yoluyla belir-
lenir.

  Çalışan temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 - İş sağlığı ve güvenliğinde ilgili çalışmalara ka  lma

 - Çalışmaları izleme

 - Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan 
risklerin azal  lması için tedbir alınmasını talep etme

 - Önerilerde bulunma ve benzeri konularda çalışanı temsil etme



107

Üniteninözü

Aktif  Öğreten  Fasiküller

7İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümü İş Sağlığı ve Güvenli-

ği Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenmiş  r.

 - Devamlı olarak en az 50 işçi çalış  ran ve al   aydan fazla sürekli iş-

lerin yapıldığı iş yerlerinde her işverenin bir İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulu kurmakla yükümlü olduğu belir  lmiş  r.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 - 1. İşveren veya işveren vekili, 2. İş güvenliği uzmanı, 3. İş yeri 

hekimi, 4. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve 

mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5. Varsa sivil savunma uz-

manı, 6. İş yerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, 7. Çalı-

şan temsilcisi, iş yerinde birçok çalışan temsilcisi olması hâlinde 

baştemsilci.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda bir kişinin birden fazla sıfatla yer al-

ması mümkün değildir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyeleri aşağıdaki konularda eği  m ala-

cak  r:

 - 1. Kurulun görev ve yetkileri, 2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

ulusal standartlar, 3. Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli olayla-

rın nedenleri, 4. Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, 5. Etkili ile  -

şim teknikleri, 6. Acil durum önlemleri, 7. Meslek hastalıkları, 8. 

İş yerine ait özel riskler, 9. Risk değerlendirmesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 - İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak

 - Alınması gerekli tedbirleri planlamak ve belirlemek

 - Eği  m programları hazırlamak

 - Yıllık rapor hazırlamak

 - Çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmasına karar ver-

mek

 - Önleme poli  kası geliş  rmek

  Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri, İş Sağ-

lığı ve Güvenliği Kuruluna, kurulun bulunmadığı iş yerindeyse işve-

rene veya vekiline başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerek-

li tedbirlerin alınmasına karar verilmesini isteyebilirler. Bu durumda 

kurulun acilen toplanarak işverene başvurması durumundaysa işve-

ren derhâl kararını verir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun çalışmasıyla ilgili bazı düzenleme-

ler şunlardır:

 - Kurul en az ayda bir kere toplanır.
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 - Tehlikeli iş yerlerinde bu süre 2 ay, az tehlikeli iş yerlerinde bu 

sürenin 3 ay olarak belirlenmesine karar verilebilir.

 - İş yerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu tara  ndan ilan edilen ka-

rarlar, işvereni ve çalışanları bağlayıcı niteliktedir.

 - Toplan  nın yeri, saa  , gündemi, günü toplan  dan en az 48 saat 

önce kurul üyelerine bildirilir.

 - Kurul toplan  larında geçecek süreler günlük çalışma süresin-

den sayılır.

 - Kurul üyelerin çoğunluğuyla toplanır.

 - Kurul kararları toplan  ya ka  lanların oy çokluğuyla alınır.

 - Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler.

  İşveren, kendisine ait birden çok iş yerinin her birinde kurulacak iş 

sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek, iş ve 

görüş birliği sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı ve güven-

liğiyle ilgili raporları en az 3 ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanla-

rı toplayarak inceler.

  Çalışanlar, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her tür-

lü önleme uymakla yükümlüdür.

  İş yeri sağlık ve güvenlik birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yü-

rütmek üzere iş yerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sa-

hip olan birimdir.

 - İşverenin yükümlülükleri:

1. İş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü kaydı ve 

ayrıca çalışanların isten ayrılma tarihinden i  baren en az 15 yıl süreyle ki-

şisel sağlık dosyalarını işveren saklamak zorundadır.

2. İş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının, onaylı de  ere iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine ge  rilmesinden ve 

de  erlerin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren 

vekili sorumludur.

  Onaylı de  er: Seri numaralı ve kendinden kopyalı İş Sağlığı ve Güven-

liği Genel Müdürlüğüne iş yerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne veya notere her sayfası 

onayla   rılan de  erdir.

  Onaylı de  ere yazılan tespit ve öneriler, işverene tebliğ edilmiş ka-

bul edilir.

  En az 1 iş yeri hekimiyle iş yerinin girdiği tehlike sını  na uygun bel-

geye sahip en az 1 iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle iş yeri 

sağlık ve güvenlik birimi oluşur. İşveren bu birimde diğer sağlık per-
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soneli de görevlendirilebilir.

  Ortak sağlık ve güvenlik birimi; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara  ndan yetkilendirilen kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet göste-

ren şirketler tara  ndan kurulan  iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hzi-

metlerini sunmak üzere gerekli donanıma sahip birimlerdir.

  Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulabilmesi ve hizmet sunabilme-

si için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş yeri hekimi, en 

az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir diğer sağlık personeli is  hda-

mı zorunludur.

  Ortak sağlık ve güvenlik birimleri fi ziki olarak kuruldukları il ve sınır 

komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir.

  İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, iş yerinde çalışanlar arasın-
da görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması durumunda ortak 
sağlık ve güvenlik birimleriyle işveren arasında sözleşme imzalanma-
sı söz konusu olarak  r.

  İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeline, iş sağlı-
ğı ve güvenliğiyle ilgili çalışmaları yap  ğı süre içinde başka görev ve-

rilmesi yasak  r.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, işletme içinden veya dışından 
görevlendirmeler arasındaki koordinasyonu işveren sağlamakla yü-
kümlüdür.

  İş yeri hekimliği belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-

 ndan verilir.

 - Az tehlikeli sını  a yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan iş 

yerlerinde her 2000 çalışan için tam  gün çalışacak en az 1 iş yeri 

hekimi görevlendirilir.

 - Tehlikeli sını  a yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerle-

rinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 iş yeri he-

kimi görevlendirilir.

 - Çok tehlikeli sını  a yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş 

yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 iş yeri 

hekimi görevlerindilir.

  İş yeri hekimlerinin görevleri şunlardır:

 - 1. Rehberlik ve danışmanlık, 2. Sağlık göze  mi, 3. Eği  m ve bilgi-

lendirme, 4. İlgili birimlerle iş birliği

  Çalış  kları iş yeriyle ilgili, iş yeri hekimlerinin mesleki gelişmelerini 
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sağlamaya yönelik eği  m, seminer ve panel gibi organizasyonlarda 
geçen sürelerden, bir yıl içerisinde toplan 5 iş günü kadarı çalışma sü-
resinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş yeri hekiminin ücre  nden 
herhangi bir kesin  nin yapılması yasak  r.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 
dolayı iş yeri hekimlerinin, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu-
lukları bulunmaktadır.

  Diğer sağlık personeli görevlendirilmesi, tam süreli iş yeri hekimi gö-
revlendirilen iş yerlerinde zorunlu değildir.

  Diğer sağlık personeli, iş yeri hekimiyle birlikte çalışmaktadırlar.

İş güvenliği uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara  ndan, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere yetkilendirilmiş, iş gü-
venliği uzmanlığı belgesine sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve ilgili kuruluşlarında çalışma haya  nı deneyen müfe   şlerle mühendis-
lik veya mimarlık eği  mi veren fakültelerin mezunlarıyla teknik elemanı 
ifade eden kavramdır.

  İş güvenliği uzmanı belgesi (A), (B) ve (C) grubu olarak sınıfl andırıl-

mış  r.

  İş güvenliği uzmanlarından;

 - (C) sını   belgeye sahip olanlar az tehlikeli sını  a

 - (B) sını   belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfl arda

 - (A) sını   belgeye sahip olanlar ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfl arda (bütün tehlike sınıfl arında) yer alan iş yerle-

rinde çalışabilirler.

  Az tehlikeli sını  a yer alan 2000 ve daha üzeri çalışanı olan iş yerle-

rinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 iş güvenliği uz-

manı

  Tehlikeli sını  a yer alan 1500 ve daha üzeri çalışanı olan iş yerlerin-

de her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 iş güvenliği uzmanı

  Çok tehlikeli sını  a yer alan 1000 ve daha üzeri çalışanı olan iş yerle-

rinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 iş güvenliği uz-

manı görevlendirilir.

  İş güvenliği uzmanlarının görevleri şunlardır:

 - 1. Rehberlik ve danışmanlık, 2. Risk değerlendirme, 3. Çalışma or-

tamı göze  mi, 4. Eği  m ve bilgilendirme,

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 
dolayı iş güvenliği uzmanlarının, hizmet sundukları işverene karşı so-
rumlulukları bulunmaktadır.
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 - İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerine ödenecek ücret mev-

zua  n emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere tarafl arın an-

laşmasıyla belirlenir.
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Aktif Öğrenme Testi - I
4-D 3-B 2-A 1-E

1. Devamlı olarak en az kaç işçi çalıştıran 
ve altı aydan fazla süreli işlerin yapıl-
dığı iş yerlerinde işverenlerin iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu oluşturma yükümü 
bulunmaktadır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50*

2. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulunun görev ve yetkile-
rinden biri değildir?
A) Toplu iş sözleşmesi akdetmek*
B) Alınması gerekli tedbirleri planlamak
C) Eğitim programları hazırlamak
D) Yıllık rapor hazırlamak
E) Çalışanın çalışmaktan kaçınma hak-

kını kullanmasına karar vermek

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hak-
kında Yönetmelik’e göre aşağıdakiler-
den hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Ku-
rulu üyelerinin eğitim alacağı konular-
dan biri değildir?
A) Kurulun görev ve yetkileri
B) Grev uygulama teknikleri*
C) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulu-

sal standartlar
D) Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli 

olayların nedenleri
E) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun ça-
lışmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul en az ayda bir kere toplanır.
B) Toplantının yeri en az 48 saat önce 

kurul üyelerine bildirilir.
C) Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu 

kararı belirler.
D) Kurul toplantılarında geçecek süreler 

günlük çalışma süresinden sayılmaz.*
E) Kurul üyelerin çoğunluğuyla toplanır.

1. Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştı-
ran ve altı aydan fazla süreli işlerin ya-
pıldığı iş yerlerinde işverenlerin iş sağlı-
ğı ve güvenliği kurulu oluşturma yükü-
mü bulunmaktadır.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gö-
rev ve yetkileri şunlardır:
• İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik 

taslağı hazırlamak
• Alınması gerekli tedbirleri planlamak
• Eğitim programları hazırlamak
• Yıllık rapor hazırlamak
• Çalışanın çalışmaktan kaçınma hak-

kını kullanmasına karar vermek

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üye-
lernin eğitim alacağı bazı konular şun-
lardır:
• Kurulun görev ve yetkileri
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulu-

sal standartlar
• Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli 

olayların nedenleri
• Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplan-
tılarında geçecek süreler günlük çalış-
ma süresinden sayılır.
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8-E 7-C 6-D 5-C

5. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi: İş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek 
üzere iş yerinde kurulan, gerekli dona-
nım ve personele sahip olan birimdir.

6. Onaylı defter: Seri numaralı ve ken-
dinden kopyalı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğüne, iş yerinin bağlı ol-
duğu Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakan-
lığının ilgili Bölge Müdürlüğüne veya 
notere her sayfası onaylattırılan def-
terdir.

7. Ortak sağlık ve güvenlik birimi: İş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sun-
mak üzere gerekli donanım ve perso-
nele sahip olan, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından yetkilendiri-
len kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre faali-
yet gösteren şirketler tarafından kuru-
lan birimlerdir.

8. Ortak sağlık ve güvenlik birimi ku-
rulabilmesi ve hizmet verebilmesi için 
tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en 
az bir iş yeri hekimi,  en az bir iş güven-
liği uzmanı ve en az bir diğer sağlık per-
soneli istihdamı zorunludur.

5. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yü-
rütmek üzere iş yerinde kurulan, gerek-
li donanım ve personele sahip olan bi-
rim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası sağlık ve güvenlik birimi
B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
C) İş yeri sağlık ve güvenlik birimi*
D) Hukuk birimi
E) Strateji birimi

6. Aşağıdakilerden hangisi seri numaralı 
ve kendinden kopyalı, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğüne, iş yerinin 
bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güve-
lik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğü-
ne veya notere her sayfası onaylattırı-
lan defterdir?
A) Büyük defter
B) Genel kurul karar defteri
C) Envanter defteri
D) Onaylı defter*
E) Mali hesap defteri

7. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üze-
re gerekli donanım ve personele sa-
hip olan ve Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk Ti-
caret Kanunu hükümlerine göre faali-
yet gösteren şirketler tarafından kuru-
lan birimlerdir?
A) Bağlı ortaklıklar
B) Bağlı menkul kıymetler
C) Ortak sağlık ve güvenlik birimi*
D) İş yeri sağlık ve güvenlik birimi
E) Ulusal sağlık ve güvenlik birimi

8.
 I. İş yeri hekimi
 II. İş güvenliği uzmanı
 III. Diğer sağlık personeli istihdamı
 Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurula-

bilmesi için yukarıdakilerden hangisi / 
hangilerinin istihdamı zorunludur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) I, II ve III*
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Aktif Öğrenme Testi - II
4-C 3-A 2-E 1-C

1. İşveren, kendisine ait birden çok iş 
yerinin her birinde kurulacak iş sağlığı 
ve güvenliği kurullarının çalışma usul-
lerini düzenlemek amacıyla bu iş yerle-
rine ait iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ra-
porları en az 3 ayda bir ilgili teknik ele-
man ve uzmanları toplayarak inceler.

2. İşveren iş yerinde yürütülen iş sağlı-
ğı ve güvenliğine ilişkin her türlü kaydı 
ve ayrıca çalışanların işten ayrılma tari-
hinden itibaren kişisel sağlık dosyaları-
nı en az 15 yıl saklamakla yükümlüdür.

3. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinde, işletme içinden veya dı-
şından görevlendirmeler arasındaki 
koordinasyonu sağlama yükümlülü-
ğü vardır.

4. İş yeri hekimlerinin görevleri şunlardır:
• Rehberlik ve danışmanlık
• Sağlık gözetimi
• Eğitim ve bilgilendirme
• İlgili birimlerle iş birliği

1. İşveren, kendisine ait birden çok iş ye-
rinin her birinde kurulacak iş sağlığı ve 
güvenliği kurullarının çalışma usulleri-
ni düzenlemek amacıyla bu iş yerlerine 
ait iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili rapor-
ları en az kaç ayda bir ilgili teknik ele-
man ve uzmanları toplayarak inceler?
A) 1 B) 2 C) 3* D) 4 E) 5

2. İşveren iş yerinde yürütülen iş sağlı-
ğı ve güvenliğine ilişkin her türlü kaydı 
ve ayrıca çalışanların işten ayrılma ta-
rihinden itibaren kişisel sağlık dosya-
larını en az kaç yıl saklamakla yüküm-
lüdür?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15*

3. Aşağıdakilerden hangisinin iş sağlı-
ğı ve güvenliği hizmetlerinde, işletme 
içinden veya dışından görevlendirme-
ler arasındaki koordinasyonu sağlama 
yükümlülüğü vardır?
A) İşveren*
B) İş yeri hekimi
C) İş güvenliği uzmanı
D) Sivil savunma uzmanı
E) İş yerinde görevli formen

4. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekim-
lerinin görevlerinden biri  değildir?
A) Rehberlik ve danışmanlık
B) Sağlık gözetimi
C) Ortak sağlık ve güvenlik birimini ibra 

etmek*
D) Eğitim ve bilgilendirme
E) İlgili birimlerle iş birliği
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Aktif Öğrenme Testi - II
8-D 7-D 6-B 5-C

5. İş güvenliği uzmanı Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilir.

6.  İş güvenliği uzmanları ve iş yeri he-
kimlerine ödenecek ücret mevzuatın 
emredici hükümlerine aykırı olama-
mak üzere tarafların anlaşmasıyla be-
lirlenir.

7. İş güvenliği uzmanlarının görevleri 
şunlardır:
• Rehberlik ve danışmanlık
• Risk değerlendirme
• Çalışma ortamı gözetimi
• Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

8. Bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ça-
lışan temsilcisi olması için taşıması ge-
reken şartlar şunlardır:
• İş yerinin tam süreli daimî çalışanı ol-

mak
• En az 3 yıllık deneyiminin olması
• En az ortaokul düzeyinde öğrenim 

görmüş olması

5. İş güvenliği uzmanı aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yetkilendirilir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Valilik
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı*
D) Belediye
E) Konfederasyonlar

6. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekim-
lerine ödenecek ücret nasıl belirlenir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından 
B) Tarafl arın anlaşmasıyla*
C) Yüksek Hakem Kurulu tarafından
D) Sağlık Bakanlığı tarafından
E) Maliye Bakanlığı tarfından

7. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği 
uzmanlarının görevlerinden biri değil-
dir?
A) Rehberlik ve danışmanlık
B) Risk değerlendirme
C) Çalışma ortamı gözetimi
D) Sağlık gözetimi*
E) Eğitim ve bilgilendirme

8.
 I. İş yerinin tam süreli daimî çalışanı ol-

ması
 II. En az 3 yıllık deneyiminin olması
 III. En az lise düzeyinde öğrenim gör-

müş olması
 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri bir 

çalışanın iş sağlığı ve güvenliği çalışan 
temsilcisi olması için taşıması gereken 
şartlardandır?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
 D) l ve ll* E) l, ll ve lll
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Ünite Uygulama Testi - I
4-D 3-C 2-B 1-A

1. 25 çalışanı bulunan bir iş yerinde en az 
kaç çalışan temsilcisi görevlendirile-
cektir?
A) 1*
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

2. 76 çalışanı bulunan bir iş yerinde en az 
kaç çalışan temsilcisi görevlendirile-
cektir?
A) 1
B) 2*
C) 3
D) 4
E) 5

3. 450 çalışanı bulunan bir iş yerinde en 
az kaç çalışan temsilcisi görevlendiri-
lecektir?
A) 1
B) 2
C) 3*
D) 4
E) 5

4. 798 çalışanı bulunan bir iş yerinde en 
az kaç çalışan temsilcisi görevlendiri-
lecektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4*
E) 5

1. 2- 50 arasında çalışanı bulunan iş 
yerlerinde 1 çalışan temsilcisi görev-
lendirileceği için 25 çalışanı bulunan 
bir iş yerinde de 1 çalışan temsilcisi gö-
revlendirilecektir.

2. 51- 100 arasında çalışanı bulunan iş 
yerlerinde 2 çalışan temsilcisi görev-
lendirileceği için 75 çalışanı bulunan 
bir iş yerinde 2 çalışan temsilcisi görev-
lendirilecektir.

3. 101- 500 arasında çalışanı bulunan 
iş yerlerinde 3 çalışan temsilcisi görev-
lendirileceği için 450 çalışanı bulunan 
bir iş yerinde 3 çalışan temsilcisi görev-
lendirilecektir.

4. 501- 1000 arasında çalışanı bulunan 
iş yerlerinde 4 çalışan temsilcisi görev-
lendirileceği için 798 çalışanı bulunan 
bir iş yerinde 4 çalışan temsilcisi görev-
lendirilecektir.
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Ünite Uygulama Testi - I
8-C 7-A 6-B 5-E

5. 1001- 2000 arasında çalışanı bulu-
nan işy erlerinde 5 çalışan temsilcisi gö-
revlendirileceği için 1500 çalışanı bulu-
nan bir iş erinde 5 çalışan temsilcisi gö-
revlendirilecektir.

6. Az tehlikeli sınıfta yer alan  2000 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
her 2000 işçi için tam gün çalışacak en 
az 1 iş yeri hekimi görevlendirilecekse 
4000 çalışan için   en az 2 iş yeri hekimi 
görevlendirmek zorundadır.

7. Tehlikeli sınıfta yer alan  1500 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
her 1500 çalışanı için tam gün çalışacak 
en az 1 iş yeri hekimi görevlendirilecek-
se 4500 çalışan için en az 3 iş yeri he-
kim görevlendirmek zorundadır.

8. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
her 1000 işçi için tam gün çalışacak en 
az 1 iş yeri hekimi görevlendirilecekse 
5000 işçi için en az 5 iş yeri hekimi gö-
revlendirmek zorundadır.

5. 1500 çalışanı bulunan bir iş yerinde en 
az kaç çalışan temsilcisi görevlendiri-
lecektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5*

6. Az tehlikeli sınıfta yer alan 4000 çalışa-
nın bulunduğu bir iş yerinde işveren en 
az kaç iş yeri hekimi görevlendirmek 
zorundadır?
A) 1 B) 2* C) 3 D) 4 E) 5

7. Tehlikeli sınıfta yer alan 4500 çalışanın 
bulunduğu bir iş yerinde işveren en az 
kaç iş yeri hekimi görevlendirmek zo-
rundadır?
A) 3* B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

8. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 5000 
çalışanın bulunduğu iş yerinde işve-
ren en az kaç iş yeri hekimi görevlen-
dirmek zorundadır?
A) 1 B) 2 C) 5* D) 10 E) 12
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Ünite Uygulama Testi - II
4-D 3-A 2-A 1-C

1. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca az 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 
görev yapılabilecek iş güvenliği uzma-
nı belgesidir?
A) (A) sınıfı belge
B) (B) sınıfı belge
C) (C) sınıfı belge*
D) (D) sınıfı belge
E) (E) sınıfı belge

2. Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 çalışa-
nın bulunduğu bir iş yerinde işveren en 
az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendi-
recektir?
A) 1* B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Tehlikeli sınıfta yer alan 3000 çalışanın 
bulunduğu bir iş yerinde işveren en az 
kaç iş güvenliği uzmanı görevlendire-
cektir?
A) 2* B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

4. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 7000 işçi-
nin çalıştığı bir iş yerinde işveren en az 
kaç iş güvenliği uzmanı görevlendire-
cektir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7* E) 9

1. (C) sınıfı belge yalnızca az tehlikeli sı-
nıfta yer alan iş yerlerinde görev yapı-
labilecek iş güvenliği uzmanı belgesidir.
• (B) sınıfı belge az tehlikeli ve tehlikeli
• (A) sınıfı belge az tehlikeli, tehlikeli ve 

çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerle-
rinde görev yapılabilecek iş güvenli-
ği uzmanı belgesidir.

2. Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
her 2000 çalışan için 1 iş güvenliği uz-
manı görevlendirilmek zorundadır.

3. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha 
fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1500 
çalışan için 1 iş güvenliği uzmanı  görev-
lendirilecekse 3000 çalışan için 2 iş gü-
venliği uzmanı görevlendirilmek zorun-
dadır.

4. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve 
daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
her 1000 çalışan için 1 iş güvenliği uz-
manı  görevlendirilecekse 7000 çalışan 
için 7 iş güvenliği uzmanı görevlendiril-
mek zorundadır.
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Ünite Uygulama Testi - II
8-E 7-D 6-D 5-E

5. İş güvenliği uzmanının görevleri şun-
lardır:
• Risk değerlendirme
• Çalışma ortamı gözetimi
• Rehberlik ve danışmanlık
• Eğitim ve bilgilendirme
• İlgili birimlerle iş birliği

6. İş yerinde çalışan temsilcisi seçmek 
için yapılan seçim, sonuçları itibarıyla 5 
yıl geçerli olacaktır.

7. 
• C sınıfı belge sadece az tehlikeli
• B sınıfı belge az tehlikeli ve tehlikeli
• A sınıfı belge az tehlikeli, tehlikeli ve 

çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerle-
rinde görev yapılabilecek iş güvenliği 
uzman belgesidir.

8. Çalışan temsilcisinin görevleri:
•  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışma-

lara katılma
• Çalışmaları izleme
• Tehlike kaynağının yok edilmesi ve 

tehlikeden kaynaklanan risklerin 
azaltılması için tedbir alınmasını ta-
lep etme

• Önerilerde bulunma ve benzeri ko-
nularda çalışanı temsil etmedir.

5.
 I. Risk değerlendirme
 II. Çalışma ortamı gözetimi
 III. Rehberlik ve danışmanlık
 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri iş 

güvenliği uzmanının görevlerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) I, II ve III*

6. İş yerinde çalışan temsilcisi seçmek 
için yapılan seçim, sonuçları itibarıyla 
kaç yıl geçerli olacaktır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5*
E) 7

7.
 I. (A) sınıfı belge
 II. (B) sınıfı belge
 III. (C) sınıfı belge
 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 
görev yapılabilecek iş güvenliği uzma-
nı belgesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II* E) I, II ve III

8.
 I. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalış-

malara katılma
 II. Çalışmaları izleme
 III. Tehlike kaynağının yok edilmesi için 

tedbir alınmasını talep etme
 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri ça-

lışan temsilcisinin görevlerindendir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
 D) l ve ll E) l, ll ve lll*


