
İSG HİZMETLERİ İLE İLGİLİ SORULAR: 

 

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; aşağıdakilerden 

hangisi; işverenin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri 

arasında sayılmaz? 

 

A) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir    

şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak  

B) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla  

 araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak 

C) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve  

koordinasyonu sağlamak 
        D)  İşyerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak 

           E) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini   
             yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak   
             kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak 
 
D 
  

2- İşveren; işten ayrılma tarihinden itibaren en az ne kadar süreyle 
çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar? 

 
A) 40 Yıl          B) 20 Yıl         C) 15 Yıl          D) 10 Yıl          E) 1 Yıl 

 
C 

 
3- İSG Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; çalışanların hak ve yükümlülükleri ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve    
güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. 

B) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme  
ve eğitim programlarına katılır. 

C) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar  
doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. 

D) İşyerindeki sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 
karşılaştıklarında işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir. 

E) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi 
konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. 

 
E 

 
4- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)’lerin oda ölçüleriyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene 

odası, 
B) En az 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odası 



C) En az 8 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası 
D) En az 12 metrekarelik bekleme yeri 
E) Uygun büyüklükte bir arşiv odası  

 
 
C 
 

5- 6000 çalışanın bulunduğu az tehlikeli bir işyerinde kaç işyeri hekiminin tam 
zamanlı olarak görev yapması gereklidir? 

A) 3             B)  4              C)  5            D) 6            E)  8 
 
A 
 

6- 1500 çalışanın bulunduğu çok tehlikeli sınıftan bir işyeri ile 1000 çalışanın 
bulunduğu tehlikeli sınıftan bir işyeri mevcuttur. Bu iki işyeri için toplam kaç 
tane tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekir?   

       
A) 3             B)  4              C)  5            D) 6            E)  8 

 
E 

   
7- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)’nde bulunması gereken ilkyardım 

ve acil müdahale odası en az kaç metrekare olmalı? 
 
A) 15                B) 12              C) 10               D) 8              E) 6 

 
B 

 
8- İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık   

gözetiminin uygulanması 
B) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri  

konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması 
C) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren   

durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması  
D) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş  

sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. 
E) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının    
     gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş  
     sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması 
 
D 
  

9- OSGB sorumlu müdürü; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 
aşağıdakilerden hangisinden sorumludur? 

; 
A) OSGB’nin hizmet verdiği işyerlerinin risk değerlendirmelerinin       

yapılmasından  



            B) OSGB’de çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesinden  
            C) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden 
            D) OSGB’de çalışan İSG Profesyonellerinin eğitiminden 
            E) OSGB’nin hizmet verdiği işyerinde tespit ve önerilerde bulunmaktan 
 
C 
   

10-  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilen 
OSGB’lerin yetki belgeleri; ihtar puanları toplamının kaç puana ulaşması 
durumunda ve Genel Müdürlükçe ne kadar süreyle askıya alınır? 

 
A) 300 puan ve üç ay süreyle 
B) 300 puan ve altı ay süreyle 
C) 200 puan ve altı ay süreyle 
D) 200 puan ve üç ay süreyle 
E) 300 puan ve iki ay süreyle 

 
B 
 

11-  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, aşağıdakilerden hangisinde 
uygulanır? 

 
A) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme  

kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme 
faaliyetlerinde 

       B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde 
       C) Ev hizmetlerinde 
       D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi   
            Yapanlardan 
       E) Belediye çalışanlarının, sokak ve caddelerdeki temizlik işlerinde 
 
E 

 
12-  OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde; yetki 

belgesinin yenilenmesi talebiyle, kaç gün içinde, Genel Müdürlüğe 
başvuruda bulunmak gerekir?  

 
A) 30               B) 20              C) 15               D )10              E) 5 

 
A 

 
13- Çok tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde 90 çalışan bulunmaktadır. Bu işyerinde 

bir ayda; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ne kadar süreyle hizmet 
vermelidirler? 

          
            A) İşyeri hekimi 60 saat, iş güvenliği uzmanı 22,5 saat 
            B) İş güvenliği uzmanı 60 saat, İşyeri hekimi 22,5 saat 
            C) İş güvenliği uzmanı 30 saat, İşyeri hekimi 15 saat 
            D) İşyeri hekimi 30 saat, İş güvenliği uzmanı 15 saat  
            E) İş güvenliği uzmanı 15 saat, İşyeri Hekimi 7,5 saat 



        B, 
 
       14- İşyeri tespit ve öneri defteri (onaylı defter), aşağıda verilenlerden hangisi    
             tarafından onaylanır?   
      
            A) İşveren  
            B) İş güvenliği uzmanı 
            C) İş teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK) 
            D) İşyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü 
            E) İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri 
 
E 
         
       15- “OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve   
             işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece ……………………….muhatap   
             kabul edilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin      
             gelmesi gerekir? 
 
        A) OSGB’nin sahibi  
        B) OSGB’nin işveren vekili 
        C) Sorumlu müdür 
        D) İş güvenliği uzmanı 
        E) İşyeri Hekimi 
 
  C 
 
 


