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1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi faaliyetleri 

sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle 

beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir 

şekilde tanımlanmasını sağlamaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 

işverenlerin işyerlerinde yapmakla yükümlü oldukları tehlikelerin tanımlanması ve risklerinin 

değerlendirmesi amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasıdır. 

 

2. KAPSAM: Bu prosedür, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı tüm Tesis 

ve Çevre ile, hastane bünyesinde çalışan tüm personeli, hasta ve ziyaretçileri kapsar. 

 

3. KISALTMALAR 

 

KKD: Kişisel koruyucu donanım. 

İSGB: İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi 

İSGK: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu 

 

4.TANIMLAR 

 

Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri 

ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel 

kaynak veya durum. 

Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. 

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. 

(Risk = Olasılık x Etki). 

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip 

edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı. 

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına 

göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. (Risk derecesi 6 veya 6’nın altında olan 

risklerdir.) 

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve 

istenmeyen olay. 

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, 

ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar “hasarsız 

olay” olarak tanımlanır. Olaylar “hasarsız olayları da kapsar. 

Risk değerlendirmesi ekibi: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından 

gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. 

a) İşveren veya işveren vekili 

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. 

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri 

ç) İşyerindeki destek elemanları 

  İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, 

mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve 

kuruluşlardan hizmet alabilir. 

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren ve kalite yönetim birimi 

tarafından sağlanır. Risk değerlendirme ekibine eğitimleri verilir. 
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(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini 

yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını 

karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. 

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından 

sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 

 

5.SORUMLULAR :Bu prosedürün uygulanmasından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi’nde çalışan tüm yönetici ve personeller sorumludur.  

 

6. FAALİYET AKIŞI  

 

6.1 RİSK ANALİZİ EKİBİ 

Risk analizi ekibi, kalite yönetim birimi koordinasyonluğunda ilgili tüm komitelerle ve birim 

sorumlularıyla entegre biçimde çalışır. Risk analizi ekibi aşağıdaki üyelerden oluşur; 

İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ:    Doç. Dr. İsrafil ORHAN (Başhekim V.) 

 Yrd. Doç. Dr. Bora BİLAL (Başhekim Yrd.) 

İŞYERİ HEKİMİ:              Yrd. Doç. Dr. Fatih Nazmi YAMAN 

       Yrd. Doç. Dr. Ejder BERK                      

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:    Cengiz TOSYALI 

BAŞ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ:    Mustafa KAPLAN 

İDARİ VE MALİ İŞLER SORUMLUSU: Sadullah BAL(Hastane Müdürü) 

DESTEK ELEMANI:     Türkay ÇINAR (Teknik Hiz. Birim Sorumlusu) 

 Dilek SOYLU (Hem. Hiz. Müdürü) 

 Nevzat İNAL (Kalite Direktörü) 

 Selver DEMİR (Hastane Mdr. Yrd.) 

 Fatih KAPLAN (Teknik Hiz. Mdr. Yrd.) 

 Devlet DOĞRUER (EKK Hemşiresi) 

 Fatih BOZ (Çevre Görevlisi) 

 Elif TURGUT DOĞAN(Diğer Sağlık Personeli) 

                  Bölüm Sorumluları, Hastane Kalite Birimi 
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6.1.1 RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ 

 

ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ / BİRİMİ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Birim Sorumluları 
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6.2. ÖN BİLGİLER 

 

Gerçekleşme Tarihi:   01/08/2016 

 

Geçerlilik Tarihi      :  01/08/2018 

 

ADRES: Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Üzeri Avşar Yerleşkesi 

46000/ONİKİŞUBAT/K.MARAŞ 

 

Tel : +90 (344) 280 3434 

 

Faks: +90 (344) 280 4068 

 

E-posta: ksubashekimlik@hotmail.com.tr 

 

Değerlendirme Yöntemi: 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) 

 

Faaliyet Alanı: Sağlık Hizmeti Sunumu 

 
Tehlike Sınıfı: Çok Tehlikeli 

 

BİLGİ VE VERİ TOPLAMA 

 

Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı 

 

Rutin/Rutin olmayan 

Çalışanların görüşleri alındı mı? 

 

Evet 

İş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları var mı? 

 

Hayır 

Risk Değerlendirme İçin denetim yapıldı mı? 

 

Evet 

Kontrol Formları ya da Ön Tespit Yapıldı mı? 

 

Evet 

Bölüm Sorumlularının Görüşü alındı mı? 

 

Evet 

 

Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları 

 

 

İş Kazaları 

 

Meslek Hastalıkları 

 

Tarih 

 

 

Ölümlü 

 

Yaralanmalı 

 

Tarih 

 

Ölümlü 

 

Maluliyet 

 

- 

 

 

Yok 

 

Yok 

 

- 

 

Yok 

 

Yok 

mailto:ksubashekimlik@hotmail.com.tr
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Tehlikeye Maruz Kalanlar Kimlerdir? 

1. İdari Hizmetler  X 

2. Teknik Hizmetler   X 

3. Temizlik Hizmetleri X 

4. İç Hizmetler X 

5. Sağlık Hizmetleri  (Doktor, ebe, hemşire, teknisyen vd. ) X 

6. Ziyaretçiler ve Hastalar  X 

7. Yükleniciler (Taşeronlar) ve Çalışanları X 

Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? 

1. Genel ve Lokal havalandırma X 

2.  Makina koruyucuları X 

3.  Kişisel koruyucuların kullanımı X 

4.  Yangına karşı korunma X 

5.  Mevcut acil durum süreçleri X 

6. Diğerleri (Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Algılama X 

Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir? 

1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak X 

2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek X 

3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek X 

4. Mühendislik önlemlerini uygulamak  X 

5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak X 

6. Diğerleri (Tanımlayınız) Eğitim, test ve ölçümler vb. X 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 

 

1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması  

2. Yeni bir makina veya ekipman alınması  

3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması  

4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi  

5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik 

yapılması 
 

6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi  

7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi  

8. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve 

patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen 

olayların olması 

 

9. Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle  X 
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MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR? 

1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme X 

2. Yüksekten düşme X 

3. Cisimlerin düşmesi X 

4. Gürültü ve Titreşim X 

5. Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri X 

6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar  X 

7. Seyyar el aletlerin kullanımı X 

8. Sabit makine ve tezgahların kullanımı X 

9. Kaldırma-erişim ekipmanları (merdivenler, asansör, iç cephe iskele) X 

10. Tıbbi ve kimyasal ve atıklar X 

11. Yangın, parlama ve patlama X 

12. Elle taşıma işleri X 

13. Elektrikli aletler X 

14. Basınçlı kaplar X 

15. Aydınlatma X 

16. Ekranlı araçlarla çalışma X 

17. Termal konfor koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma vb.) X 

18. Kimyasal faktörler    X 

19. Biyolojik ajanlar (mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler) X 

20. İş stresi X 

21. Kapalı yerlerde çalışma X 

22. Yalnız çalışma X 

23. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar X 

24. Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma X 

25. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları X 

26. İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, 

anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek) 
X 

27. Kesici-Delici alet kullanımı X 

 

7. PROSEDÜR AKIŞI 

 

7.1. Genel 

 

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için birçok ekonomik 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar ihtiyaç duyulan mal ve 

hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan 

insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Bu tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve 

risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Risk değerlendirmesinde 5 

adımda risk analizi döngüsünden yararlanılır. 



 

 
TEHLİKE VE RİSK 

DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 

Doküman Kodu RY.PR.01 

Yayın Tarihi     27.07.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           7 / 15 

 

 
 

7.2 Risk Analiz Ve Değerlendirmesi Neden ve Ne Zaman Yapılmalıdır? 

a. İşe başlamada; 

 İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, ya da 

 İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç 

yapılmamış olması halinde, 

 

b. Değişiklik durumunda; 

 İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, 

 Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, ya da 

 Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, 

durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, 

 

c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda; İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını 

etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş 

olması halinde 

 

d. Düzenli aralıklarla; İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu 

tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin 

derecesine bağlı olarak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelik 

gereğince 2 yılda bir yenilenir. Kalite çalışmaları doğrultusunda yılda bir kez gözden 

geçirilerek gerektiğinde güncellenir. 

 

7.3 Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışmalarının Yürütülmesinden Kim 

Sorumludur? 

 

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır: 

 Çalışma alanında işveren sorumluluğu altında çalışanlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği ve 

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, risk değerlendirme ekibi, kapsamda bulunan 

birimlerin sorumluları birlikte çalışma alanına özgü olmak şartı ile tehlike ve risk 

değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirilir. 
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 Başlangıçta hazırlanan risk analizi ve değerlendirmesi çalışmaları sürecin devamında 

her birimden atanacak iş sağlığı ve güvenliği sorumluları ya da bölüm, birim 

sorumluları tarafından sürekli olarak izlenecek ve sürekli olarak iyileştirilecektir. 

 Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi 

gerekmektedir. 

 Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için 

alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir. 

 
7.4 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  

 

Kurumda sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 

azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 

güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak amacıyla çalışanlara yıllık eğitim planı 

kapsamında yasal mevzuatta tanımlanan eğitimler verilir.  

 

7.5.Tehlikelerin Tanımlanması 

 

(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari 

olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 

a) İşyeri bina ve eklentileri. 

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 

c) Üretim süreç ve teknikleri. 

ç) İş ekipmanları. 

d) Kullanılan maddeler. 

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. 

h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile 

kadın çalışanların durumu. 

i) İşyerinin teftiş sonuçları. 

j) Meslek hastalığı kayıtları. 

k) İş kazası kayıtları. 

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş 

ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. 

m) Ramak kala olay kayıtları, Gerçekleşen istenmeyen olay kayıtları. 

n) Malzeme güvenlik bilgi formları. 

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 

p) Acil durum planları. 

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde 

hazırlanması gereken dokümanlar. 

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken yöntem ve teknikleri ile aynı işlemi, yapan benzer 

işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da 

değerlendirilebilir. 
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(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de 

dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, 

ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya 

çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu 

hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur. 

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler. 

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda 

olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma 

usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, 

ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek 

tehlikeler. 

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler 

ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile 

ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın 

önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, 

taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, 

çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu 

izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve 

benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, 

ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında 

kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet 

seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar 

yapılır. 
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7.5.1.TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ 

ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Sınıflandırılması 

 

Tehlikelerin Tanımlanması 

 Uygunsuzlukların Tanımlanması 

Risklerin Belirlenmesi 

 

Risklerin Derecelendirilmesi 

 

Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi İçin 

Sorumluların Belirlenmesi 

Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere 

İndirilip İndirilmediğinin Sürekli 

İzlenmesi 
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7.6. FAALİYET / PROSES  

 

Tanımlanan faaliyet alanlarının/birimlere ait risklerin raporlanması için Tehlike/Risk 

Değerlendirme Formu kullanılır. Formda listelenen tehlikelerin her biri ayrı ayrı 

değerlendirmeye tabi tutulur. Tanımlanan Risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespitinde ve 

gerekli iyileştirme çalışmalarında Risk analizi yönetim planı formu kullanılır. 

 

Proses / Faaliyet Tanımı: 

 

Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir; 

 

 Makineler ile çalışma,  

 Kaldırma, yükleme, boşaltma, 

taşıma, 

 El aletleri ile çalışma,   

 Elektrik ile çalışma, 

 Ofis çalışmaları,   

 Kazı çalışmaları, 

 Nakliye çalışmaları,   

 Yüksekte çalışma, 

 Laboratuvar çalışmaları,  

 Ekranlı ekipmanlar ile çalışma, 

 Depolama işleri,   

 Bakım-onarım işlemleri, 

 Kimyasallar ve basınçlı gaz tüpleri 

ile çalışmalar,  

 İş Ekipmanları ile çalışmalar  

 Yataklı tedavi Hizmetleri,  

 Poliklinik Hizmetleri,   

 Ulaşım Hizmetleri,   

 Acil bakım Hizmetleri 

 Yemekhane Hizmetleri,  

 Otoparklar, 

 Görüntüleme hizmetleri  

 Evde Sağlık Bakım Hizmetle ri 

 Temizlik Hizmetleri,   

 Güvenlik Hizmetleri,  

 Sağlık Bakım Hizmetleri, 

 

7.7.  Kontrol Öncesi Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

 

7.7.1. Risk Analizi Ve Değerlendirme Yöntemi 

 

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD. Askeri 

standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksimini 

karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken 

arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır. 

 

L Tipi Matris: 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç 

ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot basit olması dolayısıyla tek başına risk 

analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya 

birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve 

analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet 

gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için 

kullanılmalıdır. Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi 

takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk skoru ihtimal ve zarar 

derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır. 

 

Risk = Olasılık x Etki (Şiddet) 
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Tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı 

ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve etkinin 

bileşkesinden hesaplanır. 

 

Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir 

yaptırım olup olmadığının incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her riske bir öncelik 

derecesi (puan ) verilir. 

 

Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer bir alt işverenle çalışıyorsak 

daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt 

işverenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklere öncelik verilir. 

 

Risk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler 

tek tek ele alınır. Örnek: gürültü, toz, hijyen, haşerat, yemekhane vb. 

 

Her bir ölçüt için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır: 

 

OLASILIK: 

5 

Çok yüksek 
Haftada/ Her gün bir kez oluşması beklenir. 

4 

Yüksek 
Ayda bir gün oluşması beklenir. 

3 

Orta 
Üç Ayda bir gün oluşması beklenir. 

2 

Düşük 
Yılda bir kez oluşması beklenir. 

1 

Çok düşük 
Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir. 

 

ETKİ (ŞİDDET) : 

5 

Çok ciddi 
Ölüm 

4 

Ciddi 
Ciddi Yaralanma, Uzuv Kaybı, Meslek Hastalığı, Sürekli İş Göremezlik 

3 

Orta 
Tedavi Gerektiren Yaralanmalar, Yatarak Tedavi, Kısa Süreli İş Göremezlik 

2 

Hafif 

İlk Yardım Gerektirebilecek Durumlar, Ayakta Tedavi, Gün içinde işgücü 

kaybı 

1 

Çok hafif 
İş Kaybı Olmayan, İlk Yardım Gerektirmeyen 

 

Risk = Olasılık x Etki (Şiddet) 
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RİSK MATRİSİ 

RİSK ETKİ (ŞİDDET) 

OLASILIK 
1           

 (çok hafif) 

2         

(hafif) 

3           

(orta) 

4       

 (ciddi) 

5           

 (çok ciddi) 

1  

(çok düşük) 

1      

Önemsiz 

Riskler 

2         

Düşük 

3         

Düşük 

4       

  Düşük 

5 

Düşük 

2   

(düşük) 

2          

Düşük 

4          

Düşük 

6            

Düşük 

8             

Orta 

10 

Orta 

3  

(orta) 

3         

Düşük 

6             

Düşük 

9             

Orta 

12 

 Orta 

15       

Yüksek 

4 

(yüksek) 

4            

Düşük 

8              

Orta 

12     

Orta 

16            

Yüksek 

20            

Yüksek 

5 

 (çok yüksek) 

5               

Düşük 

10     

Orta 

15     

Yüksek 

20          

Yüksek 

25 

Katlanılamaz 

 

  

 

 

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 

İş Sağlığı ve güvenliği Uzmanı, Risk Değerlendirme Ekibi, Destek Elemanlar ve İşverenin 

birlikte yapacağı görüşmelerin yansıra çalışanların da görüşlerinin alınması önerilmektedir. 

 

Farklı kişiler tarafından yapılan puanlama sonuçlarının ortalaması alınarak, nihai 

puanlar tam sayı olarak belirlenir. Nihai puanların çarpımı alınarak, öncelik derecesinin 

objektif biçimde 

değerlendirilmesi için bir baz oluşturulur.  

 

Elde edilen veriler İSG Kurulu tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi 

belirlenir.  

 

 

I. Öncelikli Tehlikeler 
II. Öncelikli 

Tehlikeler 

III. Öncelikli 

Tehlikeler 

25, 20, 16,15  12, 10,9,8 6,5,4, 3, 2,1 
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7.8. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, tehlikeler 

arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda 

kararlaştırılır. 

 

I. Öncelikli Tehlikeler:  
 

Değerlendirme sonucunda 15 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular: 

İş hemen durdurulur.  

Tehlike kontrol altına alınır. 

Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. 

İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur. 

İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır 

ve takip edilir. 

1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. 

Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur. 

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli 

periyotlarla denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır. 

 

II. Öncelikli Tehlikeler:  
 

Değerlendirme sonucunda 8 üzerinde ve 15 altında puan alan konular: 

Tehlike kontrol altına alınır. 

Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. Mümkün olduğunda 

izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur. İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici 

faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir. 2. öncelikli tehlikelerin, 

kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Personele ihtiyaç duyulan 

eğitimler verilir. Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, 

yönetime raporlanır. 

 

III. Öncelikli Tehlikeler:  
 

Değerlendirme sonucunda 6(dahil) altında ya da 1 üzerinde  puan alan konular: 

 

Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. 

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul 

edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. 

 

7.9. TEHLİKE VE RİSKLERİN KONTROLÜ 

 

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına 

alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra kalite yönetim 

sistemi gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da 

tanımlanır. Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimat 

veya prosedürler, planlanan eğitimler vb. 
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Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve 

riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Bu kontrol sistemleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.) 

Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan Sayısı, Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Koşulların 

İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.) 

 

Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, 

Doküman, Çalışma Süresi, vb. 

 

7.10. PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU 

 

Planlanan faaliyetin sorumlusu İSG Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu 

sorumluluğu yazılı olarak bildirilir. 

 

7.11. PLANLANAN FAALIYETIN ETKİNLİĞİNİN İZLENMESİ, GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

 

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği 15 günlük periyotlarda işveren ve 

kalite yönetin birimi koordinasyonunda,  İSG Kurulu, İSG Kurulunun belirlemiş olduğu komisyonlar , 

İSG Kurulu tarafından görevlendirilmiş sorumlular, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafında 
kontrol edilir. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği 

(verilen süre, eğitim eksikliği, maddi imkânsızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile ayda bir yapılan 

İSG kurulunda değerlendirilir. Gerekli durumlarda yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin 

gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır. 

 

7.12. TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMININ 

ONAYLANMASI 

 

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara 

göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, İSG Kurulu tarafından gözden geçirilir, varsa 

düzeltme/düzenlemeler yapılır. Yönetim tarafından onaylanan program, İSG Kurulu yıllık 

çalışma planına dâhil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.  

 

 

 

 

 

 


