
RİSK YÖNETİMİ

Risk Değerlendirme Yöntem ve Uygulamaları 



AMAÇ 

• İŞYERİ TEHLİKELERİNİN TANIMLANMASI, ÇALIŞAN 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ESASTIR, 
YAPILAN HER İŞE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME 
DÜZENLİ YAPILMALIDIR,

• Her katılımcı, risk değerlendirmesi nasıl yapılır 
konusu hakkında bilgi sahibi olabilecek. 



TANIM 

MADDE 4 –

(1) 

f) Risk Değerlendirmesi ; 

• İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 
çalışmaları, 



İşveren yükümlülüğü 

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve 
çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme 
ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; 
işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında 
görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi 
ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi 
temin eder. 



RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ 

MADDE 6 – (1) 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. 

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen 
ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel 
tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 



RİSK DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI 

MADDE 7 –

(1)Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş 
aşamasından başlamak üzere; 

•Tehlikeleri tanımlama, 

•Riskleri belirleme ve analiz etme, 

•Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 

•Dokümantasyon, 

•Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları 
izlenerek gerçekleştirilir. 

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her 
aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır. 



TEHLİKELERİN TANIMLANMASI-
BİLGİ TOPLAMA 
MADDE 8 – (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) 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. 

n) Malzeme güvenlik bilgi formları. 

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 



• RİSKLERİN BELİRLENMESİ 

MADDE 9 –

(1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı 
dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek 
risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden 
kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar 
görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut 
kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde 
bulundurulur. 



• RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ 

MADDE 9 –

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; 
işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki 
tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi 
faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar 
esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı 
bir arada kullanılarak analiz edilir. 

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü 
bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci 
fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. 



• RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ 

MADDE 9 –

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde 
bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün 
olarak ele alınıp sonuçlandırılır. 

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar 
verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine 
göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan 
başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir. 



RİSK KONTROL ADIMLARI 

MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

a)Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı 
hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf 
edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi 
için aşağıdaki adımlar uygulanır. 

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla 
değiştirilmesi. 

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 



RİSK KONTROL ADIMLARI- AKSİYON PLANI 
MADDE 10 –
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan 
tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da 
işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve 
bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu 
planlar işverence uygulamaya konulur. 
ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama 
adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler 
tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler 
tamamlanır. 
(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma 
önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik 
verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden 
olmaması sağlanır. 



DOKÜMANTASYON 

MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak 
şekilde dokümante edilir. 

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 

b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. 

c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. 

ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa 
her birinin adı. 

d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. 

e) Tespit edilen riskler. 

f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 

g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. 

ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve 
sonrasında tespit edilen risk seviyesi. 



RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ 

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok 
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı 
yılda bir yenilenir. 

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin 
tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak 
risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. 

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda 
değişiklikler meydana gelmesi. 

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. 

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli 
görülmesi. 

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin 
ortaya çıkması. 



BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI 

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla 
işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler 
için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz 
önünde bulundurularak ayrı ayrı risk 
değerlendirmesi gerçekleştirilir. 
• İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, 

koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve 
çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler 
konusunda bilgilendirir. 



KINNEY METODU 
R  = Ş x F x O 

• Olasılık (O): Tehlikenin ortaya çıkma potansiyelidir. 

• Zaman içinde maruz kalma tekrarı (F): Tehlikeye maruz 
kalma frekansı yani faaliyetin yapılış sıklığıdır. 

• Etkilenme şiddeti (Ş):  

• Tehlikenin ortaya çıkması durumunda oluşacak zararın  
büyüklüğüdür. 

• Riskin Önemi/Büyüklüğü (R) :   

Ortaya çıkması muhtemel zararların yok edilmesi veya  
azaltılması için yapılması gerekli faaliyetin büyüklüğü veya  
önceliği hakkında karar vermek için kullanılan sınıflandırmadır. 



Örnek  risk değerlendirmesi; 

• Poliklinik, 

• Acil, 

• Ameliyathane,

• Laboratuvar, 

• Eczane,     • Sterilizasyon ,  

• Transfüzyon merkezi,    • Görüntüleme merkezi, 

• Fizik tedavi, • Diyaliz… 



• Örnek  risk değerlendirmesi tüm sahalar için ;

• Enfeksiyon riski,

• Tehlikeli  atık kazaları,

• Gürültü, 

• Alerji riski,

• Ergonomik riskler, 

• Elektriksel riskler,

• İletişim,

• Psikososyal riskler 



DİĞER BİR RİSK DE 

ACİL DURUM; 

• Acil durum planları,     

• Acil durum ekipleri, 

• Acil durum ilk müdahale ekipmanları,

• Yangın algılama ve söndürme sistemleri, 

• Acil aydınlatma ve yönlendirme işaretleri,

• Acil çıkış koridor, merdiven ve toplanma alanları,

• Acil durum tatbikatları,  



• Tıbbi Acil Durum  Mavi Kod( 2222)

• Yangın, Patlama (4444)         

• Kavga, Taciz   (Beyaz Kod 1111)          

• Sel, Tsunami, Fırtına, Deprem       

• Terör olayları, Sabotaj            

• Bebek, Çocuk Kaçırma    Pembe Kod( 3333) 

• Acile Fazla Sayıda Hasta Gelmesi



SON OLARAK 

• Güncel risklerin takibinin yapılması, 

• Çalışan risk bildirimlerinin değerlendirilmesi,  

• Ucuz atlatılmış kazaların kayıtlarının tutulması, 
düzeltici önleyici faaliyetlerin yürütülmesi…

• Ekip çalışması 

• Sürekli iyileştirme  

• Değişen şartlara uyum gösterecek şekilde revize 
edilmesi 

GEREKMEKTEDİR. 



Size 
göz kırpan, 

TEHLİKELERİ
Göz ardı etmeyin!!!


