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Risk

 Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,
yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimalidir.



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 çalışmalardır.



Tehlike

 İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,
çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya
hasar verme potansiyelidir.



Önleme

 İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan
kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan
tedbirlerin tümüdür.



İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 

 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması,
işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri,
işverenin sorumluluklarını etkilemez.

 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara
yansıtamaz.



İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil
her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini
sağlar.

 c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

 d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli
tedbirleri alır.



Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5

 İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler
göz önünde bulundurulur:

 a) Risklerden kaçınmak.

 b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

 c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

 ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş
ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen
göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık
ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza
indirmek.



Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5

 İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler
göz önünde bulundurulur:

 d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

 e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

 f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve
çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel
bir önleme politikası geliştirmek.

 g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre
öncelik vermek.

 ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.



Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10

 (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi
yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi
yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

 b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların
seçimi.

 c) İşyerinin tertip ve düzeni.

 ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel
politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.



Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10

 (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş
sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu
donanım veya ekipmanı belirler.

 (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin
idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte
olmalıdır.

 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına
ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırmaların yapılmasını sağlar.



Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16

 Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik
kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen
bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin
ulaşmasını sağlar.



Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının 
sağlanması  MADDE 18

 Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken
koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması
gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi
konusunda çalışanların görüşlerini ve katılımlarını
sağlamak zorundadır.



İşin durdurulması
MADDE 25

 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve
şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati
tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile
çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya
tamamında iş durdurulur.

 Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı
işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı
veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde,
risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş
durdurulur.



İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26

 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi
yapmayan veya yaptırmayan işverene üç bin Türk Lirası,
aykırılığın devam ettiği her ay için dört bin beş yüz Türk Lirası,
dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmeyen işverene bin beş yüz Türk Lirası,
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