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Eğitimimizin Amacı

Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile 

ilgili kavramlar ile değerlendirme yöntemleri 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
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Öğrenim Hedeflerimiz

Bu dersin sonunda katılımcılar, 

Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliğini tanımlar.

Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.

İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.
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1. Risk Yönetimi ve Genel Yönetim

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak 
için bir çok 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.

İSG Yönetim Sistemlerinin en iyi şekilde uygulanması için 
kriterler, uygulamalar ve prensiplerden oluşan bir çerçeve 
sunarlar.              

İlk adımda mevcut durumun belirlenmesi vardır.

İSG ile ilgili riskleri idare edebilmek için Risk Yönetimi sürecinin  
nasıl uygulanacağı üzerine pratik tavsiyeler sağlarlar.                           

Risk yönetimi, yönetim sistemlerinin kaptan gemisidir.
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YENİ İSG YAKLAŞIMININ EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

 RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 ÇALIŞANLARIN KATILIMI

 UZMAN KATKISI SAĞLANMASI

 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

 KORUMA ÖNLEME ANLAYIŞI
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2. Tehlike ve Risk Kavramları

Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya 

malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya 

bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel 

kaynak veya durum.

Risk : Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile 

sonuçlarının bileşimi.

(Risk = Olasılık x Etki).

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 olay”ları da 

kapsar.
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2. Tehlike ve Risk Kavramları

Tehlike Tanımlaması :

Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Risk analizi :

Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın 

sonuçları ve olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte 

olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında 

kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak 

olay hakkında çok kesin bir şekilde emin olmasak da, en iyi 

tahmini yapabiliriz. 

Risk Değerlendirmesi : 

Riskin büyüklüğünü tahmin etmek, risk analizi 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. 7



Tehlike ve Risk Kavramları
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Bu durumda:

Köpek balığı;

Tehlike midir ?

Risk  midir?



Tehlike ve Risk Kavramları

Bu durum için 
köpek balığı sadece 
bir TEHLİKEDİR.

Suya girerseniz köpek 
balığı bir RİSK olur.

20.06.2017
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RESİMDE  BAŞKA TEHLİKE  VAR MIDIR ?



Tehlike ve Risk Kavramları
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Diğer tehlikeler nelerdir?

Hindistan cevizi

Hava Durumu

Güneş

Yağmur

Rüzgar

Deniz

Ağaç

Mevsim

Korsanlar

Gel-git

Sağlık



TEHLİKE

İnsanların yaralanması, 

hastalanması,malın veya 

malzemenin hasar 

görmesi,işyeri ortamının 

zarar görmesi veya 

bunların gerçekleşmesine 

sebep olabilecek kaynak 

veya durum. (TS 18001)

20.06.2017
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TEHLİKE

İşyerinde var olan ya da 

dışarıdan gelebilecek, çalışanı 

veya işyerini etkileyebilecek 

zarar veya hasar verme 

potansiyelini, 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu)

20.06.2017
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Tehlikelerin tanınması

Şu üç soru tehlikeleri 

tanımlamamıza olanak tanır;

Tehlike Kaynakları nelerdir?

Bu tehlikeden kim yada ne 

zarar görebilir?

Zarar nasıl ortaya çıkabilir?

20.06.2017
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RİSK :
Tehlikelerden 

kaynaklanan bir 

olayın,  meydana 

gelme ihtimali  ile 

zarar verme 

derecesinin

bir bileşkesidir.

ZARAR - HASAR

İ

H

T

İ

M

A

L

Risk  =  İ  x  D
İ  : İhtimal

D: Zararın derecesi
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Tanım : TS 18001 Madde 3.15’e göre

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tüm proseslerde,
riskin büyüklüğünü 

tahmin etmek ve 
riske tahammül edilip

edilemeyeceğİne 
karar vermek.
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Riskin büyüklüğünün tahmin

edilmesini ve riskin kabul edilebilir

olup olmadığının tanımlanmasını

kapsayan süreç.

Risk Değerlendirmesi

( BS 8800’e göre Tanım : 3.14 )
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Risk Değerlendirmesi

• (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı 

sonuç meydana gelme ihtimalini, 

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, 
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Kabul Edilebilir Risk

Kanuni zorunluluklar ve işletmenin

kendi sağlık ve güvenlik politikası

ve uygulamaları dikkate alındığında,

kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk



RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ
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3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.1. Fiziksel Tehlikeler:

Titreşim

Gürültü

Yetersiz havalandırma

Aşırı Isı, nem ve hava hareketleri

Yetersiz veya aşırı aydınlatma

Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif 

maddeler)

Kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
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3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.2. Kimyasal Tehlikeler:

Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal 

gazları

Asitler, 

Bazlar nedeniyle yanma

İnert tozlar, 

fibrojenik tozlar, 

toksik tozlar, 

kansorejonik tozlar, 

alerjik tozlar
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3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler:

Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri,

Topraklamanın belli periyodlarla kontrolünün yapılmaması,

Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontolünün 

yaptırılmaması,

Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri,

Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi,

Kırık yıpranmış el aletleri,

Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel 

koruyucuların bulunmaması,

Zeminin yalıtılmaması,

Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması
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3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.4. Mekanik Tehlikeler:

Makina ve tezgahın ezen, delen, kesen ve dönen 

operasyonlarının, koruyucusunun bulunmaması,

Preslerde çift el kumanda kullanılmaması,

Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması,

Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması,

Makina ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonun 

yada swich’nin bulunmaması,

Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu techizat,

Yetersiz uyarı sistemleri,

Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı,

Makinaların, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. 

gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması.
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3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler:

Makina veya tezgahlarda çalışırken koruyucu techizatın devre 

dışı bırakılması

Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların 

kullanılmaması

Aşırı yük kaldırma

3m’den yüksek malzeme istifleme

Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme kullanımı

Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) olmayan kimyasalla 

çalışma

İşe yeni başlayan işçiyi, çalıştığı işle ilgili ve iş sağlığı ve 

güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma

Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim 

verilmemesi
26



3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler:

Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması

Elektrik kesilmeden techizat üzerinde onarım yapılması

Onarım esnasında şalter vaya beklenmedik bir harekete karşı 
güç düğmesinin emniyete alınmamış olması

Çalışır haldeki techizatın yağlanması, temizlenmesi, 
ayarlanması,

Depo ve konteynerlerin tam olarak boşaltılıp temizlenmeden 
üzerinde onarım ve kaynak yapılması

Yüksekten atlama

Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik 
tesisatının exproof olmaması

Parlama patlama tehlikesi olam yerlerde sigara içilmesi

Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması

Malzemelerin, makinaların ve techizatın uygun 
yerleştirilmemesi27



3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler

3.6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler:

İşyeri zemini

Yetersiz Geçitler

Yetersiz Çıkış yerleri

Yetersiz iş alanı

Düzensiz işyeri

Merdivenlerde korkuluk olmaması

Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması
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İŞ YERİNDE 

KARŞILAŞILABİLECEK 

RİSKLER



1. Kayma, takılma ve düşme

2. Yüksekten düşme

3. Elle taşıma

4. Mekanik taşıma

5. Devrilme düşme

6. Makine ve aletler

7. Gürültü

8. Yangın ve Patlama

9. Elektrik

10. Temizlik Hijyen



KAYMA, TAKILMA ve 
BENZERİ NEDENLERLE 

DÜŞME

Tehlike 
örnekleri 

• Kaygan yüzeyler : 
Dökülmüş maddeler (su, yağ, kimyasal..)
İklim şartları (yağmur, buz..)

•Düzensiz yüzeyler, basamak, kırık , yarık 
v.s.

•Dar geçişler

•Geçişlere konmuş engeller



YÜKSEKTEN DÜŞME

Tehlike 
örnekleri 

• Seviye farkı gösteren alanlar : 
Çatı, kot farkı, kazı yapılan alanlar, vb

• Yüksek seviyelere ulaşma: Merdiven, 
iskele, platform, vb.



ELLE TAŞIMA İŞLERİ

Tehlike 
örnekleri 

• Kapasiteden daha ağır yük taşımak

•Tekrarlanan ve hızlı bir şekilde yük 
taşımak

•Taşıması zor yük: örneğin tutmaya uygun 
değil

• Yanlış teknik ile taşımak



MEKANİK TAŞIMA 
İŞLERİ

Tehlike 
örnekleri 

• Uygun olmayan veya yanlış araç kullanımı

• Operasyonel hatalar: yetersiz görüş 
alanı, aşırı hız

• Uygun olmayan ortam: bozuk zemin, 
rampa olmadan yükleme

• Yükün uygun olmaması: Dengesiz yük, 
düzesiz yükleme



DEVRİLME VE DÜŞME

Tehlike 
örnekleri 

• Uygun olmayan şekilde istifleme: örneğin 
fazla istif, raf kapasitesini aşma

• Uygun olmayan yerde istifleme: Depo 
alanı dışında istifleme, trafik yoluna yakın 
istif



MAKİNA VE ALETLER

Tehlike 
örnekleri 

• Güç ünitesi olan alet ve makinalar

• Güç ünitesi olmayan alet ve makinalar

• Fiziksel hasar veren aletler: keskin 
yüzey, sıcak alan, vb. 

• Bakımı, tamiri yapılmamış veya kullanım 
dışı ekipman



GÜRÜLTÜ

Tehlike 
örnekleri 

• Sürekli gürültü kaynakları

• Ani gürültü kaynakları



YANGIN VE PATLAMA 

Tehlike 
örnekleri 

• Kendisi yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, vb 
maddeler ile çalışma

• Açık alev, kıvılcım, ısı vb. yaratan 
çalışmalar

• Birbiriyle uyumsuz maddelerin bir arada 
veya yakında depolanması



ELEKTRİK 

Tehlike 
örnekleri 

• Standartlara uygun olmayan elektrik 
sistemleri

• Uygun kullanılmayan elektrik 
ekipmanları

• Elektrik sistemlerine yetkisiz veya 
yanlış müdahele



HİJYEN - TEMİZLİK

• Alanda temizlik-düzen ve hijyen 
koşullarının uygulanmaması

• Kişisel hijyen kurallarına uymama
Tehlike 
örnekleri 



Diğer riskler

1. Çalışanların bilinçlendirilmemesi

2. Eğitim eksikliği

3. Yetersiz, hasarlı KKD

4. Acil durum müdahele yetersizliği



Tehlikeyi belirlemek için sorular

1-Çalışanlar hareketli parça veya 

hareketli makinaların 

tehlikesindeler mi?

2-Hareket eden makina,

seyyar donanım/güç 

beslemeli araç (forklift 

gibi) tehlikesinde mi?

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler
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3-Çalışanlar 

düşme/yüksekten 

düşme tehlikesinde mi?

4-Çalışanlar yüksekten 

malzeme düşmesi

tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler



5-Çalışanlar mekanik kaldırma

işlemi veya donanımı 

tehlikesindeler mi?

6-Çalışanlar kayma, takılma 

tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler



8-Çalışanlar elektrik arkı/kaynağı/

şoku tehlikesindeler mi?

7-Çalışanlar kaygan 

veya bozuk zeminde 

yürüme tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler
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9-Çalışanlar tehlikeli-zararlı 

malzeme/kimyasal 

taşıma veya kullanma

tehlikesindeler mi? 

10-Çalışanlar 

toz/gaz/buhar

ve biyolojik ajanlarla 

etkilenme tehlikesindeler mi? 

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler
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12-Çalışanlar sıcak/soğuk teması

tehlikesindeler mi?

13-Çalışanlar çevresel koşullar/

istenmeyen iklim koşulları

tehlikesindeler mi?

11-Çalışanlar yangın/patlama

tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler



18-Çalışanlar keskin cisimler

kullanma tehikesindeler mi?

19-Çalışanlar tekrarlayan

hareket tehlikesindeler mi?

17-Çalışanlar el aleti kullanma 

tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler
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20-Çalışanlar 

manuel yük kaldırma

tehlikesindeler mi?

21-Çalışanlar zayıf ergonomik 

tehlikesindeler mi?

22-Çalışanlar ergonomik gerginlik

tehlikesindeler mi?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler



24-Çalışanlar kapalı yer çalışması 

tehlikesindeler mi?

23-Çalışanlar yetersiz eğitim 

tehlikesindeler mi?

25-Çalışanlar maruz kaldığı 

başka tehlikeler var mı?

Tehlikeyi belirlemek için sorular

3. Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde 

zorunlu olduğu gibi, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından 

da oldukça önemlidir. 

İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları 

sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir.

Halbuki, gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, 

nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle 

önlenebilecek vakalardır. 

Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk 

değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz.
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Risk değerlendirme çalışması
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ) 

MADDE 6 –

(1) Risk değerlendirmesi tüm işyerlerinde kuruluş 
aşamasından başlamak üzere tehlikeleri 
tanımlama, riskleri analiz etme ve kontrol altına 
alma ve yapılan çalışmaları gözden geçirme 
aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 
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Risk Analizi 
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

MADDE 8- (1) Öncelikle tespit edilmiş olan tehlike veya 

tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak 

bu tehlikelerden kaynaklanabilecek muhtemel riskler ve 

bu risklerden kimlerin, nelerin, nasıl, hangi sıklıkta ve 

şiddette zarar görebileceği, toplanan bilgi ve verilerle 

birlikte uygun yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada 

kullanılarak analiz edilir. Elde edilen sonuçlar yazılı hale 

getirilir. Analiz edilen riskler derecelendirilmek üzere 

etkilerinin büyüklüğüne göre önem ve öncelik sıralamasına 

tabi tutularak yazılı hale getirilir. 
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Risk Kontrol Adımları ( 1 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

MADDE 9- (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır; 

a) Planlama; Değerlendirilerek etkilerinin büyüklüğüne ve 

önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla 

bir planlama yapılır. 

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması; Kontrol 

edilecek risk için, önleyici-koruyucu nitelikte yaklaşıma, 

tehlikelerin kaynağında önlenmesine ve toplu koruma 

prensiplerinin uygulanmasına öncelik verilmelidir. 
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Risk Kontrol Adımları ( 2 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması; İşyerinde analiz 

edilen risklerin kontrolü için kararlaştırılan önleyici ve 

koruyucu tedbirlerin iş ve işlem basamakları ve öncelikleri 

belirlenerek ve gerekli eylem planları hazırlanarak 

uygulamaya konulur. Önleme eylem planında yapılacak 

işlem, işlemi yapacak kişi ya da bölüm, sorumlu kişi yada 

bölüm, başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler yeralır, 

ç) Uygulamaların izlenmesi; Hazırlanan önleme eylem 

planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, 

denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek 

gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.
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Risk Kontrol Adımları ( 3 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

d) Raporlama; Yapılan risk değerlendirme çalışmaları bir 

rapor haline getirilir. 

e) Gözden geçirme; Gözden geçirmede, eylem planı 

çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici 

işlemlerin etkinliği takip edilir. Periyodik gözden 

geçirmelerde, eğer yeni aksaklık ya da tehlike tespit edilir ise 

yeniden veri toplanır, riskin analizi ve derecelendirmesi 

yapılır, planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden 

tekrarlanarak risk kontrol altına alınır veya kabul edilebilir 

düzeye indirilir.
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Risk Değerlendirilmesinin Gözden Geçirilmesi ve 

Yenilenmesi ( 1 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

MADDE 10- (1) Risk değerlendirme çalışmaları, aşağıdaki 

durumlarda yenilenecektir. 

a) İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,  

b) İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında, 

c) Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında, 

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

gelmesi, 
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Risk Değerlendirilmesinin Gözden Geçirilmesi ve 

Yenilenmesi ( 2 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

d) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta 

değişiklik yapılmış olması, 

e) Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir 

tehlikenin ortaya çıkması, 

f) İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde gerekli 

görülmüş olması, 

g) Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması. 

(2) Yapılmış olan risk değerlendirmesi en az yılda bir gözden 

geçirilir, en geç üç (3) yılda bir yenilenir. 
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Risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların 

niteliği ( 1 )

( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

MADDE 11- (1) İşyerinde risk değerlendirmesi; 

a) 24 saati teorik, 6 saati grup çalışması ve sunum olmak üzere 

30 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş 

eğitim kurumlarınca düzenlenen ve yatay ve dikey olarak 

hazırlanmış EK-1 deki “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 

Değerlendirme Eğitimi programı” na katılarak yapılacak 

sınavda başarılı olup yetki belgesi almış; 
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Risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların 

niteliği ( 2 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

1) Teknik meslek yüksek okulu ve iş sağlığı ve güvenliği meslek 

yüksek okulu mezunları, 

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış 

olanlar;, 

3) Mühendis, mimar veya teknik elemanlar, 

b) İşyeri hekimleri, 

c) İş güvenliği uzmanları 

tarafından gerçekleştirilir.
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Risk değerlendirmenin ifası

( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

Risk değerlendirme çalışmalarının işyeri sağlık ve güvenlik 

birimine yaptırılması durumunda, risk değerlendirme 

ekiplerinde görev alan kişilere bu görevlerini yapabilmeleri 

için yeterli süre verilir. Kişilerin bu görevlerini yürütmeleri 

sebebiyle hakları kısıtlanamaz. 

İşverenlerce, işyerinde risk değerlendirme çalışması yapacak 

kişi ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi 

temin eder, kişi ve kuruluşlar ise sağlanan bilgi ve 

belgelerdeki sır niteliği taşıyacağından korumak ve gizli 

tutmakla yükümlüdür. 
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İşçilerin görüşlerinin alınması ve bilgilendirme

( İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği )

MADDE 17 - (1) Risk değerlendirme çalışmalarının başlangıcında, 

işçiler ve temsilcilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanır ve 

risk değerlendirme sürecinde görev alacak çalışanlara risk 

değerlendirme konusunda özel eğitim verilir. 

(2) Çalışan ve temsilcilerinin risk değerlendirme konusundaki eğitim 

ve bilgilendirme çalışmaları 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

uygun olarak yürütür, eğitim sonrası düzenlenecek kayıtların bir 

örneği risk değerlendirme raporuna eklenir. 
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi
Risk Değerlendirme Yöntemi Ne Zaman Uygulanmalıdır:

Hemen uygulamak gerekli, ( yasal zorunluluk)

Yeni bir makine veya ekipman alınması,

Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim 

sürecine girmesi,

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta 

değişiklik yapılması,

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, 

parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini 

ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması. 
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

64

Risk Yönetim Proses Akım Şeması

Risk yönetim prosesi kendi içerisinde aslında iki farklı temel 

aşamaya bölünebilir, birinci aşama problemlerin tanımlanmasıyla 

uğraşırken ikinci aşama problemlerin çözümü ile ilgilenir. 



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

Risk Yönetim Prosesinin aşamaları

A) Tehlike Tanımlama :

Sistem veya organizasyon içerisindeki potansiyel zarar veya 

hasar yaratabilecek etkilerin objektif olarak analiz edilmesidir.

Tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler;

İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar 

(mevzuat),

Ön gözden geçirme sonuçları,

Çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler,

Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri, işyerindeki gözden 

geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (bu faaliyetler özelliği itibariyle 

reaktif yada proaktif olabilir),

İSG politikası ,
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

Kaza ve olay kayıtları,

Uygunsuzluklar,

Denetim sonuçları,

İletişim belgeleri,

En iyi uygulamalar hakında bilgiler,

Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri, benzer kuruluşlarda olmuş 

olan kaza ve olaylar,

Elektrik kullanımı,

Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler,

Saha planları,

Radyasyon kaynakları,

Yangın,

Proses akış şemaları,
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

Makina, ekipman v.b. bilgiler,

Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, 

ürünler ve alt ürünler),

Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri,

Verilerin izlenmesi,

Kimyasal ve biyolojik maddeler,

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),

Yöntemler, görevler,

İnceleme Raporları,

Profesyonel destek, uzmanlık

Tıbbi/ilk yardım raporları,

Sağlık Riskleri taramasıdır.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi
Yukarıda verilen tipik girdiler tehlikelerin belirlenmesi amacıyla 

değerlendirilir. 

Bu değerlendirme sonucunda 

yaralanma, 

kayma, 

düşme, 

ölüm, 

malzeme düşmesi, 

meslek hastalığı, 

makina-ekipman zararları, 

kimyasal maddelerle temaslar, 

yangın, 

patlama v.b. tehlikeler tanımlanır ve bu tanımlamalara göre 

işyerinin “Risk Haritaları” ve “Bilgi Bankaları” oluşturulur.68



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

B) Risklerin Analizi (Tahmin Etme):

Tehlikelerin tanımlanmasından sonra, tehlikelerin doğasının, 

mekanizmasının ve dikkate değer tehlikelerin sonuçlarının 

anlaşılması için de çeşitli metodlara ihtiyaç vardır. 

Bu bilgiler ışığında çeşitli tehliklerle karşı karşıya kalabilecek 

çalışanların korunması sağlanabilir. 

Tehlike önceden tanımlandığında, risk, tehlikenin olma ihtimali 

ve etkilerinin şiddetidir. 

Olayların ortaya çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında maruz 

kalınabilecek sonuçlar belirlenir.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

C) Risk Değerlendirme (Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi) :

Riskler değerlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol 

ölçümlerinin yapılması için prosedürler oluşturulur, risk 

seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden tesis edilmiş kriterler 

ile kıyaslaması yapılır. 

Kalan riskin katlanılabilirliğinin değerlendirmesi, 

ihtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belirlenmesi, 

risk kontrol önlemlerinin riski katlanılabilir bir seviyeye 

indirmeye yetip yetmeyeceğinin değerlendirilmesi yapılır. 

Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebirliğine 

karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar 

verilir. 
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

C) Risk Değerlendirme (Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi) :

Riski tahmin etmenin temelinde, risk değerlendirmesi, riskin 

kabul edilebilir düzeyde olup olmadığını belirleme yada ilave 

risk ölçümleri ile riski kabul edilebilir düzeye indirgemek 

maksadıyla uygulanır. 

Risk değerlendirmesi, çok fazla sübjektif yargılara dayanır. 

Risk değerlendirmesi aşamasında, olayların ortaya çıkma 

olasılığı ve ortaya çıktığında maruz kalınabilecek sonuçlar 

belirlenir.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

D) Kontrol Önlemlerini Tespit Etme :

Değerlendirilen risklerle ilgili alınacak önlemler tartışılır. Riskin 

ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın 

potansiyel şiddet derecesinin azaltılması yada tehlikenin 

transfer edilmesinin maliyet analizi yapılır. 

Kontrol önlemlerini tespit etme aşamasında “Riskleri Ortadan 

Kaldırma Planı” hazırlanır, bu plan kontrol önlemlerinin 

hiyerarşisi  izlenerek yapılır;

1. Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek): 

Tesis içerisinde yüksek risk taşıyan materyalin, makinanın veya 

prosesin elimine edilmesidir. 

Örneğin; Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda yada fotosel 

tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

2. Yerine Koyma (Substitusyon) : 

Eğer tehlike elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, 

makina veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilmelidir.

Örneğin; proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı 

bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir 

çözücü ile değiştirilmesi.

3. Kontrol ve İzolasyon : 

Eğer tehlike elimine edilemiyor yada ikame edilemiyorsa tehlike 

kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses izole 

edilmelidir. 

Tehlike kaynağını izole etmek mümkün değil ise kontrolünün 

sağlanması için tehlikeli durumdan etkilenen insan sayısının 

azaltıması, etkilenme süresinin azaltılması, miktarının 

azaltılması sağlanmalıdır. 73



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

Örneğin; boyahanede kullanılan boyaların daha az tehlikeli (su 

bazlı gibi) boyalarla değiştirilmesi mümkün olmuyor ise kapalı 

sistem boya kabini kullanılarak tehlike izole edilebilir,

Bir hastanede çalışan ve röntgen çeken bir sağlık elemanının 

çalışma saati azaltılabilir (günde beş saat), 

Mevzuata uygun yıllık izin (senede dört hafta) kullandırılır.

4. Mühendislik Kontrolü : 

Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole edilemeyen ve 

kontrolü sağlanamayan tehlikeyi gidermek için makinanın, 

tesisatın veya prosesin tasarımı üzerinde çalışır. 

Mühendislik kontrolü ayrıca korunma yolları, bariyerler, 

operasyon noktası koruyucuları, sıkışma - ezme noktaları, 

hareket eden parçaların korunması vb. koruyucu donanımların 

hangisinin nerede nasıl kullanılabileceğine karar verir.74



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

5. Yönetimle İlgili Kontroller : Yönetimle İlgili Kontroller ise 

güvenli iş akışı ve düzeni, güvenlik sistemleri, çalışma 

prosedürleri gibi yazıların yayımlanması yoluna başvurur. 

Bu amaçla;

Riski ortadan kaldırma süreci belirlenir.

Sorumlulukların ataması yapılır.

İşçinin karakteristiği ve prosesteki işin gerekliliği hesaba katılır.

Eğitim prosedürleri oluşturulur.

Çalışma izin formları oluşturulur.

İşçinin olaya ilgisini sağlama ve sürdürme prosedürü hazırlanır.

İş akışı şeması üzerinde çalışılır.

İşçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlamak üzere formlar 

oluşturulur.

İşyeri düzeni ile ilgili çalışma yapılır.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

İdari olarak riski ortadan kaldırma yöntemleri olarak 

prosedürlerin hazırlanarak yayınlanması (resmen ilan etmek), 

yürütüm (uygulama) sağlanması ve güvenlik operasyonlarının 

yapılması gereklidir.

Tehlike tanımlama aşamasında sağlık ve güvenlik açısından 

oluşturulan risk haritaları göz önüne alınarak, işletmede/ 

fabrikada işaretlemeler yapılmalıdır. 

Bu aşamada 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 

Yönetmeliği’ne uygun olarak işyerinde yangın işaretleri, 

işaretlemelerin yapılmış olması sınıflandırmaların yapılmış 

olması gereklidir.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

6. Kişisel Korunma :

Kişisel koruyucuların kullanılması en son seçim olması gerekir, 

çünkü insanların kişisel koruyucuyu kullanmaları hem 

rahatsızlık vericidir, hem de kullanılıp kullanılmadığının 

denetiminin yapılması zordur, ayrıca kişisel koruyucunun 

kullanımı riski ortadan kaldırmada daha az etkili bir seçimdir.

Kişisel koruyucu kullanımı gerekli ise mutlak suretle koruyucu 

ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi
E) Kontrol Önlemlerini Yerine Getirme :

Belirlenen kontrol önlemleri uygulamaya konur, ancak 
tanımlanan her gerekli risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili 
değişiklikler uygulamaya konulmadan önce denenmelidir.

Kontrol önlemleri; öncelikle tehlikelerin bertaraf edilmesi ve 
riskin ortadan kaldırılması prensibini yansıtmalıdır, risk ortadan 
kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna gidilir, riskin azaltılması için 
personel koruyucu teçhizatın kullanılması ise son çare olarak 
düşünülmelidir. 

Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya 
hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltılması sırası ile 
amaçlanır. 

Uygun kontrol ölçümleri bu aşamada devreye girer. 

Ölçümler uygulanırken uzun zaman alabilir çünkü değişim için 
gelen direnç nedeniyle sık sık eğitim, techizat satın alınması 
veya tesisat da değişikliğe ihtiyaç duyulabilir.78



4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi
F) İzleme ve Gözden Geçirme :
Risk yönetiminin işlemi yukarıda belirtilen aşamalar 
çerçevesinde gerçekleşir. 
Ancak bazı tehlikeler gözden kaçırılabilir veya yeniden 
tanımlamaya ihtiyaç duyulabilir, yeni tehlikeler zaman içinde 
ortaya çıkabilir ve tüm işlemlerin tekrarlanması gerekebilir.
Uygun kontrol ölçümleri uygulandıktan sonra, daha önceden 
tespit edilmiş tehlikelerin artan risk değerlerinin kabul 
edilebilirliklerini değerlendirmek için yeniden değer biçmeye 
ihtiyaç duyulabilir.
Riskin belirlenmesi, risk değerlendirme ve kontrol önlemlerinin 
ardından; riski ortadan kaldırmaya/azaltmaya yönelik gerekli 
faaliyetin zamanında tanımlanmasının izlenmesi ve gözden 
geçirilmesinin de mutlaka yapılması gerekir. 
Alınan önlemler sonucunda risk kontrol proseslerinde de 
değişiklikler olabileceğinden geriye kalan risklerin yeni 
durumlarını belirlemek amacıyla risk değerlendirmesinin 
yapılması gekebilir, bu nedenlede tutulan tüm kayıtların 
analizlerinin yapılması gereklidir.
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4. Risk Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk
Değerlendirmesi

G) İletişim ve Danışma:

Sonuçlar, düzeltici/önleyici faaliyetlerin tanımlanması, konu ile 

ilgili gelişmeler, değişiklik yapılan veya yeni İş Sağlığı ve 

Güvenliği amaçlarının oluşturulması için girdi sağlanması 

amacıyla yönetime bilgi verilmeli, ayrıca bilgi toplama 

aşamasında alt işverenlerde dahil olmak üzere tüm grublarla 

iletişim ve danışma kurulmalıdır.
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5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

İşletmeler Sağlık ve Güvenliği 

Niçin yönetmelidir?

81
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5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen toplam 
maliyeti buzdağı örneğinde inceliyecek olursak asıl önemli 
maliyetin buz dağının üzerinde görünen kısımda değil suyun 
altında kalan kayalık kısımda olduğunu görürüz.

Yaralanma ve hastalık maliyetleri toplam maliyetin küçük bir 
parçasıdır. 

Suyun yüzünde kalan kısmı yani görünen kısmı direkt 
(görünür maliyet) maliyeti, 

Suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz dağının 2/3 'nü 
oluşturan büyük kısmı indirekt (görünmez maliyet) maliyetleri 
ifade etmektedir.

İndirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu ve nasıl 
belirlenebileceğini kesin olarak bilmek ise oldukça zordur.

İndirekt maliyetler, genellikle iş kazası sonucunda hemen ve 
önceden hesaplanamayan, uzun zaman içerisinde oluşan 
maliyetlerdir.82



5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri
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5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Sistemlerinin Faydaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği 

konuları ile ilgili karar alıcak yöneticilere yapılandırılmış 

sistematik bir yaklaşım sağlar. 

Modern İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, risk yönetimi 

prensipleri üzerine inşaa edilir. 

Risk yönetimi, bir çok teknik değerlendirmeyi ve danışmanlık 

isteyen yöntemleri sürecin içine katarak, desteklenmiş, tutarlı 

ve savunmaya dayalı karar verebilme gücü sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi aktiviteleri, bir 

organizasyona, operasyonları ile ilgili tehlikeleri iyi kavrama, iç 

ve dış durumlardaki değişikliklere çok etkin cevap verebilme 

kabiliyeti sağlar.
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5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi; bir organizasyona direkt 

faydalar sağlamak için yol göstericidir;

Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun 

iyileştirilmesini sağlar,

Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu 

sağlar,

Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek , karar verme 

kabiliyetini geliştirir,

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar,

Firmanın imajını ve ününü geliştirir,
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5. Risk Değerlendirmesinin Temel Gerekçeleri

Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi programının 

muhtemel, geniş anlamlı ve uzun vadeli faydaları ise;

Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi 

sonucu etkin stratejik planlama yapılması,

Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden 

görülebilmesi hüneri nedeniyle düşük işçi tazminatları,

Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi 

hazırlık,

Denetim sürecinin geliştirilmesi,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği 

ve etkinliği anlamında iyi sonuçlar elde edilmesi,

Organizasyon içinde ve dışındaki gurublar arasında gelişmiş 

haberleşmedir.
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6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

Risk değerlendirmesi 

kim ya da kimler tarafından yapılmalıdır?

Risk Değerlendirmesi birey tarafından mı yapılmalıdır ?

Risk Değerlendirmesi takım tarafından mı yapılmalıdır ?
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6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

Birey yaklaşımının yararları:

Çabuk netice alınmasını sağlar,

Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller,

Bireyin kendisini bir takımın parçası olarak hissetmesini sağlar,

Maliyeti düşüktür.
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6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

Birey yaklaşımının mahzurları:

Teknik uzmanlık gerektirir,

Yönetimin “İSG İş Güvenliği Departmanının İşidir” anlayışının 

değişmesi gereklidir,

Birey yaklaşımının tek boyutlu olması yetersizlik getirebilir,

Katılım sağlanamadığından insanlar tehlikelerin kendi 

bölümlerinde olmadığını düşünürler,

Bireylerin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi 

etkileyebilir,

Koruma faaliyetlerinin bireyleri etkilemesi değerlendirmeyi 

etkileyebilir.89



6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

Takım yaklaşımının yararları:

Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir,

Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir,

Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır,

Yöneticilerin katılımı, sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını 

sağlar.

90



6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

Takım yaklaşımının mahzurları:

Takım çalışmalarından netice daha geç alınabilir,

Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir,

Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.
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6. Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı

İdeal Risk Değerlendirme Ekibinde Kimler  Yer  Almalıdır?

Yönetim   Sorumlusu

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Operasyonel Deneyimi Olan Teknik Eleman

İşçi Temsilcisi
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7. Risk Değerlendirme Teknikleri ve
Kıyaslamaları

93

Kriterler PHA FMEA HAZOP FTA ETA L Tipi Matris

Gerekli

Döküman

İhtiyacı

Orta Çok fazla Çok fazla Çok fazla Çok fazla Çok Az

Tim

Çalışması

Bir Analist ile

Yapılabilir

Tim

çalışması

Tim çalışması Tim çalışması Tim çalışması Bir Analist ile

Yapılabilir

Tim

Liderinin

Tecrübesi

Orta düzey

deneyim

Çok fazla

deneyim

Çok fazla

deneyim

Çok fazla

deneyim

Çok fazla

deneyim

Orta düzey

deneyi

Kalitatif/

Kantitatif

Kalitatif Kalitatif Kalitatif Kalitatif/

Kantitatif

Kalitatif/

Kantitatif

Kalitatif

Özel Bir

Branşa

Yönelik

Her sektöre

uyar

Elektrik/

Makina

Hizmet

Kimya

endüstrisi

Her sektöre

uyar

Her sektöre

uyar

Basit

prosedürlü

işler

Uygulama

Başarı

Oranı

Birincil risk

değerlendirme

yöntemidir.Tek 

başına

yeterli

değildir. 

Analiz

öncesinde,

FTA

yapılması

başarı

oranını

artırır.

Oldukça zor

bir

yöntemdir, 

yüksek

tecrübe ve

takım

üyelerinin

yüksek

performansını

gerektirir.

Çok etkili bir

Yöntemdir. 

Yüksek 

tecrübe

ve takım

üyelerinin

yüksek

performansını

gerektirir.

Çok etkili bir

yöntemdir. 

Yüksek 

tecrübe

ve takım

üyelerinin

yüksek

performansını

gerektirir.

Tim liderinin

tecrübesine

göre başarı

oranı değişir



8. Risk Analizleri ve Teknikleri

İki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. 

Bunlar, kantitatif (quantitative) ve kalitatif (qualitative) 

yöntemlerdir. 

Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere 

başvurur.

Kantitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi 

gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler 

matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri 

bulunur.

Risk = Tehditin Olma İhtimali (likelihood) * Tehditin Etkisi 

(impact) formülü kalitatif risk analizinin temel formülüdür.

Diğer temel risk analizi yöntemi ise kalitatif risk analizidir.

Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik 

değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler 

kullanır.94



TORNA Tezgahında 

Risk Değerlendirmesi
GİRİŞ

Talaşlı imalat makinaları kullanımı en yaygın imalat 

makinalarından biridir.

Bu makinalarda kaza sayısı büyük bir yekun teşkil 

ederken söz konusu kazaların ağırlıkları düşüktür. 

Kazaların genel karakterleri yaralanma uzuv kaybı 

şeklindedir.
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Konu Başlıkları :

1. Tanımlar

2. Örnek tezgahın tanıtımı

3. Faaliyetin Tanıtımı

4. Çalışma Çevresinin İncelenmesi

5. Operatör ve Çalışanlar

6. Mevzuatın İncelenmesi

7. Risk Değerlendirmesi 
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Talaş :     

Metal, ahşap, petrol esaslı , teflon, kompozit   vb. malzemelere

istenilen   şekli   kazandırmak   için   üzerlerinden     kaldırılan,

kesilen yada    soyulan  parçalı   yada   sürekli    parçacıklardır.  

Koruyucu:

Makinaların transmisyon düzenlerinde hareketli parçalarında 

ve  operasyon noktalarında  kullanılan  koruma düzeni  ile

güvenli olmayan    durumlarda   kullanılacak  durdurma

sisteminin   bütünüdür.
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1. Tanımlar

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



Transmisyon  düzeni  :

Güç aktaran miller, volanlar,   kasnaklar,  kayışlar,  kaplinler,  

muylular, bilyeler, kranklar, kavramalar, dişli düzenleri, zincir ve 

dişlisi gibi elemanlardır .

Operasyon noktası:

Makina  ve  tezgahta   talaş kaldıran ,   şekillendiren,   ezen,    

delen,    kesen   veya başka    şekilde  işlem   yapan   kısım   ile   

iş   alıp   verirken   tehlikeli   olan   bölgelerin   tamamıdır.

Hareketli   parçalar:

Makina  ve  tezgahlarda güç     aktarmayan     ancak     hareket     

eden   ( kalem   tespit    başlıkları,     besleme     merdaneleri,     

vargel   tablaları gibi )    elemanlardır.
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2.Tezgahın Tanıtımı No Tanım

1 Tanıtım levhası

2 Sertifika

3 Ara kilit

4 Sabitleme civataları

5 Mil koruyucuları

6 Acil durdurma bütonu

7 Araba hız ayar aparatı

8 Acil durdurma pedalı

9 Kaçak akım rölesi

10 Koruyucu paravan

11 Hareketli koruyucu

12 Aydınlatma lambası

13 Mandren koruyucusu

14 Emniyet kilidi
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ÖRNEK TEZGAHIN ÖZELLİKLERİ 

Max. Çap : 450 mm. Seri Nu :WT102

Max. Boy : 1750 mm. Modeli:450/1750 UNI

Hız ayarı  : Dişli/6 kademeli Kullanım Yeri: Takımhane

Max. Devir : 4500 d/dk.

İlerleme hızı : 0,1 – 10 mm.

Motor Gücü : 5 Kw. 1450 d/dk.

CE Belgesi : Yok

İmalat yılı : 1981

2.Tezgahın Tanıtımı

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



Tezgah bir seramik fabrikasının, 10x30m.lik oturum ve
3.50m. lik tavan yüksekliği olan takım hanesinde takım imalat ve
yedek parça üretimi işlerinde kullanılmaktadır.

Yapılan işlemler tornalama, diş açma tığ çekme, delik
delme gibi işlerdir.

Tezgah üç vardiya halinde çalışmakta ve toplam 4 operatör
tarafından kullanılmaktadır. Operatörlerden birisi ustalık belgesi
sahibi diğer üçü Meslek Lisesi mezunudur.
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3. Faaliyetin Tanıtımı :

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



4. Çalışma Çevresinin İncelenmesi

Takımhane 10x30 = 300 m.kare ve 3.50m. Tavan yüksekliğinde 

içinde 12 adet tezgahın bulunduğu bir atölyedir. 

Atölye içinde  zaman zaman kaynak ve tabanca boya işleri de 

yapılmaktadır. İş yükü genelde zamana yaygın olmakla birlikte 

arızi durumlarda  iş yükü artmaktadır.

Atölyenin genel aydınlatması yeterli değildir. Duvarların badana ve 

boyası yıpranıp kirlenmiştir.

Yemek ve ara dinlenmesi düzenlidir. İşyeri ulaşım imkanları 

yeterlidir. 
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Takımhane de  1 postabaşı 1 p.yardımcısı ve 16 işçi 
çalışmaktadır.

Atölyede üç vardiya çalışılmakta gündüz vardiyasında 10 
işçi, gece vardiyalarında 3’er işçi bulunmaktadır.

Atölye diğer bölümlerden ayrılmış durumdadır. Ancak 
buraya herkes rahatlıkla girip çıkmaktadır.

Operatörlerin kıdem durumu 15-1 yıl arasında olup 
ortalama kıdem 3 yıl civarındadır.  İşçi sirkülasyonu orta 
seviyededir.

Diğer bölümlerde çalışanların sirkülasyonu ise oldukça 
yüksek seviyelerdedir. 
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5. Operatör ve Çalışanlar

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları
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6. Mevzuatın İncelenmesi

V.KISIM / II. BÖLÜM

İşyerlerindeki Makinalarda ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik

Tedbirleri

Madde 170 - Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Tezgahların operasyon noktaları, koruyucu içine alınacaktır.

2) İşçilerin elle fren yapmaları önlenecektir.

3) Tezgahlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli tedbirler

alınacaktır.

4) Çubuk malzemeler, uygun koruyucu içine alınacaktır.

5) Ağaç tornalarında, parça fırlamasına karşı, tedbir alınacaktır.

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



1. Tehlikelerin  belirlenmesi

2. Risklerin kıymetlendirilmesi

A) kaza olma ihtimali

B) sonucun ağırlık derecesi

3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi

4. Kontrol tedbirlerinin uygulanması

5. İzleme ve gözden geçirme
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Sonuçlara  karar  verilmesi

Muhtemel bir olay sonrası beklenen zarar veya hasarın 
derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılır.

SONUÇ DERECELENDİRME

1. ÇOK HAFİF : İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren

2. HAFİF           : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

3. ORTA        : Hafif yaralanma, tedavi gerekir

4. CİDDİ : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı

5. ÇOK CİDDİ   : Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik
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İHTİMAL  ORTAYA ÇIKMA SIKLIĞI / FREKANS İÇİN

1. ÇOK KÜÇÜK YILDA BİR

2. KÜÇÜK ÜÇ AYDA BİR

3. ORTA AYDA BİR

4. YÜKSEK HAFTADA BİR

5. ÇOK YÜKSEK HER GÜN

TORNA Tezgahında 

Risk Değerlendirmesi

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



Yapılan inceleme, mülakat ve  gözlemlerde;

1. Operatörlerin 4’ününde en az 4-5 defa gözüne çapak kaçtığı,

2. Bir tanesinin zımpara yaparken işaret parmağını kaybettiği,

3. En çok ellerinde talaş kesiğinin oluştuğu,

4. Birisinin  orta seviyede görme bozukluğu olduğu (1.75 Miy.)

5. Torna aydınlatma lambasının 220 V. İle çalıştığı,

6. Çeşitli işler yapıldığı gerekçesi ile siper kullanılmadığı,

7. İşin özelliği itibarı ile çok fazla ölçümün yapılmakta olduğu,

8. Uzun parça işlerken veya keserken fener mili uçundan    

malzemenin taştığı,

9.Talaş sıçramalarına karşı paravanın bulunmadığı,

Tesbit edilmiştir.
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Risk düzeyi veya 

risk skoru ZARARIN  AĞIRLIĞI

OLASILIK Çok 

Hafif

(1)

Hafif

(2)

Orta

(3)

Ciddi

(4)

Çok Ciddi

(5)

Çok 

Küçük 

(1)

Anlamsız

1

Düşük

2

Düşük

3

Düşük

4

Düşük

5

Küçük

(2)

Düşük

2

Düşük

4

Düşük

6

Orta

8                   

Orta

10

Orta

(3)

Düşük

3

Düşük

6

Orta

9

Orta

12

Orta

15

Yüksek  

(4)

Düşük

4

Orta

8

Orta

12

Yüksek

16
Yüksek

20

Çok

Yüksek

(5)

Düşük

5

Orta

10

Orta

15

Yüksek

20

Tolore 

Edilemez

25

SONUÇ

OLASILIK
ÇOK HAF.HAFİFORTACİDDİÇOK CİDDİ

ÇOK 

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

KÜÇÜK

ÇOK 

KÜÇÜK

YÜKSEK YÜKSEK

5

4

3

2

1

5 4 3 2 1

25

YÜKSEK

YÜKSEK

20 15
ORTA

10
DÜŞÜK

5

20

YÜKSEK DÜŞÜKORTA ORTA

16 12 8 4

YÜKSEK ORTAORTA DÜŞÜK DÜŞÜK

DÜŞÜKORTA ORTA DÜŞÜK DÜŞÜK

DÜŞÜK DÜŞÜKDÜŞÜKDÜŞÜKDÜŞÜK

15 12 9 6 3

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1
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Sır

a
FAALİYET/

TEHLİKE

Kimler

MARUZ Kal.

İHTİML ZARAR

ŞİDDETi

RİSK

DEĞ.

KORUMA

DEĞERİ

SONUÇ

1 GÖZLÜK YOK-

ÇAPAK KAÇMASI

Operatör 5 4 20 YOK YÜKSEK

2 ELLE MÜDAHALE /

TEHL. HAREKET

OPERATÖR 1 4 4 YOK DÜŞÜK

3 TALAŞ TEMİZLEME OPERATÖR 5 2 10 YOK ORTA

4 GÖRME

BOZUKLUĞU

OPERATÖR 4 3 12 YOK ORTA

5 220V.GERİLİM OPR/DİĞER 2 5 16 YOK ORTA

6 SİPER YOK OPERATÖR 5 3 15 YOK ORTA

7 ÖLÇÜM

OTOMASYONU

OPERATÖR 5 3 15 YOK ORTA

8 UZUN MALZEME DİĞER ÇAL 1 4 4 YOK DÜŞÜK

9 TALAŞ SIÇRAMASI Herkes 3 3 9 YOK DÜŞÜK
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RİSK DEĞERLENDİRME  VE KONTROL FORMU

Sıra Faaliyet/

Tehlike

Risk 

Skoru

Sonuç Taml.

Tarihi

Sorum

lu

1 ÇAPAK KAÇMASI 20 GÖZLÜK YOK Derhal İhale

5 220V.GERİLİM 16 Trafo yapılacak Bir ay İhale

6 SİPER YOK 15 Siper yapılacak Operatör 

Eğt.

Altı ay İmalat

Eğt.

7 ÖLÇÜM

OTOMASYONU
15 Elk.Ölçüm Cih. Alınacak Üç ay İhale

4 GÖRME BOZUKLUĞU 12 Tedavi/Uygun gözlük Üç ay İhale

3 TALAŞ TEMİZLEME 10 Maşa-Fırça alınacak Bir ay İhale

9 TALAŞ SIÇRAMASI 9 Paravana yapılacak derhal İmalat

8 UZUN MALZEME 4 Boru korkuluk yapılacak Derhal İmalat

2 ELLE MÜDAHALE /

TEHL. HAREKET

4 Eğitim / Tezgah Bakımı Üç ay Bakım

Eğt.
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Risk Değerlendirmesi

Örnek Çalışma

Motorlu Araçlar

112

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



Konu Başlıkları

1. Örnek İşyerinin Tanıtımı

2. Faaliyetin Tanıtımı

3. Motorlu Araçların Tanıtımı

4. Yol ve Güzergahın İncelenmesi

5. Yük özelliklerinin İncelenmesi

6. Çalışma Çevresinin İncelenmesi

7. Operatör ve Çalışanlar

8. Mevzuatın İncelenmesi
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1. İşyerinin Tanıtımı
İşyeri (X) unvanlı, OSB ‘de kurulu (A,B,C) 
kimyevi maddelerini kullanarak, (D,E,F) 
maddelerini üreten bir kuruluştur.

Kapalı alanları:

5.000 metre karelik, üretim, 

800 metre karelik, hammadde,

1500   “           “      mamul madde,

Depolarıdır.

İşyerinde iki adet 1.5 tonluk dizel forklift 
kullanılmaktadır.
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Örnek İşyeri Vaziyet Planı

115

ÜRETİM Bölümü 
5000 metrekare.

. Mamul Deposu
1500 Metrekare Hammadde Deposu

800 Metrekare

Dolum Rampası

Açık
Stok Sahası

Açık
Stok Sahası



2. Faaliyetin Tanıtımı

İşyerinde ehliyetli (3) sürücü bulunmakta ve 
motorlu araçlar ile iki vardiya halinde çalışma 
yapılmaktadır.

Çalışmalar hammaddenin indirilmesi, mamul 
maddelerin depolara taşınması ağırlıklı olup 
haftada bir gün mamul maddelerin kamyonlara 
yüklenmesi işleri yapılmaktadır.
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3. Motorlu Aracın Tanıtımı

İşyerinde kullanılan forkliftlerden 

(1.)  2000 model, 

(2.) 1985 modeldir.

Her ikisi de dizel motorlu ve 1,5 tonluktur.

Forkliflerin günlük, haftalık, aylık bakımları işyerindeki 

bir usta tarafından yapılmaktadır.

Tamir ve diğer servis hizmetleri; 

(1.) forklift yetkili servisten, 

(2.)forklift piyasa firmalarından, alınmaktadır.

Forkliftlerde genellikle çatal ile kaldırma işleri 

yapılmakta yardımcı donanım kullanılmamaktadır. 117
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1 Numaralı Forklift
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1. Forklift Tanıtım Bilgileri

Üretim yılı 1985 Boş Ağırlık 3.500 kg.

Seri Nu SG-03024 Yüklü ağırl. 4.000.kg.

Modeli HLG-U1 Motor Tipi Dizel

Max. Yük 1.750 kg. Motor gücü 65 Hp.

Anma Yükü 1.500 Kg. Kat.Konv. Yok

Ön aks Kap. 3.250 Kg. Motor Stand. -----

Arka aks Kp 2.750 Kg. Max. Yük. 4.15 m.

CE Belgesi ---- Dönüş çapı 6.50 m.

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



2 numaralı forklift
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2. Forklift Tanıtım Bilgileri

Üretim yılı 2000 Boş Ağırlık 3.250 kg.

Seri Nu SGH-07616 Yüklü ağırl. 3.750.kg.

Modeli SLP-U3 Motor Tipi Dizel

Max. Yük 2.250 kg. Motor gücü 65 Hp.

Anma Yükü 1.500 Kg. Kat.Konv. Var

Ön aks Kap. 3.750 Kg. Motor Stand. EURO-3

Arka aks Kp 2.800 Kg. Max. Yük. 4.50 m.

CE Var Dönüş çapı 6.10 m.

9. Risk Değerlendirme Uygulamaları



4.Yol ve Güzergahın İncelenmesi

Çalışma alanında genel görüş yeterlidir. Kapı 
geçişlerinde görüş alanı daralmakta ve kapalı 
alanlarda  yollar çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.

Yolların zemini deforme olmuş çukurluklar oluşmuştur.

Yükleme boşaltma rampaları genişlikleri sınırlıdır.

(2.) forklift rampalarda dönüş çapının büyük 
olmasından manevralarda zorlanmaktadır.

Güzergah belirlemesi ve işaretleme yapılmamıştır.
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5.Yük özelliklerinin İncelenmesi

Yükler; (A,B,C) kimyevi maddeleri ile (D,E,F) mamul 

maddelerinden oluşmaktadır.

Kimyevi maddeler; (A ve B) 650 kg.lık paletler 

üzerinde, 

(C) ise 540kg. lık bidonlarda   gelmektedir.

Mamul maddelerden (D ve F) 750 kg.lık paketlenmiş 

levhalar halinde, 

(E) ise 1250 kg.lık paletli kutular halindedir.
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6.Çalışma Çevresinin İncelenmesi

Çalışma çevresi düzensizdir. 

Bazı çalışma bölümlerinde aydınlatma yetersizdir. 

Rampa genişliği yetersizdir. 

Trafik işaretlemesi yoktur. 

Araçlara servis hizmeti zamanında sağlanamamakta 

aksamalara sebep olmaktadır.

İşyerinde iş ve İSG organizasyonu sıkıntıları 

yaşanmaktadır.  
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7.Operatör ve Çalışanlar

Operatörler tecrübeli ve cesur elemanlar olup 
ikisinin ehliyeti yoktur. 

Zaman zaman kuralları ihlal edip yük üzerinde yada 
çatallar üzerinde eleman taşımakta ve aracı bazen 
imalat amacı dışında kullanmaktadırlar. 

Operatörler zaman zaman (2.) forkliftin 
yetersizliğinden ve eskiliğinden şikayetçi 
olmaktadır.
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8. Mevzuatın İncelenmesi

Bu konu ile ilgili mevzuat

İ.S.İ.G.Tüzüğünün  

V.Kısım / VII. BÖLÜM

Kaldırma Mak. Alınacak Güv. Tedl. Mad: 378

V. KISIM – IX. BÖLÜM      456-476 . Maddeleri,

V. KISIM / ONBİRİNCİ BÖLÜM

Malzemenin Kald. Taş. İstifl. ve Depol. 

Alınacak Güv.Tedl. Mad: 486 

İlgili  Türk Standartları  TS 10201
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İ.S.İ.G.Tz.Md: 378

“Kaldırma  makineleri  ve  araçları  her  çalışmaya  
başlamadan  önce,  operatörleri  tarafından  kontrol  
edilecek  ve  çelik  halatlar,  zincirler,  kancalar,  
sapanlar,  kasnaklar,  frenler ve  otomatik  
durdurucular,  yetkili  teknik  bir  eleman  tarafından  
üç  ayda  bir  bütünü ile  kontrol  edilecek  ve  bir  
kontrol  belgesi  düzenlenerek  işyerindeki  özel  
dosyasında  saklanacaktır.”
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Mevzuatın İncelenmesi

Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 456 - Motorlu arabaların gündüz çok loş ve 

karanlık yerlerde veya gece kullanıldığında, ön ve 

arka ışıkları yakılacaktır. 

Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve 

kenarları, demir veya çelikten yapılmış sağlam boru 

korkuluklarla korunacaktır.
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Dokuzuncu Bölüm
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Mevzuatın İncelenmesi

Madde : 457

Motorlu arabaların güçlü frenleri olacak ve dikiz 

aynaları bulunacaktır. 

Tekerlekleri veya tırtılları, şase dışında ise bunlar 

uygun şekilde korunacaklardır.
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Mevzuatın İncelenmesi

Madde 458

Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu 
arabalar, patlayıcı maddelerin, tozların ve parlayıcı 
buharların bulunduğu yerlerin yakınında,  binaların 
içlerinde, vasıtaların akaryakıt depolarının 
doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.
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Mevzuatın İncelenmesi

Madde 459

Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri, 

işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı, diğer 

makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak 

kadar kuvvetli ve tiz olacak ve aynı işyerinde çalışan 

çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu 

kullanılacaktır.
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Mevzuatın İncelenmesi

Madde 460

Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar 

üzerine çıkmaları, operatörler tarafından önlenecek 

ve bunlar, üzerinde açıkça gösterilmiş bulunan en 

ağır yükten fazla yüklenmeyecek ve yükler, 

arabanın gabarisi dışına taşırılmayacak ve sağlam 

bir şekilde bağlanacaktır.
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Mevzuatın İncelenmesi

Madde 486

Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve 

depolanmasında genellikle mekanik araçlar 

kullanılması esastır. 

Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya 

taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda 

hareket ve işaretleri kullanılacaktır. 
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Motorlu araçlarda risk değerlendirmesi
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Risk değerlendirme adımları

1. TEHLİKELERİN  BELİRLENMESİ

2. Risklerin KIYMETLENDİRİLMESİ

a) Kaza Olma İhtimali

b) Sonucun Ağırlık Derecesi

3. KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR 

VERİLMESİ

4. KONTROL TEDBİRLERİNİN 

UYGULANMASI

5. İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME
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Tehlike belirleme

1. Gece çalışmaları için çevre aydınlatması yoktur.

2. Bakımcı ustanın eğitim belgesi yoktur.

3. Kapalı alanlarda araç ve yaya aynı yolu kullanmaktadır.

4. Yolların yüzeyinde çukurluklar oluşmuştur.

5. Yükleme boşaltma rampaları genişlikleri yetersizdir.

6. Güzergah belirlemesi ve işaretleme yapılmamıştır.

7. (c) hammadde bidonlarını taşımak için ekipman uygun değildir.

8. (e) Mamul maddesi kutuları forklift kapasitesini zorlamaktadır.

9. İşyerinde iş ve İSG organizasyonu sıkıntıları yaşanmaktadır.

10.Operatörlerden ikisinin ehliyeti yoktur. 

11.Yük ve çatallar üzerinde insan taşınmaktatır.
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Forklift  Kazası
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Ayaklara dikkat
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Yük Kapasite Aşımı
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Sıra FAALİYET/

TEHLİKE

Kimler

MARUZ Kal.

İHTİML ZARAR

ŞİDDETi

RİSK

DEĞ.

KORUMA

DEĞERİ

SONUÇ

1 GECE ÇALIŞMA/

GÖRÜŞ AZLIĞI

Operatör/

Yayalar

5 4 20 %50=10 Orta

2 TEHL. HAREKET/

EĞİTİM

Operatör-

Yayalar

2 3 6 %25=3 Düşük

3 YAYA YOLU

AYRILMAMIŞ

Yayalar 5 3 15 yok Yüksek

4 YOLDA ÇUKURLAR Operatör 3 3 9 yok Orta

5 RAMPA DAR Operatör 4 4 16 yok Orta

6 SEYİR GÜÇL./

/İŞARETLEME

Operatör/

Yayalar

4 4 16 yok Orta

7 TAŞIMA EKİPMANI Yaya 2 5 10 %25 Orta

8 AŞIRI YÜK/

KAPASİTE AŞIMI

Operatör/

Yayalar

2 5 10 %75 Düşük

9 ORGANİZASYON Herkes 3 3 9 %50 Düşük

10 EHLİYET Operatör/

Yaya

4 4 16 %50 Orta

11 NAKLİYE/İNSAN TAŞIMA Yayalar 2 5 10 yok Orta

Risk Değerlendirme
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RİSK DEĞERLENDİRME  VE KONTROL FORMU

Sıra Faaliyet/

Tehlike

Risk 
Skoru

Sonuç Taml.

Tarihi

Sorumlu

6 İşaretleme yok 16 Traf. işaretleri yerleşt. Bir ay İhale

5 Rampa dar 16 Korugan yapılacak Bir ay İhale

10 Ehliyetsiz operatö 16 Ehliyetli operatör sağ. Altı “

3 Yaya yolu 
ayrılmamıştır.

15 Yollar boyanarak 
ayrılacak

Bir ay Bakım

1 Aydınlatma yok 10 Çevre ayd.yapılmalı Üç ay Bakım

7 Ekipman yetersiz 10 Bidon tutuş ekp. Araştır Altı ay İhale

11 İnsan taşınıyor 10 Disipline edilecek derhal İdari

8 Kapasite yetersiz 10 Bu yükte Diğer forklift
kullanılacak

Derhal İdare

4 Yolda çukur var 9 Tamir edilecek Bir ay Bakım

9 Org. Uygun değil 9 Uygun org. İçin 
araştırma yapılacak

Üç ay Persl.

2 Ustanın eğt. Ytz. 3 Eğitime gönderilecek Bir yıl Eğt.
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10. İlgili Mevzuat

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 11/02/2004 Sayısı: 25370)

Makine Emniyeti Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2009 Sayısı:27158)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (İSGT)

(Resmi Gazete Tarihi: 11.1.1974 Sayısı: 14765)
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