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İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarından biri iş kazaları ve meslek hastalıklarından
çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Ancak iki husus daha
vardır ki, bunları da göz ardı etmemek gerekir. Bunlardan biri üretim güvenliğini sağlayarak
verimi artırmak diğeri ise işletme güvenliğini sağlamaktır.
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asalar ve yönetmelikler çalışma ve güvenlik şartlarına ilişkin
sorumlulukları tanımlamaktadır. Ülkeler arasında yasal
mevzuat ve uygulanması konusunda
birçok farklılıklar bulunmaktadır. Fakat
bunların tümünde sistematik güvenlik
çalışması yapılması tezi savunulmaktadır. Uluslararası mevzuatlardaki
ortak konular aşağıda verilmiştir:

ozlem@ozkilic.net - ozkilic@csgb.gov.tr

• İşveren işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla
yükümlüdür,
• İşyerindeki sağlık, güvenlik ve çevre
yönetimi yeterli seviyede düzenlenmiş
olmalıdır,
• Çalışanlar tehlikeler ve güvenli
çalışma konusunda bilgilendirilmeli
ve eğitilmelidir,
• Tehlikeler tanımlanmalı ve değerlendirilmeli, gerekiyorsa azaltılmalı
veya ortadan kaldırılmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği son yıllarda AB’nin
de en çok yoğunlaştığı ve önem verdiği
sosyal politika konularından birisidir.
Avrupa Komisyonunun belirlediği 20022006 yılları için iş sağlığı ve güvenliği
stratejisi, “çalışma hayatındaki değişimleri ve başta psiko-sosyal konularda
olmak üzere yeni risklerin ortaya çıkması durumunu göz önünde bulundurarak “Global bir iş sağlığı ve güvenliği
yaklaşımı”nı benimsemektedir.
2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nin
“Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı
altında kısa vadeli tedbir olarak yer
alan iş sağlığı ve güvenliği konusunda,
AB Mevzuatı’nın iç hukuka aktarımı
için bir program kabul edilmiş ve orta
vadede de bu mevzuatın iç hukuka aktarımı ve uygulanması için çalışmalar
başlatılmıştır. Çalışma ve Sosyal Gü-
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venlik Bakanlığı tarafından uyumlaştırılan en önemli direktif olan “89/391
sayılı Konsey Direktifi İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği” olarak yayınlanmış, ancak Danıştay 10. Dairesi İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin
yürütmesini 2004/1942 esas nolu
ve 24 Mayıs 2004 tarihli kararı ile
iptal etmiştir. Uzun bir aradan sonra
20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde
söz konusu çerçeve direktifin ana unsurları mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na göre işletmelerin yapması
gereken en önemli yükümlülüklerden
birisi “Risk Değerlendirmesi yapma
veya yaptırma yükümlülüğü”dür.
Yeni kanunumuzun yayınlanmasını takiben İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile tüm işyerlerinde
risk değerlendirmesinin yapılması
veya yaptırılması ile ilgili ayrıntılar
belirlenmiştir.
Risk Değerlendirme Kavramı
Yeni 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nda risk değerlendirmesi,
işyerinde 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 çalışmalar olarak
tanımlanmıştır. Risk değerlendirmesi;
işyerlerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara,
işyerine ve çevresine verebileceği

zararların ve bunlara karşı alınacak
önlemlerin belirlenmesi amacıyla
yapılması gerekli çalışmalardır.
Endüstriyel işletmelerde çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyen bir çok tehlike ve risk
bulunmaktadır. Bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırması veya kabul
edilebilir seviyelere indirilerek kontrol
altına alınması gerekmektedir. Risk
değerlendirme çalışmaları proaktif
çalışmalardır, yani herhangi bir kaza
veya meslek hastalığı meydana gelmeden bu kaza veya hastalığı meydana getirebilecek koşulların ortadan
kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılması işlemidir.
Risk değerlendirmesinin ne olduğunu ve
nasıl yapıldığını anlamamız için öncelikle tehlike, risk ve risk değerlendirmesinin tanımlamasını yapmamız gerekir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nda tehlike, işyerinde var olan
ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı
veya işyerini etkileyebilecek zarar veya
hasar verme potansiyeli olarak, risk
ise tehlikeden kaynaklanacak kayıp,
yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimali olarak tarif
edilmiştir.
Risk, sözlük anlamı olarak zarara
uğrama tehlikesidir ve öngörülebilir tehlikeleri ifade etmektedir. Risk
değerlendirmesi kavramının muhtelif
kaynaklarda çok fazla tanımı bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi
kısaca, riskin büyüklüğünün tahmin
edilmesini ve riskin kabul edilebilir
seviyede olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreçtir. Yani risk
değerlendirme herhangi bir tehlike
ortaya çıkmadan önce bu tehlikenin
ortaya çıkarabileceği şiddetin büyüklüğünü ve ortaya çıkma olasılığını
tahmin etme işlemidir.

Risk
Değerlendirmesi
İşletmelerde tehlikelerin tanımlandığı, belirlendiği ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin
belirlenerek azaltma ölçümlemelerinin yapıldığı,
riskleri elimine etmek için yasal mevzuatlara entegre programların oluşturulduğu ve uygulandığı,
çalışmaların dokümante edilerek çalışanlara bildirildiği yönetim sistemlerine “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri” denmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel direğini
ise “Risk Değerlendirmesi” oluşturmaktadır.
Risk değerlendirmesi kavramı mevzuatımıza yeni girmiş olmakla birlikte
içeriği ve kullanılan yöntemler yeni
değildir. II. Dünya Savaşının bitmesini
takip eden yıllarda hasar, zarar ve yaralanma ile sonuçlanan potansiyel kazaların ve bütün tehlikelerin-risklerin
kontrol altına alınıp yönetilebileceği
olgusu önem kazanmıştır. Bu yaklaşım
gelişmiş ülkelerde büyük kabul görmüş ve kuruluşları risk değerlendirme
çalışmalarına yönlendirmiştir. Risk
değerlendirme veya analiz yöntemleri
1930’lu yıllardan beri dünyada sistematik olarak uygulanmaktadır. Teknolojik risk ile ilgili çalışmalar 20. yüzyıl
başlarından itibaren iyice hızlanmış ve
çeşitli metodolojilerin ve standartarın
çıkmasını sağlamıştır. Tüm dünyada
kullanılan yöntemlere bakıldığında
iki temel risk analizi yöntemi mevcut
olduğu görülmektedir. Bunlar:
• Kantitatif Risk Analizi: Kantitatif
risk analizi, riski hesaplarken sayısal
yöntemlere başvurur.
• Kalitatif Risk Analizi: Kalitatif 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.
Tüm dünyadaki risk değerlendirme
metodolojilerine yani yöntem bilimlerine ve standartlarına baktığımızda
ise 150’den fazla yöntem bulunduğunu görürüz. Bu yöntemlerden en çok
kullanılanları aşağıda verilmiştir:
• Ön Tehlike Analizi (Preliminary Ha-
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Şekil -1 Risk Değerlendirme Kavramı

zard Analysis – PHA),
• İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis-JSA),
• Olursa Ne Olur? (What İf..?),
• Çeklist Kullanılarak Birincil Risk
Analizi -(Preliminary Risk AnalysisPRA Using Checklists),
• Birincil Risk Analizi -(Preliminary
Risk Analysis (PRA),
• Risk Değerlendirme Karar Matrisi
(Risk Assessment Decision Matrix)
• L Tipi Matris
• Çok Değiskenli X Tipi Matris Diyagramı
• Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP),
• Tehlike Derecelendirme İndeksi
(DOW index, MOND index, NFPA index),
• Hızlı Derecelendirme Metodu (Rapid
Ranking, Material Factor),
• Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis -FTA),
• Hata Modu ve Etki Analizi (Failure
Mode and Effects Analysis-FMEA)
• Hata Modu ve Etkisinin Kritiklik
Analizi (Failure Mode and Critically
Effects Analysis- FMECA),
• Güvenlik Denetimi (Safety Audit),
• Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis-ETA),
• Neden - Sonuç Analizi (Cause and
Consequence Analysis),
• Neden - Etki Analizi (Cause and
Effect Analysis),
• Kinney Metodu (Mathematical Risk
Evaluation Method),
• Karar Şeması (Decision Tree),
• Çok Kriterli Karar Analizi (Multi
Criteria Decision Analysis -MCDA),
• Zürih Tehlike Analizi (Zurih Hazard Analysis),
• Makine Risk Değerlendirme (Mashine Risk Asessment),
• Toksikolojik Risk Değerlendirme
veya Kimyasal Maruziyet Değerlendir-

me (Toxicological Risk Assessment Chemical Exposure Assessment),
• Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment)
• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol
Noktaları (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP)
• Güvenlik Fonksiyon Analizi (Safety
Function Analysis),
• Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centred Maintenance – RCM)
• Sneak Analizi -Sneak Devre Analizi
(Sneak Analysis - Sneak Circuit Analysis)
• İş Etki Analizi (Business Impact Analysis)
• İnsan Hata Tanımlaması (Human
Error Identification - HEI),
• İnsan Güvenilirlik Değerlendirmesi
(Human Reliability Assessment - HRA),
• İnsan Hata Oranı Tahmini Tekniği (Technıque For Human Reliability Analysis -THERP),
• Kavramsal Güvenilirlik ve Hata Analiz Yöntemi (Cognitive Reliability and
Error Analysis Method - Cream),
• Hiyerarşik Görev Analizi (Hierarchical Task Analysis),
• Sapma Analizi (Deviation Analysis),
• Yönetim Bakışı ve Risk Ağacı (Management Oversight and Risk Tree - MORT),
• Enerji Analizi (Energy Analysis),
• Güvenlik Bariyer Diyagramları (Barrier Diagram),
• Koruma Katmanları Analizi (Layers
of Protection Analysis - LOPA)
• Bow-Tie Metodolojisi,
• Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis),
• Senaryo Analizi (Scenario Analysis),
• Markov Analizi (Markov Analysis),
• Monte Carlo Analizi (Monte-Carlo Analysis),
• Bayesian Analizi (Bayesian Analysis),
• F-N Eğrileri (F-N curves).
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Tehlikelerin
Belirlenmesi
Risklerin Analizi
İletişim
ve
Danışma

Risklerin Değerlendirilmesi

İzleme
ve
Gözden
Geçirme

“Risk Yönetim Prosesi” ortamdaki
tehlikeleri belirleyen, onların kritik
değişkenler ve fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştıran ve koruma
amaçlı mekanizma veya stratejiler
geliştiren bir tekniktir. Risk yönetim
Prosesinin oluşturulmasının amacı
işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaları için en etkin, en hızlı
ve en güvenilir yolları araştırmaktır.
Risk yönetim prosesi kendi içerisinde aslında iki farklı temel aşamaya
bölünebilir, birinci aşama problemlerin tanımlanmasıyla uğraşırken
ikinci aşama problemlerin çözümü ile
ilgilenir.

Şekil-2 Risk Yönetim Prosesi

Bu çalışmalar esnasında tehlikenin meydana gelme olasılığı ile meydana gelmesi durumunda şiddetinin derecesinin tayin
edilmesi gerekmektedir. İşyerinde yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda, tespit edilen tehlikelerin olasılığı ve
şiddeti göz önüne alınarak bir öncelik belirlemesi yapılır ve değerlendirmeyi yapan teknik ekip tarafından önerilen önlemlerle riskin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi sağlanır.
İŞVERENİN RİSK DEĞERLENDİRME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na göre artık büyük-küçük
tüm işyerlerinin risk değerlendirmeleri yapmaları veya yaptırmaları
zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yayınlanan yönetmeliğimize göre, işyerinde
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 çalışmalar risk değerlendirmesi olarak kabul edilmektedir. 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
gerçekleştirilecektir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Gereğince
İşverenin Risk Değerlendirme
Yükümlülüğü
Yeni yayınlanan yönetmeliğimize göre,
toplanan bilgiler ışığında iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer
alan hükümler de dikkate alınarak,
çalışma ortamında bulunan fizik-
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sel, kimyasal, biyolojik, psikososyal,
ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların
etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek
tehlikeler belirlenecek ve kayda alınacaktır. Tespit edilmiş olan tehlikelerin
her biri ayrı ayrı dikkate alınacak
bu tehlikelerden kaynaklanabilecek
risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği
ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne
şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenecektir. Bu belirleme
yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin
etkisi de göz önünde bulundurulmak
zorundadır.
Yapılmış olan risk değerlendirmesi,
tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde
sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda
bir yenilenmek zorundadır. Büyük
kaza önleme politika belgesi veya
güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, yapılacak risk
değerlendirmesinde dikkate alınarak
kullanılacaktır. Aynı çalışma alanını
birden fazla işverenin paylaşması durumunda ise, yürütülen işler için diğer
işverenlerin yürüttüğü işler de göz
önünde bulundurularak ayrı ayrı risk
değerlendirmesi gerçekleştirilmek
zorundadır. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon
içinde yürütmek, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler
konusunda bilgilendirmekle yükümlü
kılınmışlardır.

Mevzuatımız gözden geçirildiğinde
aşağıdaki yönetmelik maddelerinde
risk değerlendirmesinin işverene
yükümlülük olarak verildiği belirtilmektedir:
a) Gürültü Yönetmeliği Gereğince İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü
İşverenin, risk değerlendirmesini
yaptırırken, Gürültü Yönetmeliği’nin
6 maddesi gereğince, darbeli gürültüye maruziyet de dahil maruziyetin
düzeyine, türü ve süresine, maruziyet
sınır değerlerine ve maruziyet etkin
değerlerine, özellikle hassas risk
gruplarına dahil işçilerin sağlık ve
güvenliklerine olan etkilerine, teknik
olarak mümkünse, gürültü ile işe
bağlı ototoksik maddelerin etkileşimlerine veya gürültü ile titreşim arasındaki etkileşimlerin işçinin sağlık ve
güvenliğine olan etkisine, kaza riskini
azaltmak için kullanılan ve işçiler
tarafından algılanması gereken uyarı
sinyalleri ve diğer sesler ile gürültünün etkileşmesinin işçilerin sağlık ve
güvenlikleri yönünden dolaylı etkisine,
iş ekipmanlarının gürültü emisyonları
ile daha az gürültülü olan alternatif
bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, gürültüye maruziyetin,
işverenin sorumluluğundaki normal
çalışma saatleri dışında da devam
edip etmediğine, yeterli korumayı
sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini yapma yükümlülüğü
bulunmaktadır.

İŞVERENİN Risk
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b) Titreşim Yönetmeliği Gereğince
İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü
İşverenin, Titreşim Yönetmeliği’nin 6
maddesi gereğince, özellikle, titreşim
veya tekrarlanan şoklara maruziyet
de dahil maruziyetin türü, düzeyi
ve süresi, maruziyet sınır değerleri
ve maruziyet etkin değerleri, riske
duyarlı işçilerin sağlık ve güvenliğine
olan etkileri, mekanik titreşim ile
işyeri veya başka bir iş ekipmanı arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve
işçinin güvenliğine tesir eden dolaylı
etkileri, iş ekipmanı üreticilerinin
mevzuat gereği verdiği bilgileri, mevcut ekipman yerine kullanılabilecek,
mekanik titreşime maruziyet düzeyini
azaltacak şekilde tasarlanmış iş ekipmanının bulunup bulunmadığı, bütün
vücut titreşimi maruziyetinin işverenin
sorumluluğundaki normal çalışma
saatleri dışında da devam etmesi
durumunda maruziyetin boyutu,

c) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Gereğince İşverenin
Risk Değerlendirme Yükümlülüğü
İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal
madde bulunup bulunmadığını tespit
etmek ve tehlikeli kimyasal madde
bulunması halinde, işçilerin sağlık ve
güvenliği yönünden olumsuz etkilerini
belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Risk değerlendirmesinde; kimyasal maddenin
sağlık ve güvenlik yönünden tehlike
ve zararları, imalatçı, ithalatçı veya
satıcılardan sağlanacak malzeme
güvenlik bilgi formu, maruziyetin türü,
düzeyi ve süresi, kimyasal maddenin
miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, mesleki maruziyet sınır
değerleri ve biyolojik sınır değerleri,
alınan ya da alınması gereken önleyici
tedbirlerin etkisi, önce yapılmış olan
sağlık gözetimlerinin sonuçlarını
değerlendirecektir.
d) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkın-

da Yönetmelik Gereğince İşverenin
Risk Değerlendirme Yükümlülüğü
• Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirmesi: İşverenler, işyerinde risk
değerlendirmesi yaparken patlayıcı
ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirmesini yönetmeliğin 6.
Maddesi’ne istinaden, patlayıcı ortam
oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu
kaynakların bulunma, aktif ve etkili
hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlamanın
etkisinin büyüklüğü, patlama riski,
patlayıcı ortamların oluşabileceği
yerlere açık olan veya açılabilen diğer
yerler de dikkate alınarak bir bütün
olarak değerlendirilecektir.
• Patlayıcı Ortam Oluşabilecek
Yerlerin Sınıflandırılması: İşveren
yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince,
patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan
yerleri sınıflandırmakla, sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-II’de verilen
asgari gereklerin uygulanmasını
sağlamakla ve İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda
patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin
girişine Ek-III’de verilen işaretleri
koymakla yükümlüdür.
• Patlamadan Korunma Dokümanı: Yönetmeliğin 10. Maddesi’nde
ise işverenin, bu Yönetmeliğin 6.ncı
Maddesi’nde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, “Patlamadan
Korunma Dokümanı” olarak anılacak
belgeleri hazırlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Patlamadan Korunma Dokümanı’nda özellikle, patlama
riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, alınacak önlemler, patlayıcı
ortam olarak sınıflandırılmış yerler,
asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
çalışma yerleri ile uyarı cihazları da
dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik
kurallarına uygun olarak sağlandığı
ve son olarak da işyerinde kullanılan
tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şart-

ları Yönetmeliği” ne uygun olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir.
e) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Gereğince İşverenin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü
Yönetmeliğin 5. Maddesi’ne istinaden
işverenin, kanserojen ve mutajen
maddelere maruziyet riski bulunan
işlerde çalışanların, bu maddelere
maruziyet şekli, maruziyet miktarı
ve maruziyet süresini belirleyerek
risk değerlendirmesi yaptırmak ve
alınması gerekli sağlık ve güvenlik
önlemlerini tespit ettirmek yükümlülüğü bulunmaktadır.
f) Asbestle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik Gereğince İşverenin Risk
Değerlendirme Yükümlülüğü
İşverenin, asbest tozuna maruziyet
riski bulunan çalışmalarda, asbestin
türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate
alarak yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince risk değerlendirmesi yapma
yükümlülüğü bulunmaktadır.
g) Kişisel Koruyucu Donanımların
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik Gereğince İşverenin Risk
Değerlendirme Yükümlülüğü
Her işverenin yönetmeliğin 8. Maddesi
gereğince, toplu koruma yöntemleri
ile risklerin önlenemediği veya tam
olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, kişisel koruyucu donanımlardan
işçilerin sağlık ve güvenlikleri için
gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen
tabloya göre risk değerlendirmesini
yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
h) Biyolojik Etkenlere Maruziyet
Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik Gereğince İşverenin Risk
Değerlendirme Yükümlülüğü
Biyolojik etkenlere maruz kalma riski
bulunan herhangi bir çalışmada, işverenlerin yönetmeliğin 5. Maddesi’ne
istinaden, işçinin maruziyetinin türü,
düzeyi ve süresi, zararlı biyolojik
etkenlerin tümünün oluşturduğu
tehlikeler dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu
bulunmaktadır.
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RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
Risk değerlendirmesi uygulamalarının
işletmelere birçok yarar sağlayacağını
söylemek gereksizdir, ancak sadece
kanuni gereklilik nedeni ile yapılan
yanlış uygulamalar işletmeye hiçbir
yarar sağlamadığı gibi zaman ve maddi kayba da sebebiyet verecektir.
Yeni yönetmeliğimize baktığımızda
“Risk Değerlendirmesi” çalışmalarının
yapılmasında bir ekibin görevlendirilmesi gereklidir. Risk değerlendirme
çalışmalarına katkı sağlayacak kişilerin başta işveren veya işveren vekili
olmak üzere iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi, çalışan temsilcileri, destek
elemanlar ile bölümlerden seçilecek
çalışanlar olduğunu görmekteyiz.
KOBİ’ler düşünüldüğünde risk
değerlendirme çalışmaları, yalnızca
işletmedeki bir kişinin/analistin tek
başına yapabileceği bir işlem değildir. Bu nedenle yönetmelikteki söz
konusu düzenleme son derece yerinde
olmuştur. İşletmede bu işle ilgilenen
bir tek iş güvenliği uzmanı olsa dahi,
işletmedeki üst yönetim kadrosundan,

tüm çalışanlara kadar herkesin bir fiil
çalışmasını gerektiren bir çalışmadır.
Unutulmamalıdır ki, işletmedeki bu
konuya bakış açısı sadece yasal bir
zorunluluğu yerine getirmek ise yapılan çalışmalar, o işletmedeki iş kazası
ve meslek hastalıkları sonucu oluşan
kayıpları önlenemeyecektir.
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UYGULAMALARI

Bir diğer problem de yönetmeliğe
göre işyerlerinde risk değerlendirme
çalışmalarını yapmakla görevli olan
birçok işveren/işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya destek
elemanının bu konuda yeterli bilgiye ve
tecrübeye sahip olmamalarıdır.
Her işyerinin kendine özel farklı farklı
tehditleri bulunmaktadır, risk değerlendirmesi çalışması aşamasında bu
konuda uzmanlaşmış teknik bir ekip
tarafından işyerinde, ne tip risk değerlendirme metotlarının uygulanması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Yeni risk değerlendirme yönetmeliğinin
9.uncu Maddesi’nde; “toplanan bilgi
ve veriler ışığında belirlenen riskler;
işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin
nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi fak-

törler ya da ulusal veya uluslararası
standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada
kullanılarak analiz edilir.” demektedir.

Ancak işyerlerindeki risk değerlendirme çalışmaları incelendiğinde bu konuda çalışma yapan kişilerin neredeyse
tamamının 5x5 matris yönteminde yoğunlaştıkları gözlemlenmektedir. Oysaki risk değerlendirme yöntemlerindeki
çeşitliliğin nedeni değişik sektörlerdeki
tehditleri değişik bakış açılarından
yöntemlerle tespit edebilmektir. Şekil
3’de risk değerlendirme metodolojilerinin sınıflandırması verilmiştir. Örneğin;
risk değerlendirme çalışmasına Ön
Tehlike Analizi ile başlayan bir firma,
eğer kazaya ramak kalma sıklık hızı
fazla ise Hata Ağacı Analizi (FTA), arkasından Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) uygulamalı ya da makine
ağırlıklı kazalar çoğunlukta ise sistem
güvenirliliğini tespit etmek amacıyla
çalışmaya devam etmelidir.

Risk Matris, PHA,
Birincil Risk Analizi,
What If? vb.
HRA, HEI,
THERP, CREAM,
vb.
SIL, AK, PFD
vb.

Güvenlik
Bütünlük
Derecelendirme

ATEX 100a,
ATEX 137, DOW
F&EI, vb.

Patlayıcı
Ortam

GHS, NFPA 704,
HMIS, LGK, vb.

Kimyasal
Maruziyet
Değerlendirme

Mond Index,
CEI, vb.

İnsan
Eksenli
Yöntemler

Kimyasal
Sınıflama

HTA, FTA, FMEA,
Neden Sonuç
Analizi, vb.

Kalitatif
Yöntemler

Kantitatif
Yöntemler

Makine,
Ekipman
Risk Değ.
Simülatif
Yöntemler

Monte Carlo
Yöntemi, Zürih
Tehlike Analizi vb.

Şekil 3- Risk Değerlendirme Metodolojilerinin Sınıflandırılması
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FMEA,
TS EN 12100,
TS 13849, vb.

ŞİDDET

ŞİDDET

İHTİMAL

1 (Çok 2 (Hafif) 3 (Orta 4 (Ciddi)
Hafif)
Derece)

5 (Çok
Ciddi)

1 (Çok Küçük)

Anlamsız Düşük Düşük Düşük
1
2
3
4

Düşük
5

2 (Küçük)

Düşük
2

3 (Orta Derece) Düşük
3

FREKANS

(A) Sık Sık
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Katostrofik
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Açan)
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Marjinal
(Pek Az)
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4
6
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8

Orta
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Düşük
6

Orta
12

Yüksek
15

(C) Ara Sıra
Olan

1C

2C

3C

4C

Yüksek
20

(D) Pek Az

1D

2D

3D

4D

(E) İhtimal Dışı
(Olanaksız)

1E

2E

3E

4E

4 (Yüksek)

Düşük
4

Orta
8

5(Çok Yüksek)

Düşük
5

Orta
10

Orta
9

Orta Yüksek
12
16

Yüksek Yüksek Tolere
15
20 Edilemez 25

Tablo-1 5x5 Risk Değerlendirme Matrisi

Risk değerlendirmesi çalışmalarında
kanımca en önemli kavram “Kabul
Edilebilir Risk” kavramıdır. Kabul
edilebilir risk yeni yönetmeliğimizde,
yasal yükümlülüklere ve işyerinin
önleme politikasına uygun, kayıp
veya yaralanma oluşturmayacak risk
seviyesi olarak tanımlanmıştır. Yani işveren, işletmede görev yapan işveren
vekilleri ve iş güvenliği uzman, işyeri
hekimi veya risk değerlendirme ekibi
tarafından, tespiti yapılan alandaki
tehlikenin gerçekleşme ihtimalinin
çok düşük görülmesi ve ola ki gerçekleşmesi durumunda da hukuki ve
cezai sorumluluğun kabul edilmesidir.
Ne yazık ki işyerlerinin çoğunda risk
değerlendirme çalışmalarında çoğunlukla risk matrisinin 5x5 matris formu
tercih edilmektedir ve bu matris ile
kabul edilebilir risk düzeyini yönetmeliğin istediği yükümlülükte belirlemek
mümkün değildir. Kabul edilebilir risk
tanımında yönetmeliğimizde “kayıp
veya yaralanma oluşturmayacak risk
seviyesi”nden bahsedilmektedir. Oysa
5x5 matrisinde olasılığı “Çok Küçük”
KAYNAKÇA:
1. www.calisma.gov.tr
2. www.rega.basbakanlik.gov.tr
3. MIL-STD-882-D Standard Practice
For System Safety, 2000
4. ÖZKILIÇ, Ö., İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-

(B) Muhtemel

Tablo-2 ÖnTehlike Analizi Risk Değerlendirme Matrisi

yani 1 olan ve şiddeti 5 olan yani
“Çok Ciddi” olan alan 5 yani “Düşük”
olarak bulunmaktadır. Bunu tam tersi
durumunda ise olasılığı “Çok Yüksek”
yani 5 olan ve şiddeti 1 olan yani “Çok
Hafif” olan alan için de 5 yani “Düşük”
bulunmaktadır. Oysa bu iki noktanın
aynı olduğunu söylemek ve şiddeti 5,
olasılığı 1 olan alan için tedbir önermemek o durumun gerçekleşmesi
durumunda hukuki ve cezai sonucu
da kabul etmek anlamına gelmektedir ki bu durum düşündürücüdür.
Oysa Amerikan Savunma Bakanlığı’na
(DoD) ait askeri bir standart olan risk
matrisinin son standardında bu problem nedeni ile kalitatif risk matrisi
için Ön Tehlike Matrisi önerilmektedir.
Tablo 1 ve 2 incelendiğinde Ön Tehlike
Analizi matrisinde kabul edilebilirlik
kriterleri her bir alan için ayrı ayrı
belirlenebilmektedir.

lardan ibaret kalmaktadır. Oysaki
etkin bir “İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Yönetim Kültürü” için herkesin
buna gerçekten inanması gerekir. İş
emniyeti önceliği hakkında yönetimden gelen istikrar sinyalleri, tehlikelerin ve risklerin kontrol edilmesi ve
tanınması için önemlidir. Uygun bir
“İş Emniyeti Kültürü” nü başarmak
için, bir organizasyonun risklere karşı
sahip olacağı genel davranış biçiminin
büyük önemi vardır. Etkin bir risk yönetimi kültürüne sahip olmak demek,
insanların içinde birlikte çalışabilecekleri ve herhangi bir kayıp olmadan
önce potansiyel problemleri tanıyabilecekleri ve bunları ortadan kaldırabilecekleri proaktif bir yaklaşıma sahip
olmaları demektir.
SONUÇ OLARAK

Risk değerlendirme çalışmaları
işyerlerinde bu güne kadar genellikle
işyerlerine gelebilecek müfettişlere
gösterilerek yükümlülükten kurtulmak amacıyla hazırlanmış doküman-

Risk değerlendirmesi çalışmalarına
başlamadan önce işletmede bilgilendirme toplantıları yapılmalı ve konu ile
ilgili eğitimler verilmeli ve işletmedeki
tüm çalışanlar ile birlikte yönetim kadrosu bu çalışmaya dâhil edilmelidir.
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