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1.AMAÇ: Bu talimatın amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine yönelik ilkeler oluşturmaktır.
2.KAPSAM: Tüm hastaneyi kapsar.
3.KISALTMALAR:-4.TANIMLAR:
• Olasılık: Tehlikenin sonucunda riskin olası bulması.
• Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun,
kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini.
• Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanmaya ya da başka zararlı sonuç gelme ihtimali
• 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
• Risk Analizi: Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların
sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımı.
• Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyelini,
5.SORUMLULAR:
 Hastane Başhekimi
 Hastane Başmüdürü
 Hastane Müdürü (İdari)
6.FAALİYET AKIŞI:
6.1 Risk Analizi Yöntemi:6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10 ve “İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre hareket edilir. Risk
değerlendirme ekibi üyelerinden sorumlu olanlar ile gerekirse risk değerlendirmesi yapılırken
bölüm sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilir. Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda
açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir. Risklerin
puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.
Tablo 1: Olasılık tablosu
İHTİMAL
(OLASILIK)

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME
BASAMAKLARI

PUAN

ÇOK KÜÇÜK

NEREDEYSE MÜMKÜN
DEĞİL

Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki
eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.

1

KÜÇÜK

AZ OLASILIKLA

Sistem ve / veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol açabilir.

2

ORTA

OLASILIK DÂHİLİNDE

Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına karşın
çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol açabilir.

3

YÜKSEK

ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA

ÇOK YÜKSEK

KAÇINILMAZ

Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı vardır.
Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya ekipmandaki
eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır.

4

5

Tablo 2: Şiddet tablosu
SONUÇ (ŞİDDET)

DERECELENDİRME

PUAN

ÇOK HAFİF

İLK YARDIM GEREKTİREN

İlk yardımın yeterli olduğu haller

1

HAFİF

İLK YARDIM GEREKTİREN

Geçici iş göremezlik

2
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ORTA

TEDAVİ GEREKTİREN

Hafif yaralanmalar, el, ayak, parmak kesilmeleri, kopmaları,
yanıklar, işitme kayıpları, meslek hastalıkları vb.

3

CİDDİ

UZUV KAYBI

Ağır yaralanmalar, göz, kol, bacak veya elin en az birinin
tamamen kaybı

4

ÇOK CİDDİ

ÖLÜM

Sürekli iş göremezlik

5

Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:
RİSK = OLASILIK X ŞİDDET
Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin risk
puanına eklenir.
Tablo 3: Risk dereceleri tablosu
RİSK= ZARARIN ŞİDDETİ X OLMA OLASILIĞI
1/6

4. Öncelikli-Kabul Edilebilir

8/12

3. Öncelikli-Orta

15/20

2. Öncelikli-Önemli

25/25

1. Öncelikli-Çok Önemli

Tablo 4: Risk derecelendirme matrisi
Risk Analizinde 5x5 Matris Yöntemi Kullanılmıştır.
Düşük Risklerde Aksiyona Gerek Görülmemiştir.

Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Çok Hafif

Hafif

Orta

Ciddi

Çok Ciddi

1
KABUL
EDİLEBİLİR
2
KABUL
EDİLEBİLİR
3
KABUL
EDİLEBİLİR
4
KABUL
EDİLEBİLİR
5
KABUL
EDİLEBİLİR

2
KABUL
EDİLEBİLİR
4
KABUL
EDİLEBİLİR
6
KABUL
EDİLEBİLİR

3
KABUL
EDİLEBİLİR
6
KABUL
EDİLEBİLİR

4
KABUL
EDİLEBİLİR

5
KABUL
EDİLEBİLİR

8
ORTA

10
ORTA

9
ORTA

12
ORTA

15
ÖNEMLİ

8
ORTA

12
ORTA

16
ÖNEMLİ

20
ÖNEMLİ

10
ORTA

15
ÖNEMLİ

20
ÖNEMLİ

25
ÇOK ÖNEMLİ

6.2 İlgili Çalışanların Görüşlerinin Alınması: Risk değerlendirme ekibi oluşturulur. Ekip üyeleri
haricinde risk değerlendirmesi yapılan bölümlerin sorumluları, bölüm hakkında bilgi sahibi olan
çalışanlar ve yetkili sendika temsilcisi değerlendirmelere katılır. Risk değerlendirmesi
yapılmadan önce ilgili bölüm gezilerek, çalışanların görüşleri alınır.
6.3 Tanımlanan Risklerin Raporlanması: Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları
kapsayacak şekilde dokümante edilir.
- İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
- Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
- Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
- Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
- Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
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- Tespit edilen riskler.
- Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
- Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
- Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk
seviyesi.
- Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından
her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
- Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
6.4 Tanımlanan Risklerin Analizi ve Risk Düzeylerinin Tespiti: Tanımlanan tehlikeler risk
değerlendirme ekibi ve risk değerlendirmesine katılan kişiler tarafından değerlendirilir.
Kullanılan risk değerlendirme yöntemine (madde 6.1) uygun şekilde puanlamaları yapılır ve risk
düzeyi tespit edilir.
6.5 Gerekli İyileştirme Çalışması: Risk değerlendirmesi yapılırken belirlenen risklerin nasıl kabul
edilebilir risk seviyesine indirilebileceği tavsiye ve önlemler olarak yazılır. Konu hakkında
iyileştirme çalışması yapıldığında risk değerlendirmesi tekrar gözden geçirilir.
6.6 Çalışanların Eğitimi: “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında yönetmelik”
hükümlerince hareket edilir.
- İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
- İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile
korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
- Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi
durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
- Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak
aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
- İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan
önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile
ilgili ilave eğitim verilir.
- Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce
bilgi yenileme eğitimi verilir.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 Sayılı) (RG Tarihi: 30.06.2012)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG tarihi: 29.12.2012)
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG
tarihi:15.05.2013)
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