
 
TANIMLAR VE TARİFLER 
 
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak 
kayıp, yaralanma ya da başka 
zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalini, 
 
Risk Değerlendirmesi: İşye-
rinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlen-
mesi, bu tehlikelerin riske dö-
nüşmesine yol açan faktörler ile 
tehlikelerden kaynaklanan riskle-
rin analiz edilerek derecelendiril-
mesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması aracı ile yapıl-
ması gerekli çalışmaları, 

Tehlike: İşyerinde var olan ya 
da dışarıdan gelebilecek, çalışanı 
veya işyerini etkileyebilecek  
zarar veya hasar verme potansi-
yelini, 
 
İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlı-
ğı ve güvenliği alanında görev 
yapmak üzere bakanlıkça yetki-
lendirilmiş, iş güvenliği uzmanı 
belgesine sahip mühendis, mi-
mar veya teknik eleman, 
 
Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve 
güvenliği açısından yapılan işin 
özelliği, işin her safhasında kulla-
nılan veya ortaya çıkan madde-
ler, iş ekipmanı, üretim yöntem 
ve şekilleri, çalışma ortam ve 
şartları ile ilgili diğer hususlar 
dikkate alınarak işyeri için belir-
lenen tehlike grubunu ifade 
eder. 
 

NEDEN İŞ SAĞLIĞI GÜVEN-
LİĞİ RİSKLERİNİ DEĞER-
LENDİRMELİYİZ ? 

İşyerinde risk değerlendirmesi 
yapmak mevzuat yönünde zo-
runlu 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 hasta-
lıkları, nedenleri önceden belir-
lenerek alınacak tedbirlerle 
önlenebilecek vakalardır. Önce-
den belirleme de uygulanan 
işlemlerin toplamına risk değer-
lendirmesi veya risk yönetimi 
diyebiliriz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BvA BELGELENDİRME İŞ 
SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RİSK-
LERİ İLE İLGİLİ NE TÜR 
HİZMETLER VERMEKTE-
DİR ? 
Firmanın risk değerlendirmesi 
kapsamında Uymakla mükellef 
olduğu yönetmelikler çerçeve-
sinde, iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanlarıyla gerekli çalışmaları 
yaparak Risk değerlendirme 
çalışması yapılmaktadır. Yapılan 
çalışmalar: 

1. Yapılan işin hangi risk grubu-
na girdiğinin belirlenmesi 
2. Girdiği risk grubu neticesinde 
çalışan personel sayısı da dikka-
te alınarak uymakla yükümlü 
olduğu kanun, tüzük, yönetme-
lik ve tebliğlerin belirlenmesi 
3. Firmanın bütün bölümlerinin 
gezilmesi 

4. Firmanın bölümlerinin gezil-
mesi sırasında belirlenen tehli-
kelerin oluşma sıklıklarının ve 
oluştuklarında meydana getire-
bileceği şiddetin belirlenmesi. 
5. Şiddet ve olasılıkların belir-
lenmesinden sonra bunların bir 
tablo haline getirilmesi 
6. Belirlenen risklere karşı fir-
manın bu risklere karşı neler 
yapabileceğinin belirlenmesi ve 
bunun için programın hazırlan-
ması 

7. Son olarak bu risklerin ortaya 
çıkmasından kaynaklanacak Acil 
Durumlara karşı firmanın neler 
yapacağının belirlenerek Acil 
Durum Planının oluşturulması. 

İSG Risk Ana-
lizi Kanuni bir 
zorunluluk-
tur ! 

29/12/2012 tarihinde 
yayınlanan ve 
30/12/2012 tarihinde 
yürürlüğe giren İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Risk Değerlendirmesi 
yönetmeliğine göre 
20/6/2012 tarihli ve 
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu 
kapsamındaki işyerleri-
nin Risk Değerlendir-
melerini yapmış olma-
ları gerekmektedir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ—RİSK 
ANALİZİ 
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