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Sevgili Hilal KINLI’nın 17.nisan.2012 de (Risk Yönetimi)

grupunda yazdığı ve TAMAMEN KATILDIĞIM YAZISINI 
PAYLAŞIYORUM.Değerli Arkadaşlar,

Yillardir zaman zaman çeşitli kurum kuruluşlardan risk değerlendirmesi 
konusunda hizmet teklifi talebi ile ilgili şartnameler geliyor.  

Bu kuruluşların büyük kisminin risk değerlendirmesi şartnamelerinde 

istenenlerin ozeti şöyle: 

•Tabiri caizse birileri buyursun gelsin, tesisimizi incelesin, risk 
değerlendirmemizi yapsın. 

•Tüm risklerimizi belirlesin

•Alınacak önlemlerimizi belirlesin

•Tüm bulguları raporlayıp bize sunsun.

Üstüne üstlük şartnamede bu çalisma için yeterli zaman da verilmiyor. Örneğin 
10 koca sahada, 10 günde, 20 sahada 20 günde, vb. risk değerlendirmesi 
yapılsın isteniyor.  
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İşin acı tarafi, bu kurulusların önemli bolumu KOBI degiller, büyük kuruluslar. 

Her defasında üşenmeden kendilerine dilimin döndüğünce; 
•risk değerlendirmesinin iş kazalarının ve meslek hastaliklarinin
önlenmesi için önemini
•bu nedenle dişaridan hizmet alınarak adı "risk değerlendirmesi" ama 
gerçeği "denetim" olarak gerçekleşecek bir çalisma olmadığıni, 
•dışaridan hizmetin yalnizca danışmanlik, yönlendiricik anlaminda•dışaridan hizmetin yalnizca danışmanlik, yönlendiricik anlaminda
olması gerektiğini
•kuruluşta birim temsilcilerinden oluşan ekipleri kurmalari gerektiğini, 
•risk değerlendirmesinin ekiplerinin eğitilmesi gerektğini
•risk değerlendirmesinin ekipler kanaliyla gerçekleştirilmesi gereken bir 
çalisma olduğunu 
•denetim usulü risk değerlendirmesinde tüm risklerin binde birinin dahi 
zor tanimlandığını, ekip bazli risk değerlendirmesinde ise bu oranin ekip 
performansına ve faaliyet oöelliklerine bağlı olarak %90'lara 
ulaşabileceğini 
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•ayrica bu çalismanin bir kere yapilacak bir çalisma olmadığını, her ilgili 
yenilikte ve periyodik olarak tekrarlanmasi gerektigini, dolayııiyla
ekiplerin risk değerlendirmesi yetkinliği kazanmalarindaki önemi
•vb.

aktarmaya çalışıyorum. Şartnameyi bu doğrultuda değistirmedikleri sürece 
teklif vermeyeceğimizi sozlu ve yazılı olarak belirtiyorum. Her defasinda
sonucta ne mi oluyor? Tahmin edebileceğiniz gibi şartname değistirilmiyor, biz 
de teklif vermiyoruz. Ama olaya ticari yaklaşan ve insan hayatini hiçe sayan de teklif vermiyoruz. Ama olaya ticari yaklaşan ve insan hayatini hiçe sayan 
birileri bu doğrultuda teklif veriyor ve çalışma yapıyor.

Daha sonra yapilan çalışmalara bakıyoruz, başta belirttiğimiz gibi 
denetim usulü "dostlar alışverişte görsün tarzı" çalışma yapılmış. Süslü 
püslü risk değerlendirmesi raporları hazırlanmış. Ama raporların içi 
bomboş. Önlem alınan riskler yazılmamış. Yalnızca denetim sırasında 
rastlanan majör eksiklikler risk olarak yazılmış. Örneğin denetimde bir 
makinanın koruyucusu olmadığı görülmüş, bir kişinin kulak koruyucu 
kullanmadığı görülmüş, bir yerde uyarı işareti olmadığı görülmüş, vb.. 
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Bunlar risk olarak yazılmış. Bu risklerle ilgili aksiyonları da alırsanız, 
tesiste risk falan kalmayacak anlayacağınız. 

Bu vesile ile geçmiş yıllarda yaşadığım trajikomik bir olayı da aktarmak 
isterim. 

Büyük bir kuruluşta OHSAS 18001 kurulması çalışmalarını başlattık. 
Kurulus o tarihten onceki yıllarda isletme belgesi almak icin tanınmış 
bir danışmanlik firmasindan risk değerlendirmesi hizmeti satın alınmış. bir danışmanlik firmasindan risk değerlendirmesi hizmeti satın alınmış. 
Danışmanlik firmasi eski iş müfettişi olan bir danışmanı görevlendirmiş. 
O danışman koskoca tesisi tek başına 1,5 gun dolasmış (tesis ancak hızlı 
bir saha turu ile 1 günde dolaşılabilecek büyüklükte) ve 3 gün 
içerisinde risk değerlendirmesi raporunu hazırlayıp firmaya sunmuş. 
Işletme belgesi denetimine gelen müfettiş bu konuda yetkinmiş, 
yapılmış olan risk değerlendirmesini beğenmemiş, Tekrar 
yaptırmalarını talep etmiş. Tekrar bir tanınmış uzmandan hizmet alarak 
yeni bir risk değerlendirmesi yaptırmışlar. Bu defa tanınmış danışman
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ekipleri eğitmiş, uygulama yaptırmış, ancak ekiplere önlem alınmış 
riskleri değil, yalnızca önlem alınmayan riskleri risk olarak yazmaları 
gerektiğini belirtmiş. Ekipler de bu şekilde çalışmışlar. Bir nevi kapsamlı 
denetim yapmışlar. Kurallara çok dikkat eden bir tesis olduğu için de, 
tesiste yalnızca 2-3 sayfa denetim bulgusu (pardon risk!) bulabilmişler. 
Bu şekilde gerçekleştirilen "Risk değerlendirmesi" çalışmaları 
sonucunda bulunan eksikliklerin giderilmesine yönelik aksiyonları 
tamamlamışlar. Dolayısıyla bu defa da tesis hiç riski olmayan tertemiz tamamlamışlar. Dolayısıyla bu defa da tesis hiç riski olmayan tertemiz 
bir tesis haline gelmiş:))

Bizden önce yapılan bu calışmaları görünce, risk değerlendirmelerinin 
mutlaka tekrarlanması gerektiğini belirttim. Bu görüşüm Tesis 
Direktörü'ne kadar gitmiş. Tesis Direktörüu risk değerlendirmelerinin 
tekrarlanacağını duyunca tabiri caizse çıldırmış. Hilal Hanım'la mutlaka 
görüşmek istiyorum demiş. Yanına gittiğimde bana, "Hilal Hanım bu 
risk değerlendirmesi nasıl bir çalışmadır, anlamam gerçekten güç. Önce 
tanınmışs bir danışmanlık firmasına yaptırdık, gelen müfettiş onu 
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beğenmedi, sonra tekrar tanınmışs bir uzmana yaptırdık, şimdi siz de 
bu çalışmayi beğenmeyip, risk değerlendirmelerinin tekrarlanması 
gerektiğni söylüyorsunuz, 3.defa gerçekleştirilecek bu risk 
değerlendirmesinin nedenini öğrenebilir miyim? dedi. Kendi açısından 
çok haklıydı. iki kez zaman ve kaynak ayırılmıstı ama, tarafımca bu 
çalışmaların işe yaramadığı söyleniyordu. Kendisine "Sayın Direktör, 
tesisinizin su anda hic riski yok görünüyor, biliyor musunuz" dedim ve 
kendisine olmasi gerekeni dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. kendisine olmasi gerekeni dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. 
Sonuçta aklın yolu bir olduğu için Tesis Direktörü ikna oldu. Tekrar 
büyük bir ekip kuruldu. Tekrar eğitimler verildi ve bu tesiste ekipler 
kanalıyla risk değerlendirme çalışmaları yaklaşık 1 yıl sürdü.

Sonuç olarak calışanların insan olarak hayatı kıymetli ise, kurum-
kuruluşlarda kağıt uzerinde değil, gerçekten risk değerlendirmesi 
yapılarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önüne geçilmek 
isteniyorsa, bu yanlışlara dur denilmesi gerekiyor.
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Unutmayalım: "Risk değerlendirmesi çalışması, denetim 
çalışması değildir ve herşeyden önce vicdani sorumluluğu 
çok büyüktür."çok büyüktür."

Sevgi ve saygilarimla

Hilal KINLI



RİSK TESPİT  ve 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
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Geniş özet



Riskler alınmalıdır...

Çünkü Hayatımızın En Büyük 
Riski
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Riski

“HİÇ RİSK ALMAMAKTIR”



Çünkü, YAŞAMAK...

“ÖLME”
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Riskini Göze 
Almaktır.
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AÇIK TEHLİKE  VE  
OLASI TEHLİKE

AÇIK TEHLİKE:
Mevcut durumda; normal davranışta bile 
her an kazaya açık olan durumlar.

Açıkta bırakılmış enerjili elektrik kablosu ucu
Muhafazası takılmamış fan veya kayış kasnak sistemi
Parlayıcı veya patlayıcı yanında yakılan ateş
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OLASI TEHLİKE:
Güvenli görünen durumda; davranış, durum
ve pozisyonun değişmesi ile kaza olasılığı  
olan durumlar.

Yeterince iyi izole edilmemiş enerjili kablo ucu
Topraklanmamış el aleti veya iş makinesi ile çalışma
Standartlara uygun yapılmamış fan, kayış muhafazası 
İkaz ve korumaya alınmamış parlayıcı veya patlayıcı maddeler



Tehlikesiz ortam
Riskli ortam

Tehlikeli ortam
Kaza ortamı

Kaza
%si
100
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50

tehlikesiz risktehlike

Kaza 



1. Yaptığı işi bilmeme
2. İSİG kurallarını bilmeme
3. Yorgunluk / Uykusuzluk
4. Görme bozukluğu
5. Moral bozukluğu
6. Dalgınlık / İşi ciddiye almama

Kişiyi tehlikeli davranışa iten ihtimaller
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6. Dalgınlık / İşi ciddiye almama
7. Gereksiz şakalaşma
8. Kişisel koruyucu kullanmama
9. İşe uygun koruyucu kullanmama
10.Tehlikeli alet kullanma
11.(Topraksız)Korumasız elk. Alet kullanma
12.Ergonomi kurallarına uymama



OPERASYON TEHLİKELERİ

1-Yüksekten düşme
2-Ayni seviyede düşme
3-Malzeme düşmesi
4-Bir şeye çarpma
5-Bir şeyin çarpması

13-İş makine kazası
14-Kimyasallara maruz kalma

15-Fırlayan madde hasarı
16-Uçuşan madde hasarı
17-Bir şeyin batması
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5-Bir şeyin çarpması
6-Kayma
7-Sürüklenme
8-Sürtünme
9-Zorlanma
10-Elektrik çarpması
11-Parlayıcı tahribatı
12-Patlayıcı tahribatı

17-Bir şeyin batması
18-Yangın
19-Suda boğulma
20-Gazdan boğulma
21-Kaynak ışınına maruz kalma

22-Zehirlenme
23-Göze çapak kaçma
24-Yanıklar (ateş, rady.)



TEHLİKENİN ŞİDDETİ

1-Kesik
2-Şok
3-Bereler
4-yırtıklar
5-Çıkık
6-Çatlak
7-Kırık

9-Tendonit 
10-Solunum güçlüğü
11-Allerjik reaksiyon
12-Tetanoz 13-Enfeksiyon
13-Geçici görme bozukluğu
14-Ezilme
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7-Kırık
8-Burkulma

14-Ezilme
15-İncime

TEHLİKENİN ŞİDDETİ 2 (KİŞİLER DIŞINDA)

1-Yıkılma, Kırılma
2-Çökme, Patlama
3-Yanma, aşırı duman

4-Su basması
5-Parçalanma
6-Bozulma



DEĞİŞİK ŞİDDET BOYUTLARI

1-Göz
2-Kulak
3-Yüz
4-Kafatası
5-Boyun
6-Kol
7-Bilek

10-Ayak
11-Bacak
12-Sırt
13-Göğüs
14-Kalça
15-Omuz
16-Karın
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7-Bilek
8-El
9-Parmak

16-Karın
17-Sindirim sistemi
18-Ürener sistem

TEHLİKENİN ŞİDDETİ 3 (KİŞİLER DIŞINDA)

1-Malzeme hasarı-kaybı
2-Ekipman hasarı-kaybı
3-Tesis hasarı

4-İş gücü ve/veya süre kaybı
5-Kaliteden ödün verme
6-İşletmenin prestij kaybı



3.21  Risk;

TS 18001 : 2007 den
hatırlayalım

RİSK TESPİT  RİSK TESPİT  VEVE DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun 
meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma
durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık 
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durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık 
bozulmasının (Madde 3.8) ciddiyet derecesinin birleşimi.

Tehlikeli bir olayın meydana gelme 
olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Meydana gelebilecek zararlı bir olayın oluşma 
olasılığı ve olabilecek sonuçlarının bileşkesi



Risk ağırlığı= A = B x ( C+ D )

ÖRNEK I

B= Olma olasılığı(1-5) C= Olursa şiddeti(1-5) D= Kaza sıklığı(0-4)

Daha karmaşık olanı
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Risk ağırlığı =A = B x (C + D)
Düşük risk grubu puanı--- ( < 10 )
Orta risk grubu puanı----- ( 10 - <15)
Önemli risk grubu puanı-- (15-<25)
Yüksek risk grubu puanı-- (25-<35)
Ekstra özel risk grubu puanı( 35-45  )



Düşük risk grubu ( puanı :  <10 )

İşletme revirinde veya bir sağlık kuruluşunda ilk yardımı 
gerektirmeyen kısa bir süreyi müteakip  iş başı yapılır

PUAN ARALIKLARI TARİFLENiR
Orta risk grubu ( puanı : 10 – <15 )gibi

21

Genel olarak bu risk  grubu için yapılan yöntem bildirgeleri toplu 
eğitimlerin ve alınacak genel tedbirlerin planlanması ile yok
edilmeye çalışılır.



Orta risk grubu ( puanı : 10 – <15 )

İşletme revirinde veya bir sağlık kuruluşundan iki güne kadar
verilen istirahatı gerektirir bir süre için işten ayrı kalma ya da 
üretimin bir süre durması ile sonuçlanan yaralanma veya hastalanma 
durumu yaratan  tehlikeler
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durumu yaratan  tehlikeler

Genel olarak bu risk grubu yüksek risk konularını kapsamayacak
işlerdir. Eğitim çalışmaları öncelikle planlanmalıdır. Fiziki değişiklik 
düşünülebilir



Önemli risk grubu ( puanı : 15 – <25 )
Bir sağlık kuruluşundan üç  dahil daha fazla istirehati gerektirir
bir süre için işten ayrılma ya da üretimin aksamasına yol açan
hastalanma veya yaralanma durumu yaratan tehlikeler ya da orta
ölçekli maddi zarara neden olan   

23

Genel olarak bu risk grupları için; program detayları gösterilerek 
her bir risk konusu detayları ile araştırılır. Önlemleri bu seviyede 
ilgili taraflarla tespit edilir. Makine ve Kişisel koruyucular 
gözden geçirilmelidir.



Yüksek risk grubu ( puanı : 25 – <35 )
Maluliyetle sonuçlanan ağır yaralanmalı ya da büyük ölçekli maddi
Zarar yaratan ;

İskele kullanılmadan bina  cephesinde yapılan işler, 
galeride yapılan işler, Elektrik teçhizatının montaj işleri,
asansör bakım ve onarımı, boru ve tank montajı, 
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asansör bakım ve onarımı, boru ve tank montajı, 
ortam havası kirliliği olmuş alanlarda yapılan işler gibi

Genel olarak bu risk grupları için; çizimler, hesaplar, işlem aşamaları
ve program detayları gösterilerek her bir risk konusu detayları ile 
araştırılır. Önlemleri bu seviyede tespit edilir.



Ekstra özel önlem gerektiren risk grubu ( puanı : 35 - 45)

Bir veya birçok ölümle yada büyük ölçekli maddi zarara neden 
olabilecek ;

Önemli yapısal yıkım işleri, dar alanlarda yapılan
çalışmalar, güvenlik sistemleri ile ilgili değişiklikler, 
tehlikeli, zararlı, parlayıcı maddelerin bulunduğu kuyu
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tehlikeli, zararlı, parlayıcı maddelerin bulunduğu kuyu
gibi ortamlarda yapılacak sıcak işler vb. gibi istisnai işler

Detaylı yöntem bildirgesi hazırlanır, özel izinle çalışma yapılır. 
Çalışma varsa önlemler tamamlanıncaya kadar iş durdurulur.



ÖRNEK  RİSK TESPİT ÇİZELGESİ
ÖN SAYFA

Risk  tespit formu

Sıra
no Tespit edilen TEHLİKE

Tehlike OLMAMASI İÇİN 
ÖNERİNİZ

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

Risk tespitini yapan TARİH İSG Müh.

İsim-Soyadı

İmza



ÖRNEK  RİSK TESPİT ÇİZELGESİ
ARKA SAYFA

Risk  tespit formu

1-

Bu formu taşeron, firmamız elemanları ile ziyaret, 
görüşme ve kısa süreli iş maksatlı giriş yapan 
herkes doldurabilir.

Girişte kimlik kaydı yaptırdığınız birime teslim 
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2-

Girişte kimlik kaydı yaptırdığınız birime teslim 
edebilirsiniz.

3-

İçerde ilgili kısımda doldurdu iseniz ilgili yetkiliye 
verebilirsiniz.

Bütün Formlar En Kısa Zaman İçinde İSG Müh.ne 
Ulaştırılır.

İlginiz için teşekkür ederiz.



ÖRNEK  RİSK DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ    ÖN SAYFA

Sır
a 

no

Tespit edilen 
Tehlike

Olma
Olasılığ

ı
( B)

Olursa
Şiddeti

( C )

Kaza
Sıklığı
( D )

Risk
ağırlığ

ı

Alınması 
istenen

ext. Tedbirler

Eğitim
Gerektiriyor 

mu?

1

2

3

4
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4

5

6

7

8

9

10

Risk tespitini yapan Tarih İSG Müh. İlgili Kısım Sor.nun Görüşü



Risk  Değerlendirme formu

1-

Bu formu İSG mühendisi kendisine ulaşan tespitlerle veya kendi tespiti ile 
doldurur. Risk Ağırlığının büyüklüğüne göre öncelik, İSG Kurulunda 
belirlenerek listelenir.

Acil durumlarda tespiti değerlendiren İSG Müh. Söz ve Yazı ile kısım 

ÖRNEK  RİSK DEĞERLENDİRME 
ÇİZELGESİ ARKA SAYFA
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2-

Acil durumlarda tespiti değerlendiren İSG Müh. Söz ve Yazı ile kısım 
müdürüne  durumu bildirir ve bir kopyasını fab. Müd.ne iletir. Aciliyetin 
önlem alma sorumluluğu kısım Müdürüne aittir. (Acil durum 
değerlendirmesi İSG Müh. nin takdiridir.)

3-

Normal süreçteki alınması gerekli önlemlerin takibi İSG Müh. 
Sorumluluğundadır.



Örnek UYGULAMA ÇALIŞMASI II
Basit, en kolay anlaşılabilen

A = B x C3 matrisli örnek

(A) RİSK = 
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(B) Olası Zararın ortaya çıkma olasılığı ( 1 – 3 )
x 

(C) Olası Zararın etkisi(şiddeti)dir (1 -3 )

(A) RİSK = 



derecelendirme basamakları:

•I yılda bir ( çok küçük olasılık)

•II ayda bir( orta dereceli olasılık) 

•III her gün (yüksek olasılık)

A : Ortaya çıkma olasılığı

B : Şiddet olasılığı
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derecelendirme basamakları:

•I ( hafif ) ilk yardım gerektirmeyen veya en fazla iki gün istirehat
gerektiren küçük yaralanmalar

•II ( orta ) en az üç gün istirahat gerektiren yaralanmalar

•III (çok ciddi) bir/daha fazla ölümlü veya sürekli iş göremezlik

B : Şiddet olasılığı



Zarar verme etki derecesi

I II III

O
la

I Hafif
1

Orta
2

Orta
3

9
Çok Yüksek Risk
Gerekirse iş durdurulmalı, 
Müsaade ile işe 
başlanabilmeli

4, 6 
Yüksek Risk
Bu risklerle ilgili hemen 

Risk Puanı Değerlendirme Tablosu
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la
sı
lık

II Orta
2

Yüksek
4

Yüksek
6

III Orta
3

Yüksek
6

Çok

Yüksek
9

4, 6 Bu risklerle ilgili hemen 
çalışma yapılmalı

2, 3

Dikkate Alınması 
Gereken Risk
Bu risklere mümkün 
olduğu kadar çabuk 
müdahale yapılmalı

1
Kabul Edilebilir Risk
Acil tedbir 
gerektirmeyebilir



Risk  tespit formu

Sıra
no

Tespit edilen TEHLİKE
Tehlike OLMAMASI İÇİN 

ÖNERİNİZ

1
Giriş kapısında zeminin 
bozukluğu

Pas pas kullanılmalı, 
onarılmalı

2 Kaynak gazlarının yoğunluğu
Havalandırma, aspirasyon 
yapılmalı, 

3 Güneş altında çalışma Sundurma yapılmalı,

4 Malzeme düşüp ayakta travma
Koruyucu kullanımının 
kontrolu
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5 Tehlikeli malzeme depolama
MGF Temin edilmeli, güvenli 
yer seçimi

6

7

8

9

10

Risk tespitini yapan İSG Müh.

İsim-Soyadı

İmza



Sıra 

no

Tespit edilen 
Tehlike

Olma
Olasılığı

( B )

Olursa
Şiddeti

( C)

Risk
ağırlığı

Alınması istenen
ext. Tedbirler

Eğitim
Gerektiriyor 

mu?

1
Giriş kapısında 
zeminin kayganlığı

2 1 2
İşeret lehası, pas 
pas, yerin 
boyanması

Hayır

2
Kaynak gazlarının 
yoğunluğu

2 2 4
Aspirasyon, 
kaynak yerinin 
değişimi,..

Evet

3
Güneş altında 
çalışma

2 1 2
Sundurma 
yapımı….

Evet
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3
çalışma

2 1 2
yapımı….

Evet

4
Malzeme düşüp 
ayakta travma

3 2 6
Kontrol ve bilinç 
in artırılması

Evet

5
Tehlikeli malzeme 
depolama

3 3 9
Hemen 
mudahale

Evet

6

Risk tespitini yapan Tarih İSG Müh. İlgili Kısım Sor.nun Görüşü

Ali Veli 23.5.2005 Nedim Güvenli



Risk Değerlendirmeyi
İSG Kurulunda
SonuçlandırmakSonuçlandırmak

İyi Sonuç 
Vermektedir.



Ana konular

– Çalışanların bilgisi

– Çalışanların katılımı

– İSG hedefleri

– Sorumlulukların tanımlanması

İç Kontrolİç Kontrol, , birbir İSGİSG -- YYS. S. 
İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için 

bir araç. bir araç. 
Norveç DeneyimleriNorveç Deneyimleri
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– Sorumlulukların tanımlanması

– Risklerin tespit ve değerlendirilmesi ve tedbirlerin 
planlanması

– Tedbirlerin uygulanması

– Sistemli kontrol

By
Nils-Petter Wedege

Deputy Director General
The Norwegian Labour Inspectorate



Yönetim açısından başlıca güçlükler

– Çalışanlarla işveren arasındaki diyalog

– Yeterliliği sağlama İç Kontrolİç Kontrol, , birbir İSGİSG -- YYS. S. 
İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için 

bir araç. bir araç. 
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– Kaynak dağılımı

– Organizasyonel ilişkiler

bir araç. bir araç. 
Norveç DeneyimleriNorveç Deneyimleri

By
Nils-Petter Wedege

Deputy Director General
The Norwegian Labour Inspectorate



İSG-YS ve küçük işletmeler

– Sınırlı kaynaklar

– Devamsızlık

İç Kontrolİç Kontrol, , birbir İSGİSG -- YYS. S. 
İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için 

bir araç. bir araç. 
Norveç DeneyimleriNorveç Deneyimleri
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– Açık istikrarsızlık

– Yasal çerçevenin aşırı karmaşık oluşu

By
Nils-Petter Wedege

Deputy Director General
The Norwegian Labour Inspectorate



Küçük işletmelerde İSG-YS  
için anahtar

• Basitleştirin İç Kontrolİç Kontrol, , birbir İSGİSG -- YYS. S. 
İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için 

bir araç. bir araç. 
Norveç DeneyimleriNorveç Deneyimleri
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• Sistemi gerekliliklere uygun olarak 
daraltın ya da genişletin

By
Nils-Petter Wedege

Deputy Director General
The Norwegian Labour Inspectorate



Risk değerlendirmesi

• Üç soru:

– Nerede sorun çıkabilir?

– Bunu nasıl önleyebiliriz?

İç Kontrolİç Kontrol, , birbir İSGİSG -- YYS. S. 
İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için 

bir araç. bir araç. 
Norveç DeneyimleriNorveç Deneyimleri
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– Bunu nasıl önleyebiliriz?

– Sorundan kaynaklanacak sonuçlar nasıl 

azaltılabilir?
By

Nils-Petter Wedege
Deputy Director General

The Norwegian Labour Inspectorate



BELİRLENEN BİR RİSKİ 
ÖNLEME SİSTEMATİĞİ 

AKIŞ ŞEMASI
BELİRLENEN 

BİR
RİSK

Tehlike Kaynakta 
yok edilebiliyor mu? E

H

Tehlike
Kişiye-çevreye karşı
engellenebiliyor mu?

Tehlikeyi kaynakta yok

etmek ekonomik mi? 

Tehlike
Kişisel koruyucu 

malzeme ile 

EHH

E
Gerekeni yap

E

41

malzeme ile 
engellenebiliyor mu?

H

Kullanıcı eğitilmiş mi?

UYGULA

E

OLAYI YENİDEN 
ARAŞTIR

Eğitim ver

H

Periyodik kontrollerde 
uygunluğu tamam mı?

E

H

UYGULAMAYA 
DEVAM



•Planla

•Uygula

•İzle ve Kontrol et

•Geliştir

•Yeni Plan

42

•Uygulamada aksaklık var mı?

•Değişen şartlarda durum ne?

•Periyodik kontrol gerekmez mi?

•Yeni Plan

PLANLAPLANLA

KONTROLKONTROL
ETET

UYGULAUYGULA

ÖNLEM ALÖNLEM AL



KAZA GELİYORUM DEMEZ

DİYE BİR ŞEY YOKTUR
ÇÜNKÜ

•Kazalar birden bire meydana gelmez 

GÖRÜNMEZ KAZA DEDİĞİN 
SENİN GÖRMEDİĞİNDİR.
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•Her kazanın bir oluşma dönemi vardır

•Önemli olan riskleri önceden tespit edip

•ÖNLEMLERİNİ

ZAMANINDA ALABİLMEKTİR.



İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
ÇALIŞMALARINDA

BAŞARI,
İŞİ YAPMADAN ÖNCE

TEHLİKELERİN 
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TEHLİKELERİN 
BİLİNMESİ 

İLE
MÜMKÜNDÜR. 



• SİZ ..

EMNİYETLİ BİR İŞ ORTAMININ
YARATILMASI VE KAZALARIN

ÖNLENMESİNDE
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• BEN ..

• HEPİMİZ .. 

SORUMLUYUZ !


