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1. AMAÇ

Suruç Devlet Hastanesinde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlikelerin tanımlanması, bu
tehlikeler karşısında oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi işleminin belirlenmesi, ISG amaç
ve hedeflerinin tehlikeler ve riskler temel alınarak planlanması ve bu amaç ve hedeflerin bir
program dahilinde gerçekleştirilmesidir.

2. KAPSAM : Bu prosedür Suruç Devlet Hastanesi'nin tüm risk analiz faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULUK:  Bu  prosedürün  yürütülmesinden  ve  değerlendirme  sonucu  belirlenen
tedbirlerin uygulanmasından, mevcut önlemlerin sürekli iyileştirilmesinden, ISlG Kurulu
ve Tüm Bölüm Sorumluları sorumludur.

3. TANIMLAR

İş Sağlığı  ve İş  Güvenliği  (İSİG):  işyerindeki  çalışanların ve diğer işçilerin (geçici  işçiler  ve
yüklenici  personeli  dahil),  ziyaretçilerin  ve  çalışma  alanındaki  diğer  insanların  sağlık  ve
güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.

Olay :  Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya
ölüme sebep olan veya sebep olabilecek potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar.

Tehlike  :  İnsanların  yaralanması  veya  sağlığının  bozulması  veya  bunların  birlikte
gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Şiddet  : Olay gerçekleştiğinde oluşabilecek 
zararın derecesidir. 

Olasılık : Tehlikenin öngörülen gerçekleşme 
sıklığıdır.

Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya
maruz  kalma  durumunun  yol  açabileceği  yaralanma  veya  sağlık  bozulmasının  ciddiyet
derecesinin bileşimi.

Risk Faktörü: Risk etki puanıdır. Olasılık ve şiddet değerlerinin çarpımıdır.

Risk Puanı: Zarar verme derecesidir.

Risk  Değerlendirme:  Riskin  büyüklüğünü  hesaplama  ve  riskin  tolere  edilebilir  olup
olmadığına karar verme işlemidir.

Kabul  Edilebilir  Risk:  Organizasyonun  yasal  yükümlülükleri  ve  ISG  politikası  çerçevesinde
tahammül edilebilir seviyeye indirilmiş risktir.

Proaktif  (Önleyici)  Bariyer:  Kazaların,  kritik  durumların  oluşmasına  yol  açan  tehlikelerin
kontrol  edilebilmesi  için  kullanılan  proaktif  önlemlerdir.(Eğitimler,  tatbikatlar,  emniyet
valfleri, uyarılar, talimatlar, prosedürler vb.)



SURUÇ DEVLET HASTANESİ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

Doküman no: RY.PR.001 Yayın tarihi: 31.12.2015 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 2 / 8   

Reaktif  Bariyer:  Kaza  oluşumundan  sonra  sonuçları  hafifletmek  için  kullanılan  reaktif
önlemlerdir.(Acil durum senaryoları, yangın dedektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltma
veya tahliye sistemleri vb.)

Risk Analizi  Değerlendirme Ekibi (RADE):  Risk Analizi yapılacak bölümlerin çalışanlarından
oluşan ve Risk analizinin daha etkin olarak yapılması için kurulan ekiplerdir.
Amaç   : Bir kuruluşun gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği politikasından 
kaynaklanan ve mümkün olan her durumda sayılarla ifade edilen genel maksadıdır.

Hedef  :  Kuruluşun  ulaşmak  için  belirlediği,  Iş  Sağlığı  ve  Güvenliği  (ISG)  Performansı
cinsinden Iş Sağlığı ve Güvenliği (ISIG) amacıdır.

ISG Yönetim Programı: Amaç ve hedeflere ulaşmak için sorumluları ve zaman planını içeren 
planlardır.

Sorumlular: Tehlikelerin belirlenmesi, kazalara karşı gerekli önlemlerin alınmasından işveren
adına işyeri Yönetimi, İSG Sorumlusu ve Tüm Çalışanlar sorumludur.

5. KISALTMALAR:lSG:Iş Sağlığı ve Güvenliği

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1 Suruç Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler ve hizmetlerle ilgili olarak 
alt işveren ve ziyaretçiler, rutin veya rutin olmayan faaliyetler, yapılan değişiklikler dahil 
olmak üzere risk değerlendirme süreci için aşağıdaki süreç takip edilir.

6.2 Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi

a) Suruç  Devlet  Hastanesi  bünyesinde  tehlikelerin  belirlenmesi  her  bir  bölüm  için  ve
kullanılan makineler Iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile Bölüm Sorumluları tarafından belirlenir
ve Risk Değerlendirme Listesi'ne kaydedilir.

b) Tehlikeler tanımlanırken genel olarak aşağıdaki teknikler kullanılır;

- Iş ortamındaki fiziksel şartların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin gözlemlenmesi,

- Tehlikelerle ilgili görüşlerinin alınması için çalışanlarla görüşmeler yapılması,

- Tehlikelerle ve geçmiş iş kazaları ile ilgili kayıtların incelenmesi,

- Ekipmanlarla ilgili yapılan bakım onarım kayıtları,

c) Iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Bölüm Sorumluları, genel tehlike kategorilerini 
kullanarak riskleri belirler ve değerlendirir. Genel tehlike kategorileri aşağıdakileri içermekte 
olup bunlarla sınırlı değildir;

—işyeri civarındaki işle ilgili faaliyetler,    —Çevre işletmelerin faaliyetleri, —Biyolojik 
etkenler,
—Makinaların hareketli kısımları, —Beceri yetmezliği, —Rutubet,
—Elektromanyetik alanlar, —Zehirli maddeler, —Basınç,
—Merdiven ve boşluklar, —Duruş ve oturuş, —Gürültü,
—Yavaş ve hafif işler, —Kaygan zemin, —Titreşim,
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—Kişisel koruyucular, —Işyeri düzeni, —Iş yükü,

—Kaldırma araçları, —Çalışanlar, —Toz,

—Elektrik donanımı, —Depolama, —Sıcak,
—Vardiyalı çalışma, —Aydınlatma, —Soğuk,
—Bakım faaliyetleri, —Radyasyon, —Yangın,
—Basınçlı kaplar, —Tekrarlı iş, —Stres,
—Yeni devreye alınacak makina, —Taşeron ve ziyaretçiler, —Taşıma,

6.3 Katlanılabilir Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
a) İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Uzmanı  ve  Bölüm  Sorumluları  tespit  edilen  tehlikelerin
verebileceği  zarar,  hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar,  hasar veya yaralanmanın
ortaya çıkma olasılığını belirler, önlemlerinin değerlendirilmesi için bu prosedürde belirtilen
kriterleri  kullanır.  Herhangi  bir  yeni  tehlike belirlendiğinde İş  Sağlığı  ve Güvenliği  Uzmanı
tarafından katlanabilirlik derecesi buna göre tespit edilir. Bu değerlendirmelere İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı ve Bölüm Sorumlularının yanısıra İSİG Kurulu üyeleri de katılır.

b) Risk  değerlendirmesi,  Suruç  Devlet  Hastanesi  tarafından  yürütülen  işlerin  yanısıra
bakım-onarım  gibi  düzenli  olmayan  işleri  ve  taşeronların  faaliyetleri  ile  Suruç  Devlet
Hastanesi ziyaretçilerini de kapsar.

c) Tespit  edilen  bir  tehlikenin  yaratacağı  riskin  katlanılabilir  olup  olmadığına  karar
verebilmek  için  her  bir  tehlike  için  Risk  Değerlendirme  Listesi'nde  belirtilen  faktörler
kullanılarak bir Risk Etki Puanı bulunur ve aşağıdaki çizelgeye göre riskin katlanılabilirliğine
karar verilir.

6.4 TEHLİKE VE RİSKLERİN KONTROLÜ

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına

yönelik  önleyici  faaliyetler  planlanır.  Bu  faaliyetlerin  yanı  sıra  OHSAS  18001  İş  Sağlığı  ve

Güvenliği  Yönetim  Sistemi  gereksinimlerini  ve  sürekli  iyileştirmeyi  sağlamak  için  gerekli

uygulamalar da tanımlanır.  Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı,  kullanılması

gerekli talimat veya prosedürler, planlanan eğitimler vb.

Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin

azaltılması,  uygulanan  kontrol  sistemleri  ile  sağlanabilir.  Bu  kontrol  sistemleri  aşağıdaki

gibidir:

 Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.)

 Ortama  yönelik  alınacak  önlemler  (Çalışan  Sayısı,  Fiziksel-Kimyasal  ve  Biyolojik  Koşulların
İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)

 Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman,
Çalışma Süresi, vb.)
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OLASILIK

1 : ÇOK KÜÇÜK (Hemen hemen hiç) olma ihtimali çok çok az

2 : KÜÇÜK (Çok az (altı ay- bir yılda bir kez), sadece anormal durumlarda)

3 : ORTA (Az (üç ve bir ay aralıklarla))

4 : YÜKSEK (Sıklıkla (1-4 haftada))

5 : ÇOK YÜKSEK (Çok sıklıkla (her gün)) normal çalışma

şartlarında,

 ŞİDDET

1 : ÇOK HAFİF (İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen)

2 : HAFİF (İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren)

3 : ORTA (Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekmez)

4 : CİDDİ (Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, yatarak tedavi, meslek hastalığı)

5 : ÇOK CİDDİ (Ölüm, sürekli iş göremezlik)

REP Dereceleri :

RİSK ANALİZİ MATRİKSİ (R)

R=Olasılıkxşiddet ŞİDDET

5 4 3 2

OLASILIK 5 25 20 15 10

4 20 16 12 8

3 15 12 9 6

2 10 8 6 4

1 5 4 3 2
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REP Derecesine Göre Yürütülecek Faaliyetler :
RİSK PUANI(ZARAR  VERME  

DERECESİ)  
RlSK YOK (RY) Bölümdeki  her  puan

seviyesindeki  risk
önlem almayı
gerektirir.
Ancak öncelik sırası ile önlem
alınmaya  Risk  puanı  (zarar
verme derecesi) yüksek olan
riskler  ile  şiddet  değeri
yüksek (şiddeti 4 puan ve 5
puan)  olan  risklerden
başlanır.  Şiddet  puanı
yüksek(4-5)  seviyesindeki
riskler  için  mevcut
kontrollerin  sürdürülmesi
sağlanmalı  ve  zarar  verme
derecesinin daha düşük puan
seviyesine  düşürülmesi/yok
edilmesi  için  önlemler
alınmalıdır.

RlSK  FAKTÖRÜ:  1-3Anlamsız
risk

ANLAMSIZ RlSK (AR)

RlSK  FAKTÖRÜ:  4-6
Düşük risk

DÜŞÜK RlSK (DR)

RlSK  FAKTÖRÜ:  8-12  Orta
risk

ORTA RlSK   (OR)  

RlSK FAKTÖRÜ: 15-20 Yüksek
risk

YÜKSEK RlSK (YR)

RİSK FAKTÖRÜ: 25 Tolere 
Edilemez

TOLERE   EDİLEMEZ RİSK (TER)  

Geçmişteki  Kaza  Durumu: Geçmişte  yapılan  işle  ilgili  daha  önce  bir  kaza  yaşandıysa
hesaplanan Risk Puanı bir puan arttırılır.
Risk Etki Alanı:Eğer tehlike birden fazla kişinin sağlığı üzerinde risk oluşturuyorsa hesaplanan 

Risk Puanı bir puan arttırılır.

d) Risk Etki Puanına göre belirlenen risk seviyesi için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.
Ortadan kaldırma
Yerine koyma
Mühendislik kontrolleri
Uyarı ve ikaz işaretleri ve/veya idari kontroller
Kişisel koruyucu donanım
e) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nin yapacağı denetimler, gözlemleri, bölüm sorumlularının 
ve işçi temsilcilerinin önerileri, dış ve iç tetkikler ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike 
oluşturabilecek hizmet değişiklikleri, yeni teknolojiler, mevzuat değişiklikleri vb. 
doğrultusunda yeni bir çalışma yaparak revize edilip edilmeyeceğine karar verir. Risk 
değerlendirme değişiklikleri yılda bir gözden geçirilerek liste güncellenir. Tüm tehlikeler, risk 
değerlendirmeleri ve sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür.

f) Suruç Devlet Hastanesi risklerinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi esastır. Bu amaçla 
her bölümün Sorumlusu kendi çalışanlarının yaptıkları işler karşısındaki tehlikeleri ve riskleri 
belirtmesi öğrenmelerini sağlamakla yükümlüdür.
g) 6.6. Risk Analizi Yapılacak Faaliyet Alanları:  
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RİSK ANALİZİ YAPILACAK FAALİYET ALANI 
ADI

1 İşletme Genel Faaliyetler
2 Acil Servis
3 Ameliyathane
4 Atölye Çalışanları
5 Çamaşırhane, Ütühane, Terzihane
6 Yoğun Bakım üniteleri
7 Sterilizasyon
8 İdari Bina Ofisler
9 Polikilinikler

10 Klinikler
11 Mutfak ve Yemekhane
12 Eczane
13 Kan alma ve Labratovarlar
14 Görüntüleme Bölümleri
15 Fizik Tedavi Ünitesi
16 Diyaliz ünitesi
17 Evde bakım ünitesi
18 Endoskopi bölümü
19 Psikiyatri bölümü
20 Psikolog bölümü
21 Kan transfüzyon

6.7. ISG Hedeflerinin Belirlenmesi ;

a) Belirlenen risklerin seviyesine göre İSİG Uzmanı tarafından amaç ve hedefler oluşturulur.

b) Hedefler belirlenirken ve gözden geçirilirken yasal ve diğer şartlar, ISG tehlike ve riskleri, 
teknolojik seçenekler, finansal çalıştırma ve işletme şartları ve ilgili tarafların görüşleri alınır. 
Hedefler ISG Yönetim Programı formuna kaydedilir.

4.8. ISG Yönetim Programının Oluşturulması

a) Belirlenen hedeflere ulaşmak için ISG Sorumluları tarafından ISG yönetim programı 
oluşturulur.

b) ISG yönetim programı hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları, 
sorumluları ve termin sürelerini içerecek şekilde hazırlanarak ISG Yönetim Programı
Formuna kaydedilir.

c) Faaliyetler  ve  hizmetler  ile  Suruç  Devlet  Hastanesi  şartlarında  meydana  gelen
değişikliklere göre program revize edilir.
d)  Hedeflere ulaşmadaki başarı durumu (performans) ISG Kurulu tarafından senede bir
kez değerlendirilerek Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında görüşülür.
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Ek 1: Genel Tehlike Listesi
1 Girişler ve Çıkışlar

2 Kapalı saha

3 Oksijen eksikliği

4 Elektrik çarpması

5 Uygun olmayan güvenlik ekipmanları         (korkuluklar vs)

6 Düşen/Uçan Parçalar

7 Yangın

8 Sıcak mekanlar

9 Yanıcı ortamlar

10 Hafriyat

11 Kazı alanları

12 Gece çalışması

13 Patlayıcıların bulunduğu alanlar

14 Yetersiz aydınlatma

15 Uygun olmayan sıcaklık

16 Gözetim eksikliği

17 Gürültü

18 Basınçlı sistemler

19 Geçici işçiler/taşeronlar

20 Çöplük / Stok alanları

21 Titreşim

22 Manyetik alanlar

23 Sevkiyat ve taşıma araçları

24 Çalışanlara rahatsızlık

25 Yüksekte çalışma

26 Radyasyon

27 Makina ve aksamı

28 Yetersiz havalandırma

29 Sivri uçlu/keskin bölge, alan

30 Kayma, takılma ve düşme

Ek 2;
Tehlike Sonucu Hedef Listesi İnsanlarda

1. Göz

2. Kulak
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3. Yüz

4. Kafatası

5. Boyun

6. Kol

7. Bilek

8. El

9. Parmak

10. Ayak

İnsanlar Dışında

1. Malzeme hasarı veya kaybı

2. Ekipman hasarı veya kaybı

3. Tesis hasarı

4. İş gücü kaybı

5. İş süresi kaybı

6. İşletmenin Prestij kaybı

REFERANSLAR

a) İSİG Tüzüğü

b) T.C. İş Kanunu

c) TS 18001: 2008 Standardı Şartları

d) İlgili Yasal ve Diğer Şartlar

e) İSİG Kurulu Toplantı Tutanakları


