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ÖZET 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZİ: 

GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişim ve yeniliklere paralel olarak 

çalışma ortamlarında iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri de artmakta, bu durum 

iş sağlığı ve iş güvenliğinin önem kazanmasına neden olmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülen planlı ve sistemli çalışmalar, çalışma 

ortamının sebep olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı oluşan 

ekonomik ve sosyal kayıpları önlemektedir. Ayrıca çalışanların sağlığının korunması 

ve desteklenmesinde, çalışma kapasiteleri ile becerilerinin güçlendirilmesi ve 

geliştirilmesinde tüm paydaşlar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının kurulması 

ve sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada gıda sektöründeki bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 5x5 

matris tablosu kullanılarak risk analizi uygulaması yapılmıştır. Buna göre, gıda 

sektöründe çalışanların sağlığını tehdit eden ve edebilecek potansiyel risklerin, 

olasılığı, şiddeti ve risk ağırlığı hazırlanan risk analiz tablosu ve 5x5 matris tablosu 

kullanılarak belirlenmiştir. Gıda işletmesinde olası risklerin şiddetleri ve risk 

ağırlıklarına yönelik bilgiler elde edilerek, önleme faaliyetleri, iş sağlığı ve 

güvenliğinde ilgili mevzuatla ilişkilendirilip alınabilecek önlemler açıklanmıştır.   
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ABSTRACT 

RISK ANALYSIS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: 

AN APPLICATION IN FOOD INDUSTRY 

The risk of occupational diseases and industrial accidents is increasing at operating 

environments, in parallel with the technological innovation and development in both 

world and especially our country. This leads to prominence of the issue, ‘The 

Occupational Health and Safety’. 

Planned and systematic studies conducted related to the occupational health and 

safety are preventing the financial and social process originating from industrial 

accidents and occupational diseases caused by operational environments. Besides, 

the studies are playing important roles in the issues such; protection and promotion 

of workers’ health, strengthening and development of working capacity and skills, 

establishment and prosecution of safe and healthy working environment for all stake 

holders. 

In this study, an application of risk analysis has been carried out by using a 5*5 

matrix table within the scope of occupational health and safety for a business firm in 

the food sector. Accordingly, probability, intensity and risk weight of the potential 

risks threatening the health of the employees of the food industry, have been 

determined by using both Risk Analysis and 5X5 Matrix tables. Firstly, information 

about intensity and weights of the potential risks of the food business firm was 

obtained.  Then, the required precautions have been clarified by linking to the 

relevant legislation. 
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GİRİŞ 

İnsan bir işletmeyi başarılı ve başarısız yapan en önemli unsurdur. İnsanı korumaya 

yönelik çalışmalar tarihin her aşamasında bulunmaktadır. İlk çağlardan itibaren iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. İlk çağlarda 

korunma, barınma gibi ihtiyaçları karşılamak için doğada bulunan madenlerin 

kullanılması sırasında yaralanma vb. gibi sağlık sorunlarına yönelik yapılanlar iş 

sağlığı ve güvenliği çalışmalarına kaynak olmuştur. Teknolojik gelişmeler ve 

sanayileşme iş kazalarının oranını arttırmış bu da iş sağlığı ve iş güvenliğinin 

iyileştirilmesi amacıyla çalışmaların başlatılması için sebep olmuş, çalışma saatleri 

sınırlandırılmış, çalışma koşulları iyileştirilmiştir. Bu amaçla çıkarılan  ilk yasalarla 

başlatılan bu süreç, bir çok ülkede teknik ve günlük ihtiyaçlara uygun olarak devamlı 

gelişen bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşmasını sağlamıştır. Tarih boyunca 

dünyada ve ülkemizde çalışma alanlarında karşılaşılan sorunlara karşı iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili kanunlar, tüzükler, yasamalar çıkarılmış ve uygulatılmıştır.  

Dünyada ve ülkemizde iş kollarının artışı, teknolojinin gelişmesi, yeni makine ve 

malzemelerin geliştirilmesi yeni sorunlar doğurmuş; bu sorunların çözümlenmesinin 

işveren ve iş gören ortak çalışması ile sağlanabileceği anlaşılmıştır. Bu hedefe 

yönelik iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hem işverene hem de işgörene önemli görev 

ve sorumluluklar yüklemiştir.  

Çalışanların sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma kapasiteleri ile becerilerini 

güçlendirmek ve geliştirmek, herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak 

ve sürdürmek işçi sağlığının en önemli amacıdır. Tarih boyunca bu amaçlara yönelik 

gelişmeler sürmüştür. Bu alanda en önemli gelişme, işçi sağlığını tehdit altına alacak 

risklerin ve ortaya çıkaracağı sonuçların tespit edilmesinde kullanılan etkin bir 

yöntem olan risk analizi yönteminin geliştirilmesidir. Risk analizi, potansiyel risk 

türlerini belirleyen, riski tanımlayan, risklerin sonuçlarını ve etkilerini göz önüne 

alan, hata durumlarının tespiti ve önlenmesi için çalışmaların yapılmasını sağlayan 

bir tekniktir. 
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Risk analizi, potansiyel risk türünden, olası risk türüne kadar hataları çalışanlarca 

elimine edilmesini sağlayan ve bunlara yönelik yapılabilecek ya da alınabilecek 

önlemlerin belirlenmesini sağlayan analiz yöntemidir. Risk analizi, oluşabilecek risk 

türlerinin belirlenmesi, problemlerin çözümlenmesi, kaza olmadan önüne geçilmesi, 

meslek hastalıklarının önlenmesi için risklerin önlenmesine yönelik faaliyetler 

sağlayan bir tekniktir.  

1. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

 

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre sebebiyle iş 

görenlerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması 

veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği 

faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici 

çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) 

sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak 

tanımlanmaktadır. 

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar 

verebilecek şartlardan korunmak ve daha insani bir iş ortamı meydana getirmek için 

yapılan metotlu çalışmalar genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), 

hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin 

korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür. İşyerinde çalışan iş görenlerin sağlığını 

ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve 

meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki 

şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç 

gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından 

işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgili olarak 

usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır. 

İş görenleri,  iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri 

almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini 

oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve 
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Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş 

görenlerinve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı 

bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve 

güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri 

sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik 

elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk 

işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları, çalışma dünyasında insana verilen değer 

paralelinde işletmelerde de artış göstermeye başlamıştır. Bu çalışmaların temel 

amacı, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyarak, daha sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

çalışmaların, kişilerin mesleki tehlikelerden uzak bir ortamda çalışmasını sağlayarak 

hem beden sağlığını hem de ruh sağlığını koruduğu bir gerçektir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde İSG, toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında 

yer almaktadır(Altınel, 2011). 

Organizasyonlarda, çalışanların iş ortamında bedensel ve ruhsal sağlıklarının 

korunması amacıyla, insan kaynakları yönetimi kapsamında iş güvenliği ve iş gören 

sağlığı ile ilgili çalışmalara da yer verilmektedir. Koruma işlevi ile amaçlanan; 

güvenli bir çalışma ortamı yaratabilmek için gerekli insan davranışını sağlamak, iş 

kazaları ve meslek hastalıklarını yaratan nedenleri saptayarak ortadan kaldırmak, 

bunların neden olduğu kayıp işgünlerini azaltarak verimliliği 

yükseltmektir(Kalyoncu, 2007). 

1.1. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı 

İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, çalışma yaşamının bireyler üzerinde 

oluşturduğu bedensel, ruhsal ve sosyal etkileri üzerine yapılan çalışmalar sonucu 

ortaya çıkmış ve iş görenlerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun 

sağlığına yönelik yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yer edinmiştir (Kalyoncu, 

2007). 
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Üretim faktörü, insanın gereksinimlerini karşılamasında ya bir amaç ya da araç 

olmuştur. Zaman içerisinde sadece, süreçler ve teknikler değişime uğramıştır. Üretim 

süreçlerinin ve tekniklerinin giderek daha karmaşıklaşması, insanların yeni 

sistemlere uyum sürecinde pek çok risklerle karşı karşıya kalmalarına neden 

olmuştur. Bunun bir sonucu olarak iş kazalarında ve meslek hastalıklarında yaşanan 

artış, bu sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi için 

yapılan çalışmaları da arttırmış ve iş sağlığı ve güvenliği pek çok bilim dalına konu 

olmuştur. Bugün, iş sağlığı ve güvenliğinin bilim dalı haline geldiği 

söylenebilir(Durmuşoğlu,2008). 

Sağlığın en kapsamlı tanımı Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) tarafından yapılmıştır. 

WHO, sağlığı; “ Bir insanın yalnızca bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden de tam 

bir iyilik halidir.” diye tanımlamaktadır. 

İşçi sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel 

olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun 

hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine 

uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır (Çağlayan 1992). 

İş sağlığının amaçlarını, iş ortamında bulunan risklerin ortadan kaldırılarak minimize 

edilmesi, güvenliğin oluşturularak; zamanın ve kişisel performansın maksimum 

seviyede kullanılması, meslek elemanlarının, işyerlerinde kullanılan donanım ve 

ekipmanların, binanın, iş ortamının ve kendilerinin güvenliğini sağlayabilecek 

seviyede tutulması, işçilerin, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden iyilik hallerinin tam 

olarak denetlenmesi, çalışma koşullarından ötürü işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin 

önlenmesi, işçilerin, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden çalışma 

esnasında korunması ve işçilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları göz önünde 

bulundurularak işe yerleştirilmelerinin yapılması olarak sıralayabiliriz(Altınel, 2011). 

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını 

oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ‘‘İş güvenliği’’ denir. 
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İş güvenliği, çalışma ortamlarının daha iyi ve sağlıklı bir hale dönüştürülebilmeleri 

için sistemli ve programlı bir şekilde üretim süreci esnasında oluşabilecek 

tehlikelerden, sağlığa zararlı olabilecek koşullardan arındırılması olarak 

tanımlanabilir. Hukuk, ekonomi, sosyal politika, davranış bilimleri, ergonomi, tıp, 

çeşitli mühendislik bilimleri, istatistik, matematik gibi disiplinlerden de 

yararlanmaktadır(Gerek, 2006). 

Genellikle yaralanmalara, ölümlere, makine ve araçların zarara uğramasına veya 

üretimin bir süre durmasına yol açan iş kazaları, gerekli tedbirler alındığında 

çoğunlukla önlenebilen önceden planlanmamış olaylardır. Çalışma ortamında sağlıklı 

ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza 

indirmek böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak iş 

güvenliği olarak tanımlanmaktadır (Ceylan, 2000). 

İş kazaları Türkiye de ve dünya da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün ülkelerin ortak sorunu olan iş kazaları, uygun önlemlerin alınmasıyla 

azaltılması sağlanabilir. Bu önlemlerin alınmasında ve uygulamasında yeterli 

seviyede olmayan ülkeler kazalardan daha fazla etkilenmektedir (Ceylan, 2000). 

WHO ve Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO) oluşturdukları ortak komisyonda işçi 

sağlığı ve iş güvenliği kavramını bir bütün olarak ele alarak iş sağlığı ve güvenliğini 

aşağıdaki gibi tanımlamıştır: (Yasan, 2005). 

 İş görenleri, işyerlerinden ya da işin yapıldığı koşullardan kaynaklanabilecek 

her türlü zararlardan korumak,  

 Özellikle işi iş görene uygun hale getirmek ve iş görenin işe uyumunu 

sağlamak,  

 İş görenlerin mümkün olan en yüksek düzeyde fizik ve ruhsal iyilik 

durumlarını sağlamak, devam ettirmek ve gelişmesine katkıda bulunmak 

amaçlarını taşıyan bir hizmettir.  
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1.1.1. WHO, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler 

Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin 

sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı 

delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’kurulması amacıyla toplantı 

düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında 

New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO Anayasası imzalanarak en az 26 

üye ülkenin resmikabulü ile yürürlüğe girmesi için işlem başlatılmıştır. 

Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.26 üye ülkenin 

resmi kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da 

“Dünya Sağlık Günü” olarak kabul edilmiştir 

(http://www.ilo.org/public/english/support/lib/century/index3.htm).  

Türkiye Cumhuriyeti,9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık 

Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur. İlk Genel Kurul’da 

bölgesel örgütlenme tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma sonucu 

Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından 

biride WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır. 

WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye 

statüsündedir(http://www.is-sagligiveguvenligi.com). 

WHO’nun amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır: Sağlık 

alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam 

sıfatıyla hareket etmek. BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve 

keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek. 

Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak. 

Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da kabulleri 

ile gereken yardımı yapmak. BM’in  isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi 

özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da 

bunların sağlanmasına yardım etmektir. Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de 

dâhil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve 

sürdürmektir.(http://www.megep.meb.gov.tr). 

http://www.ilo.org/public/english/support/lib/century/index3.htm
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Epidemik  (bölgesel) ve pandemik  (dünya çapında) hastalıkların ortadan kaldırılması 

yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek. Gerektiğinde diğer İhtisas 

Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin 

alınmasını teşvik etmek. Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, 

beslenme, mesken, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer 

bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak. Sağlığın geliştirilmesine katkıda 

bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak. Uluslararası 

sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, 

tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO’ya düşebilecek ve amacına uygun 

görevleri yerine getirmek. Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri 

geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu 

halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak. Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar 

arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak. 

Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek 

Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının 

iyileştirilmesini kolaylaştırmak. Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği 

yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dâhil, koruyucu ve 

tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak. 

Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar 

yapmak. Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek. 

Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslararası 

nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek. 

Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek. Yiyeceklere, biyolojik, 

farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve 

bunların kabulünü teşvik etmek. Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için 

gereken her önlemi almaktır (http://www.isgfrm.com) . 

1.1.2. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü(International Labour Organisation) 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) sosyal adaletin sağlanması yoluyla dünyada 

kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla 1919 yılında Versailles Barış 

Antlaşması ile kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Milletler Cemiyeti bünyesinde 

faaliyette bulunan ILO, II. Dünya Savaşı yıllarında Milletler Cemiyeti’nin ortadan 
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kalkmış olmasına rağmen varlığını sürdürmüştür. 1944 yılında toplanan Uluslararası 

Çalışma Konferansı'nda kabul edilen ve ILO Anasözleşmesine eklenen "Filadelfiya 

Bildirisi" ile ILO’nun amaçları ve çalışma konuları yeniden ve daha güçlü biçimde 

teyit edilerek, özellikle ücretlilerin durumunu yakından etkileyen ekonomik sorunlara 

eğilinmesi benimsenmiştir. ILO, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile 

imzaladığı bir anlaşma ile yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda 

çaba gösteren BM’nin ilk uzmanlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmiştir.  

Evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerinde oluşturulabileceği 

temel ilkesinden hareketle tam istihdama ulaşılması; yaşam standartlarının 

yükseltilmesi; işçilerin kendilerine en uygun işlerde çalıştırılmaları; mesleki eğitim 

imkânlarının sağlanması; kalkınmanın nimetlerinden herkesin eşit şekilde 

yararlanmasını sağlamaya yönelik politikaların uygulanması; çalışanların yaşam ve 

sağlığının korunması; örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının tanınması ve sosyal 

güvenliğin yaygınlaştırılması gibi amaçları bulunan ve 1969 yılında Nobel Barış 

Ödülü ile ödüllendirilen ILO, tüm faaliyetlerini işçi, işveren ve Hükümet 

temsilcilerinden oluşan “üçlü yapı” ilkesine dayalı olarak yürütmekte ve bu özelliği 

ile diğer uluslararası kuruluşlardan farklılık göstermektedir.  

ILO’ya üye 183 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan 

ülkeler ILO Ana sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri 

halinde üye olabilmektedirler. BM’e üye olmayan bir ülke ise ancak ILO Genel 

Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çekilme ise ILO Genel 

Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir 

(http://www.csgb.gov.tr/). 

 Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. ILO Ankara Ofisi ise 1976 yılında 

açılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal ortakların girişimiyle 

Türkiye hükümetinin ILO’ya Oran'daki diplomatik alanda tahsis ettiği arsada ILO 

Ankara Ofisi ve Enformasyon Merkezi inşa edilmiş ve 2001 yılında hizmete 

girmiştir. ILO Ankara Ofisi ILO’yu Türkiye’de temsil etmeyi, Türkiye’de 

uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını izlemeyi, teknik işbirliği program 

ve projelerini uygulamayı, Türkiye hakkında veri toplamayı ve toplanan verileri 

değerlendirmeyi ve Enformasyon Merkezi aracılığıyla kamuoyuna ILO yayın, belge 
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ve dokümanları sunmayı, yayın satış programını yürütmeyi hedeflemektedir 

(http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/). 

1.2. İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin İlgi Alanları 

 

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri  

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri 

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri  

 İş sağlığı ve güvenliği kurulları 

 İşyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimliği 

 Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması 

 Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması(www.mevzuat.gov.tr). 

1.3.  İşçi Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Bazı Faktörler 

 Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak. 

 Yetersiz ışıklandırma. 

 Fazla gürültü. 

 Bedeni, gözü ve(ya) kulağı yoğun olarak yoran işler. 

 Çalışma tempoları.  

 Ara verme imkanlarının az olması. 

 Gece işi veya vardiya işler 

 Ağır çalışma şartları 

 İşyeri atmosferinin kötü olması 

 İş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler 

(http://isguvenligiuzmani.org/2008). 

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/
http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/19/is-sagligi-ve-is-guvenligi-nedir/
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1.4. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi 

Örgütlerin başarılı ya da başarısız olmasında en önemli unsurun insan olduğu gerçeği 

pek çok kişi ve örgüt tarafından kabul edilmektedir. İnsan, zamanının büyük bir 

bölümünü işinde geçirmektedir ve işinde mutlu olabildiği oranda üretken olmaktadır. 

Bu anlayışa bağlı olarak, isçilerin yalnızca bedensel değil; zihinsel, psikolojik ve 

sosyal gereksinimlerini de dikkate alarak, çalışma koşullarının ve çevresinin insani 

gereksinimlere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir (Pasa, 2007). 

İş sağlığı ve güvenliği konusu değişik aşamalardan geçerek günümüzdeki bilimsel ve 

toplumsal anlamını kazanmıştır. İnsanlık varoluşundan bu yana çeşitli 

gereksinimlerini karşılamak için çalışmak zorunda kalmıştır. Öncelikle taş, odun gibi 

malzemeleri kullanarak yaptıkları el aletleri ile doğaya karşı mücadele etmişler ve 

böylece temel gereksinimlerini karşılamaya çalışmışlardır. Zamanla bu el aletleri 

yetersiz kalmıştır, küçük el aletleri yerine kendileri için daha faydalı mekanik iş 

aletlerini geliştirmişlerdir. Bu iş aletleri yerini zamanla makinelere bırakmış ve 

üretim süreci daha karmaşık hale gelmiştir. İnsanlığın tüm tarihsel süreci içerisinde 

çalışma ortamı, üretim araçları ve çalışan insan sürekli etkileşim içinde olmuştur. 

Bunun sonucunda da çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları gündeme gelmiştir (Pasa, 

2007). 

Birçok uzmanlık alanından bilim insanlarının çalışmaları sonucunda günümüzde bir 

bilim dalı haline gelen işçi sağlığı ve iş güvenliği, üretim sürecindeki ve toplum 

yaşamındaki değişimlere bağlı olarak gelişim göstermiştir. Tarih boyunca çalışma 

yaşamındaki gelişmeler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gelişmelere de 

kaynaklık etmiştir (Pasa, 2007). 

1.4.1. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Dünyadaki Gelişimi 

İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişiminde ilkel toplumlarda çalışanların 

sağlıklarını korumaya yönelik neler yapıldığına ilişkin somut bulgulara 

rastlanmamakla birlikte yapılan iş ile sağlık arasında ilişki kurulduğuna dair işaretler 

vardır. 
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Çalışma aktivitesi ilk insanla başlamış olduğundan, onu korumaya yönelik tedbirlerin 

alınmasını da insanlık tarihi kadar geçmişe  götürebilmek mümkündür. Bugünkü 

anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak tanımlanabilecek çalışmalar ilk olarak 

köleci toplumlardan eski Roma’ da gözlenmiştir. Bu dönemde birçok bilim insanı 

çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik öneri ve görüşlerini ileri sürmüşlerdir. 

Bunlardan ünlü tarihçi Herodot ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek 

enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir(Aksoydan, 2003). 

İlk yazılı bulgulara dayalı kaynaklara göre, işçi sağlığı ve iş güvenliği için atılan 

önemli adımlardan biri de M.Ö. 370 yıllarındaki Hipokrates’ in kurşunun zararlı 

etkilerini ortaya koyduğu çalışmasıdır. Hipokrates, kurşun koliğini tanımlamış, 

halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları gibi belirtileri saptamış ve 

bulguların kurşun ile ilişkisini açıkça ortaya koymuştur. Bu dönemde yapılan 

çalışmalar sağlık ve güvenlik sorunlarının saptanması ve tanımı ile sınırlı kalmamış, 

zararlı etkilerden korunma yöntemleri de geliştirilmiştir. Bunun yanında  M.S. 23 ile 

79 yılları arasında yaşamış olan Plini, çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karsı 

çalışanların korunması amacı ile günümüzde kullanılan maskeler gibi başlarına torba 

geçirmelerini önermiştir. Juvenal ise, özellikle demircilerde görülen göz 

hastalıklarının yapılan işten kaynaklandığını, sürekli olarak ayakta çalışanlarda 

varislerin oluşabileceğini açıklamıştır(Yiğit 2005). 

İlk mineroloji bilgini olarak bilinen Ģayan Georgius Agricola, iş kazaları üstünde de 

durarak sorunları ortaya koymuş ve önerilerde bulunmuştur. Zamanın jeoloji, 

madencilik, metalurji bilgilerini de kapsayan önemli bir yapıt ortaya koymuş, söz 

konusu kitabında, tozu önlemek için maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini 

belirtmiş, iş kazaları ve iş güvenlik yöntemleri konusunda önerilerde bulunmuştur. 

Kitabın işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemi, iş ile sağlık arasındaki ilişkiyi 

açık olarak belirtmiş, sorunların saptanması ile kalmayıp korunma yöntemlerini de 

önermiş olmasıdır. 1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan İtalyan Berdardino 

Ramazzini, 1713 yılında yayınladığı “De Morbis Artificum Diatriba” isimli kitabında 

özellikle iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin 

alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde meslek hastalıkları 

konusunda üne kavuşmuş ve işçi sağlığının kurucusu sayılmıştır. İtalyan Bernardino 
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Ramazzini işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmış, işçi sağlığı ve iş 

güvenliğiyle ilgili korunma yöntemleri üzerinde durmuş, işyerlerinin sıcaklık 

derecesinden, işyeri havasında bulunabilecek zararlı etkenlerden ve bunların 

giderilmesi için alınması gerekli önlemlerden ve havalandırma yöntemlerinden söz 

etmiştir. İşyerlerinde işçinin çalışma şeklinin, iş işçi uyumunun sağlık ve iş verimi 

üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak ergonomi ilkelerini daha on 

yedinci yüzyılda açıklamıştır(Gerek, 2006). 

Dr. Percival Pott, İngiltere’ de baca temizliği yapan çocuklarda, ileri yaşlarda 

skrotum kanserinin sık görüldüğüne işaret etmiştir. Henüz hastalıkların nedenleri 

konusundaki bilgilerin çok yetersiz olduğu yıllarda (1775) bu gözlemin yapılmış 

olması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli bir değerlendirmedir(Friend 

ve ark. 2007). 

İş sağlığı ve iş güvenliğine dair ilk yasal düzenlemeler çocuk çalışanlar için 

İngiltere’de 1802 tarihinde yapılanlardır. Devlet tarafından ilk olarak önemli ve 

gerekli olan düzenlemeler hazırlanmış ve yürürlüğe koyulmuştur. Bu süreç gerekli 

mevzuatın hazırlanması ile başlamış ve daha sonra yapılan denetimler 

teşkilatlanmanın da oluşmasını sağlamıştır. 1819 tarihinde ise ikinci yasal 

düzenlemesi yapılmıştır ancak bu dar kapsamlı yasaların hazırlanarak yürürlüğe 

girmesi çalışma hayatı için de yeterli düzeye ulaşamamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği 

konusundaki denetim kavramı da böylelikle gündeme gelmiştir. Sonuç olarak, ilk 

yasal İş Denetim Teşkilatı’nın kurulması gerekliliğini düzenleyen yasa çalışanları 

koruyucu yasa hükümlerinin hayata geçirilmesinin kararlaştırmak amacı ile 1833 

yılında yürürlüğe girmiştir (Kuru, 2011). 

Sanayi Devrimi ile birlikte, üretimde makineleşmenin ve teknolojinin arttığı, 

toplumsal dönüşümün hız kazandığı, çalışanların korunmasız kaldığı süreçte, insan 

sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik yapılan uygulamalar ve alınan önlemler 

başlangıç olarak nitelenebilir. 

Sanayi Devriminin başlangıcında çalışma süreleri on altı, on sekiz saati bulmuştur. El 

dokumacılığı yapılan atölyelerde çalışma süreleri daha da uzun olmuş, maden 

ocaklarında ise gece çalışması alışılmış çalışma düzeni haline gelmiştir. Diğer 
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Avrupa ülkelerinde de aynı olaylara tanık olunmuştur. Uzun çalışma süreleri ve kötü 

çalışma koşulları genç yasta ölümlere sebep olmuş, sakatlıklar artmış ve toplumsal 

huzursuzluk giderek büyümüştür (Çelik, 2007). 

Sanayi Devrimi sonrasında yaşama ve çalışma koşullarındaki olumsuzlukların 

ortadan kaldırılması için grev, miting, gösteri gibi etkinlikler yaygınlaşmıştır. Bu 

tepkiler ve gelişmelerin etkileri ile on dokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren 

aydınlar, hekimler, teknik elemanlar ve bazı işverenler çalışma koşullarının 

düzeltilmesi için çaba göstermiş ve önerilerde bulunmuştur. Yirminci yüzyılın 

başında kurşun zehirlenmesi gibi şarbonun da meslek hastalığı olduğu ileri sürülmüş 

ve bu konu ile ilgili tüzük yayınlanmış ve kabul edilmiştir. İş yerlerinin sağlık 

yönünden denetlenmesinin gerekliliği belirtilmiş, birçok zehirlenme ve bulaşıcı 

hastalığın böylece önlenebileceği ileri sürülmüştür. 

Dünya’daki meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda 

sendikaların katkıları yanında, 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

“Milletler Cemiyeti” ne bağlı olarak önemli çalışmalar yapmış ve 1946 yılında ise 

Birleşmiş Milletler ile imzaladığı anlaşma sonucu bir uzmanlık kuruluşu haline 

gelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bu 

kuruluşlar ile iş birliği yapan birçok kuruluş, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 

önemli çalışmalara adım atmıştır. Günümüzde özellikle ILO ve WHO 'nün de 

katkılarıyla olumsuz çalışma ve sağlık koşullarının düzeltilmesi amacıyla kanuni 

düzenlemeler ve bilimsel çalışmalarla başlayan bu süreç gelişkin ve kapsamlı bir iş 

güvenliği mevzuatının oluşmasına yol açmıştır. İş sağlığı ve güvenliği etkinliklerine 

hekim, hukukçu, sosyal bilimci, teknik eleman ve diğer uzmanlık alanlarından bir 

çok bilim insanının katılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusu bir bilim dalı olarak 

gelişme göstermiş ve uygulama alanı bulmuştur(Demirbilek 1999). 

1.4.2. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Türkiye’deki Gelişimi 

Ülkemizde de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel gelişimi çalışma yaşamındaki 

gelişmelere paralel olarak benzer aşamalardan geçmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

ile ilgili çalışmalara ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde başlanmıştır. 

Sanayi Devrimi öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nda küçük atölyeler oldukça yaygın 
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olup, askeri amaçlı tersane, dökümhane, top ocakları ve bunların yanı sıra kömür 

ocakları ve dokuma atölyeleri de bulunmaktadır. Ancak 19. yy’da Avrupa’da 

gerçekleşen Sanayi Devrimi öncesine kadar ülkemizde makine gücü 

kullanılmamıştır. 

1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi’nden günümüze kadar işçi sağlığı ve iş 

güvenliği konusunda yapılan çalışmalar çözümün hep hukuki yollarla arandığını 

göstermektedir. 

1877 yılında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk medeni kanunu olan Mecelle 

yürürlüğe girmiştir. Mecelle’de işçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini, sözleşme 

(akit) serbestisi ilkesine dayalı olarak liberal bir yaklaşımla irdeleyen hükümlere de 

yer verilmiştir. XX. yüzyıl başlarında ise, II. Meşrutiyet ortamı içinde işçiler, 

dernekler çatısı altında kendi mesleki örgütlerini kurmaya ve özellikle 

imparatorluğun içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar nedeniyle ödenemeyen 

ücretlerini alabilmek için topluca işi bırakma eylemlerine yönelmişlerdir. 

Geçerliliğini XX. yüzyıl ortalarına dek sürdürecek Tatil-i Eşgal Kanunu, giderek 

çoğalan işçi eylemlerini yasaklamak üzere 1909 yılında yürürlüğe konulmuştur 

(Ökçün, 1982).  

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise çalışma haklarının korunması ile ilgili ilk önlem 

Cumhuriyet’ in kurulusundan önce 1921 yılına rastlamaktadır. Bu yıllarda kullanılan 

tek enerji kaynağı kömür olduğundan, kömür üretiminin kesintisiz sürdürülebilmesi 

önem kazanmıştır. Bu amaçla Zonguldak ve Ereğli Kömür işletmelerinde ağır 

çalışma koşulları içinde bulunan isçilerin, çalışma koşullarının düzeltilmesine 

yönelik yasalar çıkarılmıştır. 

Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte artan sorunların giderilmesi amacı ile 

Cumhuriyet döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili pek çok yasa, tüzük, 

yönetmelik çıkarılmıştır. Bu döneme bakıldığında 1921 yılında 151 sayılı “Ereğli 

Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun” kömür işçilerinin 

çalışma şartları ile ilgili ve İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili ilk yasadır.  1924 

yılında 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ve 1935 yılında çıkan Milli Bayramlar ve 

Genel Tatil Günleri hakkındaki yasa çalışanların daha verimli olabilmeleri için 
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gerekli olan tatilleri getirmişlerdir.  1926 yılında 818 sayılı Borçlar Kanunu, iş kazası 

ve meslek hastalıkları ile ilgili hukuki hükümler getirmiş, bu yasa son haline 2011 

yılında çıkarılan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olarak getirilmiştir. 1930 yılında 

çıkan Belediyeler Yasası, aynı yıl çıkan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 

1937 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu denetim konusunda hükümler 

içermektedir.  1945 yılında çıkarılan 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Yasası, iş 

güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda önemli bir gelişme olmuş fakat konuyla ilgili en 

büyük aşama 1946 yılında Çalışma Bakanlığı’nın kurulması ile sağlanmıştır.  3008 

sayılı İş Kanunu, 1967 yılında 931 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmış, bunun 

yerine ise 1971 tarihinde 1475 sayılı İş Kanunu getirilmiştir. Bu yasa uzun bir süre 

yürürlükte kalmış ve bu yasaya dayanarak birçok tüzük ve yönetmelik de 

çıkarılmıştır. Son olarak 2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

(Yılmaz, 1999). 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi amacı ile 

Çalışma Bakanlığı’nın kurulması sonrasında bu görev İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü’ 

ne verilmiştir. 

1.5. İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Önemi 

Sanayi Devrimi sonrasında İşçi sağlığı ve işgüvenliği kavramı önemi bir toplumsal 

problem olarak ilk kez gündeme gelmiştir. Avrupa’ da meydana gelen bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler sonrasında, sanayide yeni üretim yöntemlerine geçilmesi 

sonucu toplumların sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarında değişiklikler olmuştur. 

Çalışanlar özellikle kadın ve çocuklar son derece olumsuz çalışma koşullarında 

çalışmak zorunda kalmışlardır. Maden ocaklarında ve dokuma atölyelerinde çalışan 

çocukların ve kadınların maruz kaldıkları iş kazaları, uzun süreli çalışma ve meslek 

hastalıkları sonuç olarak devletin önce çocuklar ve kadınlar, daha sonra tüm 

çalışanları kapsayacak koruyucu önlemleri almak suretiyle çalışma hayatına 

müdahale etmesine neden olmuştur (Seyyar, 2013). 

Gelişen teknolojiyle çalışanlar yeni risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmışlardır. 

Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunların işletmelerin çalışmasını tehlikeye 
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sokup, iş verimini etkilemesi sonucu sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Zamanla iş kazalarıyla maddi ve manevi kayıpların 

büyük boyutlara ulaşması konunun önemini daha da arttırmıştır. 

İş sağlığı ve uygulamaları sayesinde sadece çalışanların tehlikeden korunması değil, 

daha iyi bir iş ortamında uzun süre çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. İş 

sağlığı ve güvenliği; iş yerlerinde işin yürütülmesiyle ilgili oluşan özel tehlikelerden 

ve sağlığa zararlı olabilecek şartlardan korunmak gayesiyle yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin ana amacı, çalışanların korunması yanında, 

tüm işletmenin ve üretimin de güvenlik içinde yürütülmesini içerir. Güvenli ve 

sağlıklı bir ortamda çalıştıklarını bilen iş görenler işlerine daha iyi motive olur daha 

iyi çalışırlar (Seyyar, 2013) 

1.5.1. İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin İşveren Açısından Önemi 

Çalışanları çalışma ortamlarında meydana gelebilecek olası tehlikelerden ve 

risklerden korumak ve güvenli ortamı sağlamaktan işveren sorumludur. Bu durum 

işveren açısından hem kanuni bir zorunluluk hem de insani bir görevdir (Bilir, 2005). 

Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması, işin akışını durduran 

ve insan, malzeme, ürün ve zaman kaybına neden olan koşulların ortadan kalkmasına 

ya da en aza indirilmesine zemin oluşturur. Böylece yüksek verimliliğin ve etkinliğin 

elde edilmesini ve işverenler açısından mali yönden kayıp oluşturması en aza 

indirgenmesini sağlar (Bilir, 2005). 

Meydana gelen her kaza, büyüklüğü ne olursa olsun işveren açısından bir maliyet 

yaratmaktadır. Bu maliyetler, öncelikle isçiye yapılacak yardımın türü ve miktarı 

ülkelerin mevzuatına  göre değişmektedir. Kaza nedeniyle makine ve teçhizatlarda 

meydana gelen zararlar bu aletlerin  iş göremez duruma gelmesine neden olmaktadır. 

Bazı kazalar ise, makine ve  teçhizatta pahalı ve uzun zaman gerektiren tamir 

işlemini gerekli kılmaktadır.  

Makinenin uzun süre kullanılmaması ise üretim kaybına yol açmaktadır. Meydana 

gelen kaza, kazaya uğrayan isçinin moralini olumsuz olarak etkilediği gibi diğer 

isçiler açısından da bir huzursuzluk ortamı yaratmaktadır ve moralin düşmesine 
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neden olmaktadır. Kazaya uğrayan isçinin çalışamaz duruma gelmesi halinde 

yeniden isçi alınması gerekmektedir ve yeni işçinin ise alınması, yerleştirilmesi, 

eğitilmesi, işletmeye uyumunun sağlanması hem zaman hem de para kaybına neden 

olmaktadır,  şeklinde sıralanabilmektedir (Can, 2001). 

İşveren iş yerinde çalışan işçisinin, bir iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına 

yakalanmasından olumsuz etkilenecektir. Böyle bir durumda işverene büyük 

sorumluluklar düşmektedir. İsçilerin sigortalı olup olması önemli hale gelmektedir. 

Eğer kaza durumunda işçi sigortalı değilse işçi için yapılacak tüm masraflar işveren 

tarafından karşılanacaktır (Akgün, 2001). 

Amerikalı araştırmacı H.W. Heinrich’ e göre, bir işletmede verimliliği artırmaya 

yönelik çabalar, iş güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarla benzerdir ve bu yolla 

kullanılacak yöntemler de aynıdır. Araştırmaya göre; kazalardan korunma 

yöntemleriyle üretim hatalarını kontrol altına alma yöntemleri arasında benzerlikler 

vardır. Çalışma ortamının iyileştirilerek iş güvenliğinin sağlanması, işin akışını 

durduran insan, makine, malzeme, ürün ve zaman kaybına neden olan koşulları 

ortadan kaldıracaktır. İş güvenliğine yönelik çabalar aynı zamanda maliyetlerin 

düşmesi ve ürün düzeyindeki artışları da beraberinde getirecektir. (Tekin, 1991).  

1.5.2. İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin İş gören Açısından Önemi 

Sanayileşmiş toplumlarında her yıl çok sayıda iş kazası ve meslek hastalığı meydana 

gelmektedir. Bunların sonucunda da işçilerin bazıları hayatını kaybetmekte, bazıları 

sakat kalmakta bazıları da hafif şekilde yaralanmaktadır. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu ödenen bedel, maddi ve manevi olarak hesaplanamayacak kadar 

yüksektir (Ofluoğlu, 2000). 

İşçiler iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğrudan ve en fazla etkilenen 

kişilerdir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile karşılaşan işçiler, iş güçlerinin tümünü 

ya da bir bölümünü, sürekli veya belirli bir süre kaybetmek gibi bir durumla 

karşılaşacaklardır. Böyle bir kaybın ise, ücret gelirinin tümünün ya da bir bölümünün 

sürekli ya da belirli bir süre ile kaybedilmesi anlamına geleceği açıktır. 
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İşçilerin çoğunun ücret gelirinden başkaca bir geliri bulunmayan kişiler olması ise, 

bu dönemin daha sıkıntılı geçmesine sebep olacaktır. Üretimin en önemli unsurunun 

insan olduğu açıktır. Mal veya hizmet üretiminde, iş görenin emeği direkt üretime 

katılan önemli bir üretim faktörüdür. Bilgisayar veya robotla da üretim yapılsa, belli 

bir ölçüde insan emeğine ihtiyaç duyulacaktır. Üretimi planlayan, kontrol eden, 

yönlendiren ve pazarlayan yine insan fikri ve gücüdür. İnsan gücü zamanında 

kullanıldığında faydalı olmakta ve üretimden kazanç sağlanmaktadır. İş kazaları ve 

meslek hastalıkları kişiyi direkt çalışmaktan alıkoymaktadır (Aygün, 1990). 

İşçinin kazaya uğraması ya da hastalığa yakalanması halinde olayın boyutlarına göre 

farklı derecelerde hem kendisi hem de yakın çevresi bu durumdan etkilenmektedir. İş 

kazaları ve meslek hastalıklarının işçi ve ailesi üzerindeki olumsuz etkileri aşağıdaki 

gibi özetlenebilmektedir(Ofluoğlu, 2000).  

 İlk etapta işçinin çalışamadığı süre içinde ücret kaybı, 

 İşçinin normal tedavi dışında evde bakım, bakıcı temin etme, tedavi veya 

protez uygulama için sağlık merkezlerine gidip gelme masrafları, 

 İşçinin fiziksel aktivitesindeki azalma nedeniyle sosyal yaşamındaki 

değişiklikler, 

 İş kazası işçinin görevinde değişmeye ve özellikle de daha değişik statüde bir 

görev almaya neden olmuş ise ortaya çıkan sıkıntı maliyeti, 

 Eğer kaza ya da hastalık işçinin mesleğinde normal çalışmasını ve yükselme 

imkânlarını önlemiş ise gelecekteki ücret kayıpları, 

 Sürekli organ kaybında fiziksel ve psikolojik etkilenme ve yeni ilgi alanları 

bulmada zorluklar, 

 Aile üyelerinin moral kaybı ve diğer sosyal ilişkilerinin bozulması, 

toplumdan tecrit edilmenin maliyeti, 

 Özel bakıma muhtaç ise, ailenin diğer bireylerinin ona bakabilmek amacıyla 

çalışamaması durumunda oluşabilecek maddi kayıplar, 
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 Eğer işçi ölmüş ise, eşi ve çocuklarının maruz kaldığı ya da gelecekte ortaya 

çıkabilecek her türlü sosyal ve ekonomik kayıplar.  

Kayıplar kısa vadede işçiyi ve yakın çevresini etkiliyor gibi görünse de, uzun vadede 

düşünüldüğünde bütün toplumu etkilediği görülecektir. Belirtilen nedenlerden dolayı 

iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca güvenlik önlemleri alınmış bir iş yeri ortamında çalışmak her şeyden önce 

işçinin işe olan motivasyonunu artıracaktır. İş yerindeki somut çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi işçinin üretim sürecine uyum sağlayarak verimli bir şekilde çalışmasını 

sağlayacaktır (http://www.isguc.org/). 

1.5.3.  İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi 

Meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu gerek maddi ve gerekse manevi kayıplar, 

gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabaları önünde önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. 

İş kazalarının bireylerde yarattığı bedensel ve ruhsal çöküntü, ülke ekonomisine zarar 

vermekte olup, toplumun her bireyini de etkilemektedir. Bunun nedeni ise, iş kazası 

geçirmiş olan bir birey hem bedensel hem de ruhsal olarak çöküntüye 

uğrayabilmektedir. Kişiler, yardıma muhtaç bir hale geldikleri için; ailelerine, 

çevrelerine ve ülkelerine faydalı olamamaktadırlar. Bu şekilde bireylerin artması ise, 

önce toplumun her bireyini, daha sonra da toplum refahını tehdit edecektir. Bunun 

nedeni ise, çalışan her birey ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Toplumun 

refah seviyesi de, sağlıklı bireylerin çalışması ve çevrelerindeki insanları da 

çalışmaya sevk etmesi ile artacaktır. Çalışma yaşamının kalitesi çalışma koşullarının 

ve işletme yönetiminin kalitesine bağlıdır. İşçinin tatmini, yüksek verimlilik için 

düşük iş gücü devri ve düşük işe devamsızlık oranları, iş kazası oranlarının düşük 

olması, işçilerin tutum ve davranışlarının iyi olması sadece işletmeye değil, aynı 

zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır (http://sbmyo.uludag.edu.tr/08-

sosyalce/zfirat.html).  
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İLO kaynaklarına göre gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları 

sonucu meydana gelen ekonomik giderlerin Gayrı Safi Yurt İçi Hasılalarına 

(GSYİH) oranı yaklaşık  % 4’tür.Türkiye’nin 2010 yılı GSYİH’nin 1,1trilyon olduğu 

dikkate alınırsa, iş kazası ve meslek hastalıklarının yaklaşık maliyetinin 44 milyar 

TL olduğu ortaya çıkmaktadır  (http://www.ilo.org). 

İşyerlerindeki sağlıksız ve güvensiz koşullar nedeni ile meydana gelen iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının ülke ekonomisi açısından da bir takım sıkıntılara neden olduğu 

görülmektedir. Sağlık ve güvenlik sorunlarını çözemeyen toplumlar yurt 

savunmasından eğitime, iş hayatından ekonomiye kadar her alanda olumsuz sonuçlar 

ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle iş gören sağlığı ve korunmasının önemli bir 

devlet politikası haline getirilmesi gereği görüldüğü gibi açıktır (Akbulut, 1996). 

1.6. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın genel amacı gıda sektöründe faaliyet gösteren bir restoranın, iş sağlığı 

ve güvenliği açısından tüm çalışanları ve müşterileri ile karşılaşabilecekleri riskleri 

analiz etmektir. 

Teknolojinin gelişmesi ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler 

artmıştır. Bu riskleri belirleyip ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek çalışanların 

yaşamlarının korunmasını sağlayacak, aidiyet duygularını geliştirecek, 

motivasyonlarını arttıracak böylece çalışma kapasitelerinin yükseltecektir. Bunun 

sonucunda hem işveren hem de işçi kazanacaktır.  

Bunları sağlamak için riskler meydana gelmeden önlem almak önemlidir. Risk 

analizi yöntemi ile bu riskler tespit edilip önceden tedbir alarak önüne geçilebilir. 

1.7. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışmada bir gıda sektöründe yapılan araştırmada görünen, görünmeyen riskler 

ve etkilerinin altı çizilerek alınması gereken önlemler gösterilmiştir. Böylece işveren 

ve işçilerin bu konular ile ilgili bilinçlenmeleri hedeflenmiştir. 

Her gün binlerce çalışan, işçi sağlığı ve güvenliği uygulanmayan işyerlerinde 

çalıştığı için ölüyor ya da sakat kalıyor. Bunun etkisi sadece o işçinin kendisine değil 

http://www.ilo.org/
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ailesini de maddi ve manevi olarak yansımaktadır. Daha kapsamlı düşünüldüğünde 

toplumun tüm bireylerini dolaylı etkiliyor çünkü 2013 yılında işçi sağlığı ve 

güvenliği ile ilgi giderlerin 44 milyar lira olduğu belirtilmiştir. Bu rakam milli 

gelirde büyük bir kayıp demektir. 

Bu araştırma ile riski daha az düşünülen bir restoranda bile 64 risk ölçülmesi işçi 

sağlığı ve güvenliği hakkında hem işçi hem de işveren boyutunda farkındalığın 

artmasını sağlayacaktır. Böylece tedbirler yaygınlaşacak ve toplumun her bir bireyi 

kazanacaktır. 

2. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ayrı bir yasanın bulunmayışı sebebi ile, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel önlemler, sorumluluklar ve yükümlülüklere ilişkin 

olarak İş Kanunu’na; iş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımına ilişkin olarak 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na; hastalık ve kaza sonrası 

maddi tazminatlara ilişkin olarak Borçlar Kanunu’na; cezai sorumluluklara ilişkin 

olarak da Türk Ceza Kanunu’na başvurulması gerekmekteydi. 

2006-2008 dönemi Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Hedefleri arasında Avrupa 

Birliği’ne uyum sürecinde, 89/391/EEc sayılı Çerçeve Direktif ile İLO’nun 155 ve 

161 sayılı sözleşmelerindeki hükümlerin karşılığının sağlanması için bir İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması yer almaktadır. 2003 yılından itibaren İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği olarak uyumlaştırılan Çerçeve Direktif, 2006 yılında 

Danıştay kararı ile iptal edilmiştir. 2006 yılında itibaren bağımsız bir yasa üzerinde 

ilgili tüm sosyal tarafların da görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmüştür(http://www.csgb.gov.tr). 

Nihayetinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı,20.06.2012 

tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış, 30 Haziran 2012 tarih 

ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (http://www.bsi-

turkey.com). 
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Getirilen yenilikler;   

1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür.  

2. 'Çok tehlikeli' sınıfta yer alan veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği 

işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulacaktır.  

3. Bu işyerlerinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar 

çalışmaktan kaçınabilecek.  

4. İşveren; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve 

mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaktır(www.mevzuat.gov.tr).  

5. İşveren ayrıca işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığını sürekli izleyecek ve denetleyecektir.  

6. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlayacaktır.  

7. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 

konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri 

yapacaktır. 

8. İşveren çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunu göz önüne alacaktır.  

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmadan işçiyi işe başlatamayacaktır.  

10. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında işçiye temsil etmek üzere “ işçi 

temsilcisi” atayacaktır.  

11. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.   

12. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak.   
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13. Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin 

belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Müsteşarı'nın başkanlığında “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” kurulacaktır.  

14. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin 

yapıldığı işyerlerinde oluşturulacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” kararları 

bağlayıcı olacak, işveren bu kurulun kararlarını uygulamakla yükümlü 

olacaktır(www.mevzuat.gov.tr).  

15. “çok tehlikeli” sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli 

kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği 

işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulacak.  

16. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 

ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu 

tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek 

riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümün de 

veya tamamında iş durdurulacak. 

17. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) 

sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzman çalıştırılacaktır 

(http://www.detam.com.tr).  

18. Bünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan işyerleri, bu hizmetin 

tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak 

yerine getirebilecek.  

19. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine 

getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği 

ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecektir.. 

 20. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, görevlendirildikleri işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 

bildirecek. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından 



 

24 

 

yerine getirilmemesi halinde, konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 

bildirilecektir(http://www.fiosgb.com/).  

 21. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm meydana gelen işyerinde, bu 

ölümde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi 

askıya alınacaktır. 

22. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 

yaptırmakla yükümlü olacak. Risk değerlendirmesinde, belirli risklerde etkilenecek 

çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların 

seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak. Genç, yaşlı, engelli, 

gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar 

da dikkate alınacaktır (www.mevzuat.gov.tr).   

23. İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları 

ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, 

bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaktır.  

 24. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları, meslek hastalığı ön tanısı 

koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucularına sevk edecek. Sağlık hizmeti sunucuları, kendilerine intikal eden 

iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı 

koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirecektir. 

 25. İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli 

incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek(http://www.fiosgb.com/).  

 26. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin 

alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilecek. 

27. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, işe 

girişlerinde, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 

başlatılamayacaktır.  
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 28. İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün 

çalışanları, tehlikelerle bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler 

hakkında derhal bilgilendirecektir.  

 29. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 

alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler 

çalıştırılamayacaktır(www.mevzuat.gov.tr).  

 30. Çok Tehlikeli işyerlerinde (B) Sertifikalı Uzman, Kanunun yürürlüğe girme 

tarihinden itibaren 4 yıl süreyle, (A) Sertifikalı Uzmanın, Tehlikeli İşyerlerinde ise 

(C) Sertifikalı Uzman 3 yıl süreyle (B) Sertifikalı Uzmanın yerine bakabilecektir.  

 31. Daha önce alınmış olan A, B ve C Uzmanlık Belgeleri geçerli sayılacaktır.  

 32. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 

2000 lira ceza uygulanacak(http://www.detam.com.tr).  

 33. İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, 

görevlendirmediği her kişi için 5 bin, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, 

diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 lira ceza verilecek.  

 34. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma 

yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin 

TL ceza verilecektir. 

 35. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL ceza 

verilecektir. 

 36. Güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini 

faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya 

durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası 

verilecektir (http://www.fiosgb.com/) . 

http://www.fiosgb.com/)
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2.1. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İş Gören Yükümlüğü 

 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu 

konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya 

yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye 

düşürmemekle yükümlüdür. 

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve 

diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik 

donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve 

değiştirmemek. 

 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve 

korumak. 

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik 

yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma 

tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine 

derhal haber vermek. 

 Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve 

mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi 

ile iş birliği yapmak. 

 İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde 

alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. 

 Ayrıca kanun kapsamında çalışılan işyerlerinde çalışan temsilcisi de zorunlu 

olarak görevlendirilmelidir.(http://www.ictsert.com.tr/ ) 
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2.2. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülüğü 

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaktan işveren sorumludur. 

Bu sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır. 

 Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

 Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, 

sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve 

mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

 Çalışanları görevlendirirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunu göz önüne alır. 

 Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike 

bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

 İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, 

denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

 İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin 

sorumluluklarını etkilemez. 

Bilindiği gibi kanunlar genel çerçeve çizer ve ne yapılması gerektiğini özetle belirtir, 

ayrıntılar o kanuna bağlı tüzükler ve yönetmeliklerde belirtilmektedir 

(http://www.ictsert.com.tr/). 

http://www.ictsert.com.tr/
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2.3. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Zorunlu Eğitimler. 

Aşağıdaki eğitimleri iş kanununa tabi bütün iş yerleri, bu kanuna göre,  aldırmak 

zorundadır. Bununla birlikte sertifikalandırmaları da gerekir. Eğitimleri aldırmayan 

iş yerlerine cezai yaptırımlar getirilmiştir.  

 İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, 

 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

 Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 

uygulanması, 

 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

 Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 

 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

 Kişisel koruyucu alet kullanımı, 

 İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 

 Ekranlı ekipmanlarla çalışma, 

 Temizlik ve düzen, 

 Uyarı işaretleri, 

 Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, 

 Yangın olayı ve yangından korunma, 

 Termal konfor şartları, 

 Ergonomi, 

 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

 İlk yardım, kurtarma. 
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2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sağlık 

ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli 

önlemlerin alınması, bu önlemlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini 

yürütmek üzere, işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş 

güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer araç-

gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler. İşverenler, işyerinde başka bir 

görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına 

sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler. İş güvenliği 

uzmanlarının, bu yönetmelikte belirtilen görevlerinin eksiksiz olarak yerine 

getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlanır.  

iş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, 5 yıllık 

periyotlarla, bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur. 

bu eğitime katılmayan iş güvenliği uzmanlarının sertifikaları geçersiz sayılır. 

2.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri 

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur. 

 Rehberlik Hizmeti; 

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine 

ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak 

üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu 

donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi 

konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına 

uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 

bildirmek. 

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin 

araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar 

yaparak işverene önerilerde bulunmak. 
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İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak 

çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin 

araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

 Risk değerlendirmesi; 

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara 

ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık 

ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

 Çalışma ortamı gözetimi; 

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve 

uygulamalarını kontrol etmek. 

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara 

katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal 

afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının 

hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve 

tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini 

izlemek ve kontrol etmek. 

 Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve 

uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim 

sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği 

halinde hazırlamak. 

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına 

sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 
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Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma 

izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol 

etmek. 

 İlgili birimlerle işbirliği; 

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme 

yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli 

önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer 

aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 

Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde 

çalışmak, 

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu 

kişilerle işbirliği yapmak. 

2.4.2. İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri 

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

 İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması 

gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı 

tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine 

getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş 

kurumu il müdürlüğüne bildirmek. 

 İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu 

hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene 

başvurmak. 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve 

çalışanlarla görüşmek. 
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 Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri 

ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 

organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen 

sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve 

bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti 

yapılamaz. 

2.4.3. İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri 

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal 

akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının 

sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve 

ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 

ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde 

ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle 

askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün 

belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.(http://www.sgkrehberi.com) . 
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3.RİSK ANALİZİ 

3.1. Risk Analizi Genel 

Genellikle yaralanmalara, ölümlere, makine ve araçların zarara uğramasına veya 

üretimin bir süre durmasına yol açan iş kazaları, gerekli tedbirler alındığında 

çoğunlukla önlenebilen önceden planlanmamış olaylardır. Çalışma ortamında sağlıklı 

ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza 

indirmek böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak iş 

güvenliği olarak tanımlanmaktadır. 

İş kazaları Türkiye de ve dünya da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün ülkelerin ortak sorunu olan iş kazaları, uygun önlemlerin alınmasıyla 

azaltılması sağlanabilir. Bu önlemlerin alınmasında ve uygulamasında yeterli 

seviyede olmayan ülkeler kazalardan daha fazla etkilenmektedir. 

3.2. Risk Analizi Tanımları 

Tehlike, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek 

durum” biçiminde tanımlanır. Daha geniş anlamda, kötü sonuca yol açabilecek 

durum olarak da tanımlanabilir. Buradaki kötü sonuç, başta yaşam olmak üzere 

kişilere ve çevreye olabilecek zarar ve mala gelebilecek hasarlardır. Teknik manada 

ise tehlike, insana zarara, varlığa hasara, iş kaybına, çevre veya itibar üzerinde 

olumsuz etkiye sebep olma potansiyeli olan her şeydir. Tehlikenin tespitinde amaç, 

işyerinde yapılan işler nedeniyle işyerinin ortamından doğabilecek sıkıntıları ve 

bunların düzeylerini tespit etmektir. Doğru tespitin yapılabilmesi için tehlikenin 

kaynaklarına inebilmek ve zahiri görüntülerle uğraşmak yerine gerçek sorunu tespit 

etmek büyük önem arz etmektedir. Tehlike, sakıncalı bir biçimde iş yapmaktan veya 

uygun olmayan iş ortamından doğar. Bir işyerindeki etkinliklerin niteliğine göre, çok 

sayıda ve değişik türden tehlike söz konusu olabilir. Hiçbir tehlikenin 

küçümsenmemesi veya göz ardı edilmemesi temel anlayış olmakla birlikte çoğu kez 

tüm sorunların üstüne aynı anda gitmek ve bunlara çözüm yolu getirebilmek olası 

değildir (Ceylan,2011). 
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Risk, belirli bir süre içerisinde, belirli ve istenmeyen bir olayın (tehlikenin) meydana 

gelme olasılığıdır. Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar. 

Riskin etkinliği etkilenen kişi sayısını ve oluşan sonucu kapsar. Risklerin kontrol 

edilmesi belirli bir hiyerarşi içerisinde alınacak önlemlerin her risk için 

değerlendirilmesidir. Bu sürecin amacı tehlikenin belirlenmesi aşamasında toplanan 

verilerin irdelenmesi ve risklerin kontrolüne yönelik stratejik kararların alınmasıdır  

(Ceylan,2011). 

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 çalışmalardır (Semerci, 2012). 

İşyerindeki riskleri değerlendirebilmek için aşağıdaki konularda bilgi sahibi 

olunması gerekmektedir: 

 İşyerinin ve/veya işin gereği sürdürülen çalışmaların nerede gerçekleştirildiği; 

 Kimlerin çalıştığı; özellikle söz konusu mesleki tehlikelerden diğerlerine 

oranla daha fazla etkilenecek olan çalışan gruplarına (örneğin; hamile 

kadınlara, genç çalışanlara yada engelli çalışanlara) özel dikkat 

gösterilmelidir. Bunun yanında, yarı-zamanlı çalışanları, taşeronları, 

ziyaretçileri ve işyeri dışında çalışanları (sürücüler, müşterileri evlerinde 

ziyaret edenler, vs.) da değerlendirmek gerekmektedir. 

 Ne tür iş ekipmanı, malzeme ve iş süreçlerinin kullanıldığı; 

 Ne tür görevlerin gerçekleştirildiği (örneğin görevler ne şekilde ve ne 

süreliğine gerçekleştiriliyor); 

 Hangi tehlikelerin tanımlanmış olduğu ve bu tehlikelerin kaynakları vb.; 

 Mevcut tehlikelerin potansiyel sonuçları; 

 Ne tür koruyucu tedbirlerin alındığı; 
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 Ne tür kaza, meslek hastalığı ve sağlık sorunlarıyla ilgili durumların 

bildirilmiş olduğu; 

 İşyeriyle ilgili yasal ve yasal olmayan diğer yükümlülükler 

(www.calisma.gov.ct.tr). 

Bu bilgileri edinmek için aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir. 

 İşyerinde kullanılan ekipman, materyal ya da maddelerle ilgili teknik bilgiler; 

 Teknolojik prosedürler ve yapılan işe ait el kitapları; 

 İş yerindeki zararlı/öldürücü, tehlikeli ya da zorlayıcı faktörlerle ilgili olarak 

yapılan ölçümlerin sonuçları; 

 İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin kayıtlar; 

 Kimyasal maddelerin özellikleri; 

 Yasal düzenlemeler ve teknik standartlar; 

 Bilimsel ve teknik literatür. 

Tehlikeleri belirleyebilmek için kontrol listesi hazırlanması gereklidir. Bu listede 

tehlikenin mevcut olduğu düşünülüyorsa ‘evet’, mevcut olduğu düşünülmüyorsa 

‘hayır’ işaretlenmelidir. Kontrol listesi sektörel bazda oluşturulmalıdır. Bu çalışmada 

gıda sektörüne göre kontrol listesi oluşturulmuştur. Aşağıda bir kontrol listesinde 

olabilecek genel tehlikeler sıralanmıştır, bu liste işyeri faaliyetine göre 

genişletilebilir. 

 Engebeli ya da kaygan yüzeyler (kaymaya, takılmaya, düşmeye, vb. neden 

olabilecek yüzeyler)  

 Hareketli araç ve makineler 

 Makinelerin hareketli parçaları  

 Tehlikeli yüzeylere sahip nesne ve aksamlar (keskin, kaba/sert, vb.) 

http://www.calisma.gov.ct.tr/
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 Soğuk ya da sıcak yüzeyler, malzemeler, vb. 

Yüksek çalışma alanları ve tırmanma noktaları (yüksekten düşmeye sebep olabilecek 

mekanlar) 

 El aletleri 

 Yüksek basınç 

 Elektrikli tesisat ve ekipmanlar  

 Yangın 

 Patlama  

 Havadaki kimyasal maddeler  

 Gürültü  

 El-kol titreşimi  

 Bütün vücut titreşimi  

 Aydınlatma 

 UV, IR, lazer ve mikrodalga radyasyonu 

 Elektromanyetik alanlar 

 Sıcak ya da soğuk iklim 

 Ağırlık kaldırma ve taşıma 

 Duruş bozukluklarına sebeb olan işler 

 Biyolojik tehlikeler (virüsler, parazitler) 

Bu tehlikelerin aşağıda belirtildiği gibi detaylandırılması önemlidir. (S. S. Sadhra ve 

H. Raafat, 1999):  
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- Mekanik tehlikeler: Ezme, kesme, karmaşıklık, darbe, yakalanma, kayma, 

saplama, sürtünme, yüksek basınçlı akışkan enjeksiyonu, tökezleme, düşme, 

- Elektrik tehlikeleri: Doğrudan temas, dolaylı temas, elektrostatik fenomenler, 

kısa devre, ateşleme kaynağı, 

- Radyasyon tehlikesi: Lazerler, elektromanyetik etkiler, iyonize/iyonize 

olmayan radyasyon, 

- Tehlikeli maddeler: Zehirli sıvılar, zehirli gaz, duman, sis, toz, yanıcı sıvılar, 

yanıcı ve patlayıcı maddeler, biyolojik maddeler, 

- İş eylemleri tehlikeleri: Çok yinelenen eylemler, stresli duruş,   kaldırma, 

aşırı zihinsel çalışma, yorgunluk, kötü işyeri tasarımı (Semerci, 2012). 

Bir sonraki aşamada herhangi bir tehlikeden kaynaklanabilecek riski 

değerlendirirken tehlikenin neden olabileceği zararın olasılığını ve şiddetini göz 

önünde bulundurarak derecesinin küçük, orta ya da büyük olduğu belirlenir. 

 Düşük olasılık: bir çalışanın tüm mesleki kariyeri boyunca meydana 

gelmeyebilir. 

 Orta düzey olasılık: bir çalışanın tüm mesleki kariyeri boyunca sadece birkaç 

kez meydana gelebilir. 

 Yüksek olasılık: bir çalışanın tüm mesleki kariyeri boyunca sürekli olarak 

meydana gelebilir. 

 Hafif şiddetli zarar: uzun süreli sıkıntıya sebep olmayan kaza ya da 

hastalıklar (örn. küçük çizikler, göz tahrişi, baş ağrısı, vb.). 

 Orta Düzey zarar: hafif ancak uzun süreli ya da periyodik olarak tekrarlayan 

sıkıntılara yol açan kaza ve hastalıklar(örn. yaralar, basit kırıklar, vücudun 

sınırlı bir bölgesinde meydana gelen ikinci derece yanıklar, cilt alerjisi, vb.). 
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 Büyük zarar: kalıcı ve çok büyük rahatsızlıklara ve/veya ölüme neden olan 

kaza ve hastalıklar (örn. amputasyon, sakatlığayol açan kompleks kırıklar, 

kanser, vücudun geniş bir yüzeyinde meydana gelen ikinci veya üçüncü 

derece yanıklar). 

Risk büyükse ve kabul edilemeyen risk olarak değerlendirilmişse, söz konusu riski 

azaltmak için gerekli adımlar zaman kaybetmeden atılmalıdır.Risk orta düzeyde ise 

ve kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmişse, riskin seviyesini azaltmaya yönelik 

adımlar planlanmalıdır. Risk küçükse ve kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmişse, aynı düzeyde kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır (http://www.calisma.gov.ct.tr). 

Risk analizi ve yönetiminin hedefi, kurum içerisinde olabilecek tehlikelere uygun 

cevap verebilecek, kasıtlı ya da kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma ihtimalini 

azaltacak hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri teşhis etmektir. Risk analizi ve 

yönetimi prosesinin birçok yararları vardır. Bu yararların başta gelenleri aşağıdaki 

gibi sıralanabilir.  

 İşyerinde yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını 

sağlar. 

 İşyeri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını 

ve katılımını sağlar. 

 İşyeri yönetiminin de iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi 

olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar. 

 Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da 

işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir. 

 İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün 

hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini 

sağlar.  

http://www.calisma.gov.ct.tr/
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 İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış 

güvenlik bilinci oluşmuş olabilir. Tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin 

gözden geçirilmesini sağlar. 

 İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası 

çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını 

sağlar. 

 İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini 

sağlar (Özkılıç, 2005). 

Kalite alanında yapılan çalışmaların, sistem veya ürün/hizmet oluşturulmasının her 

aşamasında karşılaşılacak sorunları belirleyip, ortadan kaldıracak, böylece hem 

güvenirliliği artıracak, hem de kalitede sürekli iyileştirme sağlayacak teknikler 

geliştirme üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan iyileştirme çalışmalarıyla, 

geçmişteki sorunlar öğrenilerek, gelecekte yeniden ortaya çıkmalarının önlenmesi 

gerçekleştirilecektir. 

Risk Analizi ve Değerlendirmesi de bu amaca hizmet eden bir tekniktir. Ürünün 

tasarım veya prosesini geliştirme ve yorumlamada yararlanılabilecek niceliksel bir 

tekniktir. Risk analizi ve yönetimi, bu özelliklerinden dolayı Toplam Kalite 

Yönetimi’nde önemli bir yere sahiptir. Toplam Kalite Yönetimi’nde kaliteyi üretmek 

hedeflenir. Burada kontrol önemli olmakla birlikte kontrol yoluyla hatayı yakalamak, 

istenen başarıya götürmemektedir. Bunun yerine hatanın oluşum nedenlerine inerek 

ortaya çıkışını önlemek, dolayısıyla kusursuzluğu hedeflemek gerekmektedir. Bu 

yüzdendir ki, Risk yönetim ve değerlendirme tekniği, Toplam Kalite Yönetimi’nde 

önemli bir işleve sahiptir (Çevik, O. ve Aran, G., 2008).  

Risk değerlendirilmesi uygulamalarında bazı güçlükler ile karşılaşılır. Karşılaşılan bu 

güçlükler uygulamalardaki bazı eksikliklerin neticesi olarak ortaya çıkmaktadır.  

Uygulamalarda karşılaşılan başlıca güçlükler şunlardır (Yılmaz, 1997).  
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Değerlendirme uygulamalarında karşılaşılan en büyük güçlük veri eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır, risk değerlendirme ile ilgili bütün bilgilerin etkin bir şekilde 

girildiği ve idare edildiği veri tabanlarının olmaması uygulamayı güçleştirir, sağlıklı 

sonuçlar alınmasını önler. 

Tüm işyerleri için standart bir risk analiz metodu mevcut değildir. İş sağlığı ve 

güvenliği uzmanın, mevcut işyerinin özelliklerine göre hangi metodu uygulayacağına 

karar verip o metodu uygulaması gerekmektedir. 

Risk değerlendirmesi yapılırken iş güvenliği uzmanın tecrübesi risk 

değerlendirmesinin sonuçlarını etkileyecektir. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı 

güvenliği uzmanı olsa bile bir analistin tek başına yapabileceği bir işlem değildir. Üst 

yönetim kadrosundan tüm işçilere değin herkesin koordine şekilde çalışmasıyla ile 

başarıya ulaşır (Çakıroğlu, 2007). 

Risk analizi, İş Sağlığı ve Güvenliğinde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan 

birincisi risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından tekrar 

olmaması için kaza nedenlerini tespit etme ve çözüm arama esasına dayanan reaktif 

yaklaşım, ikincisi ise kaza daha hiç olmadan sistemin risklerini öngörme, bunların 

önemine karar verme, bu riskleri azaltma veya eğer mümkünse ortadan tamamen 

kaldırma esasına dayanan proaktif yaklaşımdır (Özkılıç, 2007). 

İş sağlığı ve güvenliğinde reaktif olmak, tazmin edici olmak anlamında kullanılır. İş 

sağlığı ve güvenliğinde proaktif olmak, ölçülebilinen önleyici faaliyet içeren 

olmaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde reaktif değil, proaktif olmak gerekmektedir 

(Seber, 2012). 

Günümüzde birçok risk değerlendirme tekniği mevcuttur. Risk değerlendirme 

teknikleri, risklerin gerçekleşme olasılıklarının ve olası etkilerinin tahmin edilmesi 

açısından iki ana grupta toplanabilir. Bunlar, kalitatif ve kantitatif yöntemlerdir (Kurt 

ve Ceylan, 2001). 

Kalitatif yöntemlerde, sözel mantıkla risk değerlendirmesi yapılmakta, uygulamayı 

yapan uzman kendi tecrübelerine ve sezgilerine dayanarak riskleri ve risk öncelik 

değerlerini tahmin etmektedir. Tahmini risk hesaplanırken rakamsal değerler yerine 
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yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanılır. Bu tahmin tamamen subjektif 

değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu tür yöntemlerde, değerlendirmeyi yapan 

uzmanın muhakeme kabiliyeti ve sezgisi, yöntemin güvenirliliği açısından önemlidir. 

Bu nedenle, kritik öneme sahip sistemlerde sadece kalitatif yöntemlerle risk 

değerlendirmesi yapmak doğru değildir. Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri, 

riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Bu sayısal yöntemler, olasılık ve 

güvenirlik teoremleri gibi basit teknikler olabileceği gibi, simülasyon modelleri gibi 

karmaşık tekniklerde olabilir (Özkılıç, 2007). 

Kantitatif risk analizinde tehlikeli bir olayın meydana gelme ihtimali, tehlikenin 

etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal 

metotlar ile işlenip risk değeri bulunur. 

Risk = Tehlikeli Bir Olayın Meydana Gelme İhtimali * Tehlikenin Etkisi formülü 

kantitatif risk analizinin temel formülüdür.  

Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruz kalma şekli ve derecesi 

dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla 

yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir. 

Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruz kalma düzeyini 

etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır (Semerci, 

2012) 

Bir işletmede risklerin sadece olasılık ve şiddetinin hesaplanması o işletmedeki kaza 

olasılığını ve riskini ortadan kaldırmaz. Önemli olan belirlenen risklere uygun 

kontrol önlemlerinin alınabilmesidir. İşyerlerinde doğru uygulanan risk 

değerlendirme çalışmaları sonucunda olası tehlikelerle ilgili tedbirler ve gerekli 

bütçeler planlamalı ve bu çalışmalar işyerindeki çalışma koşullarında iyileşme 

getirmeli, iş kazası ile meslek hastalığı sıklık hızı ile ağırlık hızında düşme 

sağlamalıdır. Belli başlı risk değerlendirme yöntemleri şunlardır (Kurt ve Ceylan, 

2001). 
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3.3. Risk Değerlendirme Yöntemleri 

Bu yöntemleri birbirinden ayıran en önemli fark, risk değerini bulmak için 

kullandıkları kendilerine has metotlardır. 

3.3.1. Fine-Kinley Metodu: 

Bu metot ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir. Tehlikenin gerçekleşmesi 

halinde insan,  işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti 

değerlendirilip belirlenir. İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlar. Risk 

değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin acillik durumu belirlenir ve risk 

düzeyine göre önem sıralaması yapılır (Seber, 2012). 

Tablo 1. Fine-Kinley Metodu 

Sonuçların Derecesi 

Değer  Açıklama  Kategori  

1  Dikkate alınmalı  Hafif-zararsız veya önemsiz  

3  Önemli  Minör, düşük iş kaybı küçük hasar,ilk yardım  

7  Ciddi  Majör, önemli zarar, dış tedavi, işgünü kaybı  

15  Çok ciddi  Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki  

40  Çok kötü  Ölüm, tam maluliyet, ağır çevre etkisi  

100  Felaket  Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi  

Risk Düzeyine Göre Karar Ve Eylem 

Sıra  Risk değeri  Karar  Eylem  

1  R<20  Kabul edilebilir 

risk  

Acil tedbir gerekmeyebilir  

2  20<R<70  Kesin risk  Eylem planına alınmalı  

3  70<R<200  Önemli risk  Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak 

giderilmeli  

4  200<R<400  Yüksek risk  Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli  

5  R>400  Çok yüksek risk  Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı  

Seber, V., "İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?", Elektrik Mühendisliği, Sayı 

445, 2012 Ekim 

 

3.3.2. Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA): 

Yaygın bir şekilde kullanılan bir metottur. Metodun temeli; herhangi bir sistemin 

tamamı veya bölümleri ele alınıp; bunlardaki kısımlar, aletler, bileşenlerde ortaya 

çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği 

ve çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.  

HTEA Çeşitleri: (Seber, 2012). 
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 Sistem HTEA 

 Tasarım HTEA 

 Proses HTEA 

 Servis HTE 

Tablo 2. Hata Türleri ve Etki Analizi 

Sistem FMEA Şiddet Etki Sınıflandırması 

Etki  Şiddetin etkisi  Derece  

Uyarısız gelen 

tehlike  

Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız potansiyel hata  10  

Uyarısız gelen 

tehlike  

Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız 

gelen potansiyel hata  

9  

Çok yüksek  Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır 

yaralanmalara 3. derece yanık, akut, ölüm v.b etkiye sahip hata  

8  

Yüksek  Ekipmanı tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 

3.derece yanık, akut ölümcül hastalık v.b etkiye sahip hata  

7  

Orta  Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı,ağır yaralanma, 

kanser v.b etkiye sahip hata  

6  

Düşük  Kırık, kalıcı küçük iş görmemezlik 2. derece yanık, beyin sarsıntısı v.b 

etkiye sahip  

5  

Çok düşük  İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar,ezilmelerv.b hafif yaralanmalar ile 

kısa süreli rahatsızlıklara nede olan hata  

4  

Küçük  Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata  3  

Çok küçük  Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata  2  

Yok  Etki yok  1  

Tespit 

Edilebilirlik  

Tespit Edilebilirlik Olasılığı  Derece  

Tespit edilemez  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

mümkün değil  

10  

Çok az  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok 

uzak  

9  

Az  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği uzak  8  

Çok düşük  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

düşük  

7  

Düşük  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok 

düşük  

6  

Orta  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

yüksek orta  

5  

Yüksek orta  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

yüksek ortalama  

4  

Yüksek  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

yüksek  

3  

Çok yüksek  Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok 

yüksek  

2  

Hemen hemen 

kesin  

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği 

hemen hemen kesin  

1 

Seber, V., "İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?", Elektrik Mühendisliği, Sayı 

445, 2012 Ekim 
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3.3.3. Hata Ağacı Analizi (FTA): 

Hata ağacı analizi kavramı (FTA), 1962 yılında Bell Telefon Laboratuarlarında, 

Minutemen kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik 

değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Hata ağacı 

metodolojisi, sistem hatalarını ve sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül 

sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı gösteren mantıksal diyagramlardır. Bu 

yöntem, tümdengelimli mantığa dayanan bir tekniktir. Sakıncalı olay, daha önceden 

tanımlanmış olay ile hataların nedensel ilişkileridir. FTA bir işletmede yapılan işler 

ile ilgili kritik hataların veya ana (majör) hataların, sebeplerinin ve potansiyel karşıt 

önlemlerinin şematik gösterimidir. FTA, sistem güvenliği için analitik araç ve 

tekniktir (Clemens, 1990). Hatayı alt bileşenlere ayırarak inceleyen kantitatif bir 

tekniktir. FTA’nın amacı, hataların mekanizmalarını; mekanik, fiziksel, kimyasal 

veya insan kaynaklı hataları tanımlamaktır. FTA muhtemel alt olayları mantıksal bir 

diyagramla şematize eder; güvenilirlik ve olasılık teoremleri ile birlikte kullanılır. 

Daha sonra bulunan kök nedenler FMEA tablosunda irdelenir (Clemens, 1990).   

3.3.4. Olay Ağacı Analizi (ETA): 

Bir kazanın operatör hataları ve sistemdeki bozukluklar ile nereye ilerleyeceğini 

görmek için olay ağacı analizi metodu seçilir. Kantitatif bir analiz sistemidir. Lojik 

hesaplama sistemi kullanılır. Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları gösterdiğinden 

sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. Diyagramın sol tarafı başlangıç olay ile 

bağlanır, sağ taraf işletmedeki hasar durumu ile bağlanır en üst ise sistemi tanımlar. 

Eğer sistem başarılı ise yol yukarı, başarısız ise aşağı doğru gider (Seber, 2012).  

3.3.5. Neden-Sonuç Analizi: 

Bu teknik nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka 

RISO laboratuvarlarında yaratılmıştır. Neden-Sonuç Analizi, Hata Ağacı Analizi ile 

Olay Ağacı Analizi’nin bir birleşimidir. Neden-Sonuç Analizi’nin amacı, olaylar 

arasındaki zinciri tanımlarken, istenilmeyen sonuçların nelerden meydana geldiğini 

belirlemektir. Detaylı bir neden-sonuç diyagramı, balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden 

Balık Kılçığı Diyagramı olarak da adlandırılır. Diyagramı çizmek için gereken 
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sebepler beyin fırtınası veya takım üyeleri tarafından önceden hazırlanmış basit 

kontrol çizelgeleri yardımıyla üretilir (Seber, 2012). 

Neden – Sonuç Analizinin avantajları; 

 Neden – Sonuç analizi “ en kötü durum” sonucuna göre hataların belirlenmesi 

ile sınırlandırılmamıştır, daha az tutucudur ve imkân dâhilinde daha 

gerçekçidir. 

 Son olayın tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur. 

 Çoklu yanlışların ve hataların var olduğu sistemlerin değerlendirilmesine 

olanak sağlar. 

 Olayların zaman sıralaması dikkatle gözden geçirilir. 

 Uygun sistem işlemlerinin sonuçlarının olasılığı farklı sayılarla belirlenebilir, 

kayıpların derecelendirmesi yapılabilir. O nedenle, kısmi başarıların veya 

hataların dereceleri belirlenebilir. 

 Sistemin maruz kaldığı, potansiyel tek-nokta hatalar veya başarılar 

değerlendirilebilir. 

Limitleri; 

Analistin sistemdeki değişikleri önceden sezmesi gerekir. Operasyonun aşamalarının 

analist tarafından önceden sezilmesi gerekir. Sonucun şiddetinin belirlenmesi 

sübjektif olabilir ve analist için savunması zordur. Olasılıkları saptamak genellikle 

zordur ve tartışmalıdır. Başlatıcı meydan okuma analiz tarafından ortaya çıkarılmaz, 

fakat analist tarafından görülebilmelidir. 

3.3.7. Olursa Ne Olur (What If)..?: 

“Olursa Ne Olur?” yöntemi, fabrika ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi 

esnasında yararlıdır. Var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını 

yükseltir. Bu yöntem işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ve daha az 

deneyimli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Genel soru olan “Olursa Ne Olur?” 
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ile başlar ve sorulara verilen yanıtlara dayanır. Aksaklıkların muhtemel sonuçları 

belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her bir durum için öneriler tanımlanır 

(Özkılıç, 2007). 

3.3.8. Ön Tehlike Analizi (PHA): 

Amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer 

biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az ya da çok kaza ihtimallerini 

belirlemektir. Ön tehlike analizi yapan bir analist, tehlikeli parçaları ve durumları 

gösteren kontrol listelerine güvenerek bu analizi yapar. Bu listeler kullanılan 

teknolojiye ve ihtiyaca göre düzenlenir. Bu listelerde belirlenen tehlikeler daha sonra 

risk değerlendirme formunda değerlendirilir. Ön tehlike analizi, tesisin son tasarım 

aşamasında ya da daha detaylı çalışmalara model olarak kullanılabilecek olan hızla 

hazırlanabilen kalitatif bir risk değerlendirme analizidir. Her bir sakıncalı olay veya 

tehlike için mümkün olan düzeltmeler ve önleyici ölçümler ile formüle edilir. Bu 

analizden çıkan sonuç, hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz 

metotlarının uygulanmasının gerektiğini belirler. 

 

3.3.9. İş Güvenlik Analizi (JSA): 

Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir 

işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodun uygulanması 

uygundur. Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak 

irdeler. Dört aşamadan oluşur. (Seber, 2012) 

Tablo 3. Ön Tehlike Analizi 

 Şiddet 

FREKANS   (1) 

FELAKET  

(2) 

TEHLİKELİ  

(3) 

PEK 

AZ  

(4) 

ÖNEMSİZ  

(A) SIK SIK TEKRARLANAN  1A  2A  3A  4A  

(B) MUHTEMEL  1B  2B  3B  4B  

(C) ARASIRA OLAN  1C  2C  3C  4C  

(D) PEK AZ  1D  2D  3D  4D  

(E) İHTİMAL DIŞI  1E  2E  3E  4E 

Seber, V., "İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?", Elektrik Mühendisliği, Sayı 

445, 2012 Ekim 
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1-Yapı 

2-Tehlikelerin tanımlanması 

3- Risklere değer biçilmesi 

4- Güvenlik ölçüsü analizi 

3.3.10. Birincil Risk Analizi (PRA):  

Birincil Risk Analizi, bir faliyeti yerine getirirken gerçekleşebilecek kazaları analiz 

edebilmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir. Her bir kaza için analiz; kazaları 

önlemek veya kaza nedenlerini önlemek için çok belirgin korunma yolları tanımlar. 

Analiz, riski indirgemek için tavsiyelerde bulunduğu gibi kazalar ile ilgili riski aynı 

zamanda tanımlar. Analiz kaza ile ilgili riski, tehlikeyi azaltıcı tavsiyelerde 

bulunarak tanımlar.  

Kazanın teşhis edilebilmesi için şu sorunun cevabı aranır?  

“ Bu aktiviteyi yerine getirirken ne gibi potansiyel kazalar meydana gelebilir?  

Birincil risk analizi, bu etkinliği yapan ekibe analizden düşük risk içeren kazaların 

elenmesini sağlayarak analizin düzene koyulmasını sağlar.  

Risk Değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision Matrix):  

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD. Askeri 

standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksinimi 

karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla 

değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme 

aracıdır(www.isgf.com). 

3.3.11. Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (HAZOP) 

Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak 

geliştirilmiştir. Multi disipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, 

analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve kılavuz 

kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya 

katılanlara, belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması 

halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur. “Tehlike ve İşletilebilme 
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Çalışmaları” olarak adlandırılan bu metot, kimya endüstrisinde tehlikelerin 

tanımlanmasında yardımcı olması maksadıyla proses dizayn aşamasında ve proses 

işletme esnasında yaygın olarak kullanılır. Bu alanda geniş kabul görmüş bir 

metottur, çünkü bir prosesteki sapmaların etkilerinin tespit edilmesini ve normal 

koşullar altındaki prosesle karşılaştırma yapılma imkanı sağlar. Anahtar kelimeler, 

dizayn parametreleri ve tablolar kullanılır. Proses denetimine yardımcı olmak 

maksadıyla, tehlikeli sapmaları normal değerlerle karşılaştırmak maksadıyla anahtar 

kelimeler kullanılır, bu grup "Fazla ", "Az", "Hiç" vb. gibi kelimeleri içerir. Bu 

anahtar kelimeler basınç, sıcaklık, akış vb. gibi parametrelerin (kılavuz kelimeler) 

durumlarını nitelemek için kullanılır. Her bir durumda analist, sebepler, sonuçlar, 

belirleme metotları ve düzeltici hareketler (yatıştırma ölçüsü) ile tanımlama yapar. 

Analiz çok disiplinli bir takım tarafından gerçekleştirilmelidir ve bir takım lideri 

tarafından yönetilmelidir(www.isgf.com). 

3.3.12.Risk Değerlendirme Karar Matrisi Uygulaması: 

 

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD.  Askeri 

standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksinimi 

karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla 

değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.  

L Tipi Matris Diyagramı 

L tipi matris sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot basit, 

tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir. Metodun başarı 

oranı analistin birikimine göre değişir. Bu metot, işletmelerde özellikle aciliyet 

gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin 

yapılabilmesi için kullanılmalıdır (Seber, 2012).  
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Tablo 4. L Tipi Matris Analiz Metodu 

 ŞİDDET 

İHTİMAL 1 ÇOK HAFİF 2 HAFİF 3 ORTA 4 CİDDİ 5 ÇOK CİDDİ 

1 ÇOK KÜÇÜK 1 ANLAMSIZ 2 DÜŞÜK 3 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 5 DÜŞÜK 

2 KÜÇÜK 2 DÜŞÜK 4 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 8 ORTA 10 ORTA 

3 ORTA DERECEDE 3 DÜŞÜK 6 DÜŞÜK 9 ORTA 12 ORTA 15 YÜKSEK 

4 YÜKSEK 4 DÜŞÜK 8 ORTA 12 ORTA 
16 

YÜKSEK 
20 YÜKSEK 

5 ÇOK YÜKSEK 5 DÜŞÜK 10 ORTA 
15 

YÜKSEK 

20 

YÜKSEK 

25 TOLERE 

EDİLMEZ 

 

Seber, V., "İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?", Elektrik Mühendisliği, Sayı 

445, 2012 Ekim 

 X Tipi Matris Diyagramı  

Matris diyagramları çok boyutlu düşünce yoluyla problemli konuların açığa 

kavuşturulmasına katkı sağlar. Matris diyagramları bir probleme veya olaya sebep 

olan veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin 

tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Bu tip risk 

değerlendirmesi karmaşık prosesler veya akım şemaları içeren işlerin mevcut olduğu 

yerlere veya olaylara uygulanabilir (Özkılıç, 2006). Daha önce meydana gelmiş bir 

kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir. 

Değerlendirme sonucunda riskin giderilmesi hedeflenir (Seber, 2012). 
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 Tablo 5. X Tipi Matris Analizi  

OLASILIK  DERECELENDİRME  

ÇOK YÜKSEK  Basit ekipman hatası veya valf hatası, hortumdan sızıntı veya her günkü 

normal şartlar altında gerçekleşebilecek insan hatası  

YÜKSEK  Ekipman hatası, ekipmandan sızıntı veya hortum yırtılması, 

borulamada kırılma, insan hatası  

ORTA  İnsan hatası ile ekipman hatasının kombinasyonu veya proses 

hattındaki veya borulamadaki hata  

KÜÇÜK  Çoklu ekipman valf, insan, boru hattı hatası veya tanklardaki proses 

kaplarındaki spontane gelişen hatalar  

ÇOK KÜÇÜK  Sadece olağan üstü durumlarda gerçekleşir.  

Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali 

SONUÇ  KONTROL DERECESİ  

VAR  Kontrol var, sistemin çalışması ekipmanla da takip ediliyor  

ORTA  Kontrol var, ancak birim amiri gözetimi ile yapılıyor  

ZAYIF  Belli aralıklarla çalışanların uyarılması sağlanıyor  

YOK  Tamamen çalışanın insiyatifinde 

Seçilen Bölümde Veya Yapılan Görev Üzerindeki Kontroller 

ÇOK HAFİF Personel: Hafif sıyrıklar, 3 günden az iş günü kayıplı kazalar  

Toplum: Direk etki yok  

Çevre: Tamamen kontrol altında tutulabilecek çevresel etki  

Ekipman: Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1–1000 $ arası  

HAFİF Personel: İlk yardım gerektiren yaralanmalar  

Toplum: Koku veya gürültü yayılması sonucunda rahatsızlık verilmesi, 

direk etki yok  

Çevre: Kontrol altına alınabilecek lokal çevresel etki  

Ekipman: Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1000–10000 $ arası  

ORTA Personel: Hafif sıyrıklar, 3 günden az iş günü kayıplı kazalar  

Toplum: Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar  

Çevre: Kontrol altına alınamayan orta düzeyli çevresel etki  

Ekipman: Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 10000–100000 $ arası  

CİDDİ Personel: Hayatı tehdit edici yaralanma, akut zehirlenmeli meslek 

hastalığı veya kaza yada meslek hastalığı sonucu bir kişinim ölümü  

Toplum: Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin 

ölümü  

Çevre: Kontrol altına alınamayan orta düzeyli çevresel etki  

Ekipman: Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 100000–1000000 $ arası  

ÇOK CİDDİ Personel: Birçok çalışanın hayatını tehdit edici şekilde yaralanması, 

meslek hastalığına yakalanması veya kaza yada meslek hastalığı 

sonucunda ölmesi  

Toplum: Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına 

yakalanma veya kaza yada meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm  

Çevre: Kontrol altına alınamayan büyük çaplı çevresel etki  

Ekipman: Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1000000 $ üzeri  

Bir Olayın Gerçekleştirdiği Takdirde Şiddeti 

SONUÇ  ÖNCEKİ KAZALAR  

Ö  Ölümlü kaza  

UK  Uzuv kayıplı hayati tehlike yaratabilecek kaza, hayati tehlike yaratacak 

meslek hastalığı  

İGK  İş günü kaybı, uzun süreli tedavi gerektiren iş kazası veya meslek 

hastalığı  

HY  Hafif Yaralanma  

KRK  Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum  

Önceki Kazaların Sonucu 
Seber, V., "İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Analizleri Nasıl Yapılır?", Elektrik Mühendisliği, Sayı 445, 2012 

Ekim 
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4.YÖNTEM 

Bu çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, iş sağlığı ve 

güvenliği kuralları çerçevesinde yapılan risk analizi çalışması, tarama modeline göre 

gerçekleştirilmiştir. Kurumun bulunduğu yerde kendi koşulları içinde, olduğu biçimi 

ile uygulanmıştır. 

4.1.Çalışma Kümesi 

Risk analizi, 2004 yılından beri orta sınıf bir restoran olarak hizmet veren bir gıda 

işletmesinde uygulanmıştır.90 m2 alan içinde kebap türü yiyecek üretmektedir. 

Restoran içinde hizmet vermenin yanında motosikletli servis elemanı ile çevre ev ve 

iş yerlerine de hizmet verilmektedir. İşletme iki katlı olup alt katta çalışan giyim 

odası, çalışan tuvaleti, depo ve malzeme odası bulunmaktadır. Üst katta restoran, 

mutfak ve müşteri tuvaletleri bulunmaktadır.  

İşletmede 8 garson, 1 aşçı ve 3 yardımcısı, 1 kasiyer, 2 bulaşıkçı,2 temizlikçi,1 

tekniker ve işletme yöneticileri çalışmaktadır. Restoran işletmesinde hizmet süresi 

genellikle kısa olup, müşteri sirkülasyonu fazladır. 

İşletmede müşterilere hizmet verilen alanlar, depolama alanları, mutfak, merdivenler, 

ofis, soğuk depo, tuvalet ve soyunma odası mevcuttur. İşletme bir cadde üzerindedir. 

Çevresinde benzer işletmeler bulunmaktadır.  

Gıda sektörünün seçilme nedeni iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça kapsamlı 

olmasıdır. Gıda sektörü olduğu için çalışan ve müşterilerin sağlığı ile direk ilintilidir. 

4.2.Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada Risk Değerlendirme, L Tipi 5x5 matris diyagramı kullanılmıştır. L 

Tipi5 x 5 Matris diyagramı özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde 

kullanılır. Bu metot basit olması dolayısıyla  tek başına risk analizi yapmak zorunda 

olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı 

akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin 

birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet 
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gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin 

yapılabilmesi için kullanılmalıdır. Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme 

ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü 

yapılır.  Bu çalışmada pratik, kullanımı kolay ve çabuk sonuç üretilebildiği için bu 

yöntem kullanılmıştır. Risk analizi uygulamasına iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı da 

eşlik etmiş değerlendirmelerde tecrübesinden faydalanılmıştır. 

Çalışanlar ve müşterilerin karşılaşabilecekleri risklerin, olasılıklar, şiddet değerlerine 

1-5 aralığında değer verilmiş, bu iki değerin çarpımı yoluyla riskin ağırlığı 

hesaplanmıştır. Karşılaşabilecekleri risk türünün gerçekleşme olasılığı ve şiddeti 

yükseldikçe, değerlendirmede yüksek puanlar verilmiştir. Tüm riskler ve 

değerlendirmeler Ek 2’deki Risk Analiz Tablolarında ayrıntılı gösterilmiştir.  

Tablo 6.  Risk Sonuçları Tablosu 

 

Renk Risk Değeri Değerlendirme Faaliyet 

Kırmızı 15, 16, 20, 25 Kabul Edilemez Risk Bu risklerle ilgili 

hemen faaliyete 

geçilmeli 

Mavi 

 

8, 9, 10, 12 

 

Dikkate Değer Risk 

 

Bu risklere mümkün 

olduğu kadar çabuk 

müdahale edilmeli 

Yeşil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabul EdilebilirRisk  Daha uzun vadede 

müdahale edilebilir 

 

Tablo 7’de risklerin değerlerine göre değerlendirmeleri belirtilmiştir. Buna göre 

kırmızı olarak belirtilen değeri 15,16,20 ve 25 olan riskler derhal önlem alınması 

gereken, kabul edilemeyen risklerdir. 

4.3. İşlem 

Yapılan Çalışmalar 5 Adımda Gerçekleşir: 
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1. Adım: Tehlikenin Tanınması:  

İşyerinde iş akışına uygun olarak hiçbir noktayı atlamadan dolaşarak ve 

tecrübelerden hareketle nelerin çalışanlara, ürünlere ve iş ekipmanlarına zarar 

verebileceğine bakılır. Öncelikle bütün tehlikeleri ve tehlike kaynaklarını büyük-

küçük, önemli-önemsiz ayırt etmeden belirleyerek bir tehlike listesi oluşturulur. 

Makine ve malzemelerin talimatları ve malzeme güvenlik bilgi formları tehlikelerin 

tespiti için gözden geçirilir. (Kurt ve Ceylan, 2001). 

Tehlikeleri tanımlarken çalışanlardan mutlaka görüşülmelidir. Çalışma ortamı ile 

ilgili en sağlıklı bilgiyi vereceklerdir. 

2. Adım: Risklerin Değerlendirilmesi: 

Riskin niteliksel değerlendirilmesinde Risk Değerlendirme Tablosu, (RDT) 

yönteminden faydalanılır. RDT, risklerin değerlendirilmesinde, değerlendirme 

sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye 

aktarılması konularında kullanılan bir tekniktir. Bu tablonun hazırlanması, sistemin 

risklerinin tahmini için geçmişteki olaylardan, kazanılan deneyimlere, başvurma 

anlayışına dayanmaktadır (Özkılıç,2006). 

 Dikey eksen; Şiddet seviyelerini (0–5) ifade eder. 

 Yatay eksen; sonuçla ilgili artan Olasılığı temsil eder. 

 Tablodaki kutular; tablonun sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru azalan 

Risk Seviyelerini tanımlamaktadır. 

 Riskin seviyesini tanımlamak için tablo Kırmızı, Mavi ve Yeşilalanlara 

ayrılmıştır. 
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Tablo 7. 5X5 Risk Değerlendirme Tablosu 

 

Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın şiddeti ve olasılığı dikkate 

alınmıştır. Belirlenen riskler için 5x5 Risk Değerlendirme Tablosu kullanılmıştır. 

Burada risk, Risk = Olasılık x Şiddet formülüyle hesaplanmaktadır. Formüldeki 

olasılık ve şiddet değerleri için aşağıdaki tablolarda verilen değerler kullanılmıştır 

(Kurt ve Ceylan, 2001). 

Tablo 8 ve 9’da olasılık ve şiddet değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 8.  Risk Hesabında Kullanılan Olasılık Değerleri 

 

Frekans Olasılık Olasılık Değeri 

Yılda bir ÇOK KÜÇÜK 1 

Üç ayda bir KÜÇÜK 2 

Ayda bir ORTA 3 

Haftada bir YÜKSEK 4 

Her gün ÇOK YÜKSEK 5 
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Tablo 9.  Risk Hesabında Kullanılan Şiddet Değerleri 

 

Olay Şiddet Şiddet Değeri 

İş saati kaybı yok ilkyardım gerektiren ÇOK HAFİF 1 

İş günü kaybı yok ilk yardım gerektiren HAFİF 2 

Hafif yaralanma tedavi gerekir ORTA 3 

Ölüm, Ciddi yaralanma meslek hastalığı CİDDİ 4 

Birden çok ölüm sürekli iş göremezlik ÇOK CİDDİ 5 

 

3. Adım: Kontrol Tedbirlerini Belirleme 

Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol 

tedbirlerine karar verilir. Temel kural tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 

Ancak; bu durum mümkün olmazsa aşağıdaki yöntem ya da yöntemler kullanılarak 

riskle karşılaşma en aza (kabul edilebilir düzey) indirilir (Kurtve Ceylan, 2001). 

 Daha az riskli yöntem, madde, makine ve teçhizat ile ikame. 

 Çalışma yönteminin, prosesin veya makine ve teçhizatın tekrar tasarımı. 

 Tehlikenin izole edilmesi, yani yalıtım. 

4. Adım: Kontrol Tedbirlerinin Tamamlanması 

Kontrol tedbirlerinin tamamlanması için çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi, 

iletişim (çalışanlarla alınan tedbirlerin paylaşılması), Eğitim ve öğretimin sağlanması 

ve Denetim gerekmektedir (Kurt ve Ceylan, 2001). 

5. Adım: İzleme ve Tekrar Edilmesi 

Bu adımda şu soruların cevabı aranır; 

 Seçilen kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlandı mı? 

 Seçilen kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi? 

 Bu kontrol tedbirleri uygulandı mı? 

 Bu kontrol tedbirleri doğru bir şekilde uygulandı mı? 
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 Değerlendirdiğiniz risklere maruziyet ortadan kaldırıldı veya yeterince 

azaltıldı mı? 

 Yaptığınız değişiklikler amaçlarınıza uygun olarak sonuçlandı mı? 

Yukarıda bahsi geçen tüm faaliyetler kayıt altına alınarak, önlemlerin etkinliğinin 

ölçülmesi amaçlanmıştır (Kurtve  Ceylan,2001). 
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5.BULGULAR 

5.1. Risk Analiz Uygulaması Yapılan Bir Gıda İşletmesinde Mevcut Durumun 

Analizi 

İşletmede gıda üretimi ve sunumu faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. 

Sunum ve üretim kalitesinin geliştirilmesi için çeşitli eğitimler verilmektedir. 

Eğitimler duyulan ihtiyaç doğrultusunda tekrarlanmaktadır.  

İşletme binasında işçi sağlığını korumaya yönelik bazı önlemler mevcuttur ancak 

çalışanlar ve eğitim alan kişiler çeşitli risklerle karşılaşmaktadır.  İşletmede daha 

önceden kalite güvence çalışmaları yapılmış ve devam ediliyor olması risklerin, 

gerçekleşme olasılıklarını ve şiddetini azaltmakta, tedbirlerin alınmasına yardımcı 

olmaktadır.  

Daha önce yaşanan risklerle ilgili kayıt tutulmamıştır. Hayati tehlike oluşturan kaza 

yaşanmamıştır. 

5.2. Gıda Sektöründe Bir Risk Değerlendirme Uygulaması 

Bu çalışmada İstanbul’da faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde (Restoran) risk 

analizi yönteminde,  L tipi matris tablosu kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.  Bu 

değerlendirmede 2’sikabuledilemez risk,26’sı dikkate değer risk ve 36’sı kabul 

edilebilir risk olmak üzere toplam 64 risk tespit edilmiş ve bu risklerin her biri için 

ayrı ayrı olmak üzere kontrol ve önlem faaliyeti belirlenmiştir. 

Uygulama risk analizi yöntemine uygun şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Gıda 

işletmesinde var olan riskler, yaşanılan ve yaşanılabilecek durumlar göz önünde 

buldurularak hazırlanılmış ve değerlendirilmiştir. Hazırlanan risk analiz formunda 

çalışma ortamı değerlendirmesi sonucunda bulunan 64 olası riskler, risk 

değerlendirmesi, mevcut önlemler, kontrol / alınması gerekli önlemler, sorumlu, ilgili 

mevzuat, kontrol mekanizması, öneriler aşağıda sıralanmıştır, ayrıca EK-2’de 

tablolarla gösterilmiştir. 
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5.3. Risk Analizi Sonucunda Değerlendirilen Riskler 

5.3.1. Elektrik Çarpma Riski 

 

Restorandaki elektrik tesisatı ile ilgili sorun yaşandığında, müdahalede edildiğinde 

elektrik çarpması sonucu ölüm riski yaşanabileceği tespit edilmiştir. Şiddeti 15, 

kabul edilemez risklerdendir. Restoranda mevcut önlemlere bakıldığında eski ya da 

yıpranmış kablolar kullanılmamaktadır, özelliğini kaybetmiş priz sistemleri 

kullanılmamaktadır. Bu önlemler yeterli değildir. Yapılması gerekenler,  izole 

elektrikçi pense,  tornavida dışındaki materyallerle elektrik panosu vs.’ye müdahale 

edilmemelidir. Elektrik işlerinden sorumlu kişi elektrik tabanlı ayakkabı 

kullanmalıdır.                                                                                  

Kabloların temas ettiği zeminler mutlak surette kuru tutulmalıdır. Açıkta bulunan 

kablolar uygun şekilde korunaklı hale getirilmelidir. Çalışanlar bu konularda 

bilinçlendirilmelidir. 

5.3.2.Acil Çıkış İşaretleri 

Acil çıkış işaretlerinin belirtilmemesi, acil durumlarda tahliye ve kaçış sırasında 

yaralanma ve ölüm riski oluşturabilir. Şiddeti 15 olarak değerlendirildiği için  kabul 

edilemez risklerdendir. Mevcut önleme rastlanmamıştır. Binaların Yangından 

Korunması Hakkındaki Yönetmeliği ve İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre alınması gereken önlemler 

olarak acil durum toplanma bölgesi işaretlenmelidir. Acil çıkış levhaları gerekli 

yerlere konulmalıdır. Acil çıkış kapısı dışarı açılır şekilde olmalıdır. Acil çıkış 

planları oluşturularak görülebilir yerlere asılmalıdır. 

5.3.3.Elektrik Kaçağı Riski 

Elektrik kaçağı sonucu kişisel yaralanma ve yangın riski tespit edilmiştir. Şiddeti 10 

olduğu için dikkate değer risklerdendir. Hem çalışanlar hem de müşteriler 

etkileneceği için önemlidir. Mevcut önlemler olarak tesisat periyodik olarak 

dışarıdan hizmet alınarak kontrol edilmektedir. Takılıp düşmeye sebep olacak kablo 

bulunmamaktadır. Ayrıca yangın tüpleri, yangın alarmı ve duman ikaz sistemi 
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bulunmaktadır. Yangın tüpleri altı ayda bir duman sistemleri yılda bir periyodik 

kontrolden geçirilmektedir. Yangın tüplerinin önünde ulaşımı engelleyecek malzeme 

bulunmamaktadır. Mevcut önlemlere ek olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine göre topraklama 

ölçümü yılda bir kez yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırılmalıdır. Elektrik 

tesisatının belli periyotlarda dışarıdan hizmet alınarak kontrolüne devam edilmelidir. 

Bozuk olan prizler ve hasarlı kablolar yenilenmelidir. 

Ayrıca binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yangın tüpleri uygun yerlere konulmalı. 

(Yangın tüpleri yerden en az 90 cm en fazla 140 cm yukarıda duvara 

sabitlenmelidir). Ayrıca yangın alarm ihbar butonu kolay ulaşılabilir yerlerde 

bulunmalıdır. Yangın çıkış kapıları içeriden açılabilir olmalı ve yönü içeriden 

dışarıya doğru açılmalıdır. Acil aydınlatma sistemi olmalıdır. 

5.3.4. Elektrik Panolarında Yaşanabilecek Riskler 

Elektrik panolarında yangın çıkması veya insanların çarpılması riski tespit edilmiştir. 

Şiddeti 10 olduğu için dikkate değer risktir. Mevcut önlem olarak panoların kapakları 

kapalıdır. Dolap içerisinde muhafaza edilmektedir. Elektrik panolarının olduğu 

bölümde sigara içilmemektedir. Bu önlemler yeterli değildir. Ayrıca yetkili personel 

dışında kimse elektrik arızalarına ve panolara müdahale etmemelidir. Personele bu 

konuda eğitim verilmelidir. Panoların önünde yalıtkan paspas olmalıdır. Pano 

dolaplarının üzerinde gerekli sağlık ve güvenlik işaretleri bulundurulmalıdır. 

Panoların önündeki malzemeler ve ekipmanlar kaldırılarak kapağın rahatlıkla 

açılması sağlanmalıdır. Her bir panonun topraklama testi her yıl yapılmalıdır. 

Şalterler kapatılıp uyarıcı levha konmadan ve gerekli önlemler alınmadan bakıma 

başlanılmamalıdır. 

5.3.5. Besin Zehirlenmesi 

Besin zehirlenmesi, hijyen kurallarını ihlali sonucu muhtelif hastalıklar, meslek 

hastalıkları riski,  şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak tespit edilmiştir. Hem 

çalışanları hem de müşterileri etkilemektedir. Mevcut önlem olarak yemek malzeme 
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depolama alanı ayrıdır. Yemekhane çalışanları 6 ayda bir portör muayeneleri 

yapılmaktadır.  Bunlara ilaveten alınması gereken önlemler ise gereksiz 

malzemelerin depo alanlarından kaldırılması gerekmektedir. Yemeklerden numune 

kaplarına örnek alınarak 72 saat buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

5.3.6. Acil Durum Aydınlatması 

Acil durum aydınlatması yetersizliği sonucunda yaralanma, kaçış gerektiren 

durumlarda ezilme riski, şiddeti 4,kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak acil aydınlatma 

sisteminin yapılması ve bu sistemin acil çıkış yönlerini belirleyici olması gereklidir. 

Acil durum aydınlatmalarının üç ayda bir kontrol edilerek gerekli ise değişim ve 

bakımlarının yapılması sağlanmalıdır. 

5.3.7. Deprem Riski  

Deprem kaynaklı risk, şiddeti 12, dikkate değer risk olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışanlar ve müşteriler etkilenmektedirler. Mevcut önleme rastlanmamıştır. 

Alınması gereken önlemler olarak acil bir durum için gerekli hallerde kullanmak için 

toplanma alanı belirlenmeli ve duyurulmalı. Sertifikalı ilk yardım eğitimi alınmalı ve 

ilk yardımcıların sertifikalarının geçerlilik süreleri takip edilmelidir. Acil çıkış kapısı 

dışarı açılır şekilde olmalıdır ve acil eylem planı oluşturularak bu planda oluşturulan 

acil durum ekiplerinin belli aralıklarla eğitimi yapılmalıdır. Acil durum 

tatbikatlarının altı ayda bir yapılması gereklidir. Acil kaçış planları görülebilir yerlere 

asılmalıdır. 

Deprem önlenebilecek bir durum değildir. Bu duruma yönelik en uygun çalışma 

önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının; zarar azaltma, önceden 

hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa safhalarında yapılması 

gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için 

proaktif önlemler alınmalı, çalışanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. 
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5.3.8. Benmari Kullanımı 

Risk ağırlığı yüksek, şiddeti 12, dikkate değer risk olan diğer bir risk, Benmari 

kullanımına bağlı risklerdir. Kurumda mevcut alınan herhangi bir önlem yoktur. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre benmarilerin rutin bakımları 

yapılmalıdır. Gaz kaçak uyarı sistemi kurulmalıdır. Çalışanlar çalışma sırasında 

azami dikkat göstermelidir. Kullanımı, temizlik ve bakım talimatı hazırlanmalıdır. 

5.3.9. Cam Kırılması 

Cam kırılması riski, şiddeti 12, dikkate değer risk olarak değerlendirilmiştir. Mevcut 

durumda, kurumda servis çalışanları eğitimli ve deneyimli çalışanlardan 

oluşmaktadır. Mevcut önlemlere ek olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununa göre servis çalışanları, servis sırasında tepsiye taşıyabileceğinden fazla 

yük yüklememelidir. Şişeler raflarda düşmeyecek biçimde konmalı ve 

sabitlenmelidir. Restoran içerisinde takılabilecek cisimler ve malzemeler ortalıkta 

bulunmamalıdır. Pencere ve ayna gibi camlar çarpma sırasında dağılma olasılığına 

karşın film kaplanmalıdır ve önleyici faaliyet olarak işaretlenmelidir. 

5.3.10. Kimyasalların Depolanması 

Kimyasalların depo edildiği bölümde, dökülmeler ve yangına karşı risk 

bulunmaktadır, bu risk de, şiddeti 10, dikkate değer risk olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut önlem olarak bu tür malzemeler açık havada depolanmaktadır. Bu önleme 

ilave olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kimyasal Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre depolarda 

yangına, parlamaya ve dökülmelere karşı güvenlik önlemleri arttırılmalıdır. 

Kimyasallara karşı bilgilendirme eğitimi verilmelidir. Direk gün ışığına maruz 

bırakılmamalıdır. Depoda ürün güvenlik bilgi formu asılmalıdır. Depolama 

kimyasalların özelliğine göre yapılmalıdır. 
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5.3.11. Çalışan Tuvaletleri 

Çalışan tuvaletlerinde bulaşıcı hastalık (virüs vb.) riski, şiddeti 9, dikkate değer risk 

olarak değerlendirilmiştir. Mevcut önlem olarak sıvı sabun kullanılmaktadır. İlave 

önlemler olarak, tuvaletler düzenli olarak temizlenmeli, hijyen arttırılmalıdır. Her 

zaman hijyen bölgelerinde ayrı bezler ve kovalar kullanılmalıdır. Mahalde her 

noktada çöp kutuları bulunmalıdır. Bulaşma ve taşıma tehlikesine karşı aç-kapa 

musluklar kullanılmalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalıdır. 

5.3.12. Kıyma Makinesi 

Et kıyma makinesi ile çalışanın elini kaptırması, uzuv kopması, yaralanma riski, 

şiddeti 8,dikkate değer risk olarak değerlendirilmiştir. Mevcutta önlem alınmamıştır. 

Alınması gereken önlemler, makinenin periyodik bakımlarının yapılması 

gerekmektedir. Yüksek devirde çok fazla çalıştırılmaması gerekmektedir. 

Makinelerin üzerinde kullanım, bakım ve iş güvenliği talimatları bulunmalıdır. 

Çalışanların talimatlara uymaları sağlanmalıdır. Makine çalışır durumdayken 

herhangi bir nedenle müdahale edilmemelidir. Sorumlu kişi haricinde makine 

kullanılmamalıdır. 

5.3.13. Yangın Riski 

Yangın sonucu kişisel yaralanma, ölüm ve büyük maddi hasar riski, şiddeti 10, 

dikkate değer risk olarak değerlendirilmiştir. Mevcut önlem olarak işletmede yangın 

tüpleri bulunmaktadır. Yangın alarmı ve duman ikaz sistemi bulunmaktadır. Yangın 

tüpleri altı ayda bir duman sistemler yılda bir periyodik kontrollerden 

geçirilmektedir. Yangın tüplerinin önünde ulaşımı engelleyecek malzeme 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak yangın tatbikatı altı ayda bir 

yapılmalıdır. Yangın tüplerinin ve dolaplarının görülebilecek şekilde panoramik 

levhalar olmalıdır. Bu konuda personel gerekli eğitimi almalıdır. Davlumbaz içinde 

otomatik söndürme sistemi oluşturulmalıdır. Yangın tüpleri uygun yerlere konulmalı, 

yangın alarm ihbar butonu kolay, ulaşılabilir yerlerde bulunmalıdır. Yangın çıkış 

kapıları içeriden açılabilir olmalı ve yönü içerden dışarıya açılmalıdır. Acil 

aydınlatma sistemi olmalıdır. 
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5.3.14. Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri 

Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri, standartlara uygun olmayan sertifikasız 

ürünlerin kullanılması sonucu meslek hastalıkları oluşması riski, şiddeti 8, dikkate 

değer risk olarak değerlendirilmiştir. Tüm Kişisel Koruyucu Donanım malzemeler 

CE belgeli olacaktır. Yıpranmış olan kişisel koruyucu donanım malzemeleri 

değiştirilmelidir. Yanmaz kolluk, maske, eldiven, çelik eldiven, önlük alınması 

gereklidir. 

5.3.15. İş Stresi 

İş stresi, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk 

olarak değerlendirilmiştir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler, zaman darlığının aşılması, çalışma 

zaman programlarının yapılması gerekmektedir. 

5.3.16. Ergonomik Olmayan Çalışma Şekli 

Ergonomik olmayan çalışma şekli sebebi ile bel, kas ve eklem rahatsızlıkları, bel 

fıtığı, çalışanın verim kaybı riskleri, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Bütün ekipmanlar doğru bir 

şekilde kaldırılmalıdır. Sırt düz tutulur ve kaldırmak için bacak kaslarının kuvveti 

kullanılır. Özellikle elle yük kaldırma ile ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. 

5.3.17. Aydınlatma 

Yetersiz ya da aşırı aydınlatma nedeniyle meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek 

hastalığı riski, şiddeti 6,kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmiştir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ayrıntıların yakından seçilmesi 

gereken işlerin yapıldığı yerler en az 300 lüks, koyu renkli dokuma, büro ve benzeri 

sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler  en az 500 lüks, hassas işlerin 

sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılması gerekmektedir. 

Aydınlatma ölçümleri yapılmalıdır. İş yerlerinde açık alanlar, dış yollar, benzeri 

yerler en az 20 lüks, kaba malzemelerin taşınması ,aktarılması, depolanması, kaba 
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işlerin yapıldığı yerler ve iç geçit koridorları ,yol ve merdivenler en az 50 lüks olması 

gerekmektedir. 

5.3.18. Güvenlik İşaretleri 

Güvenlik işaretleri olmamasından dolayı meydana gelebilecek kazalar ve 

yaralanmalar, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Mevcut 

önlemler olarak bazı yerlerde bu işaretler olmasına rağmen yeterli bulunmamıştır. 

Alınması gereken önlemler olarak acil çıkış kapılarının üzerlerinde güvenlik 

işaretlerinin konulması gerekmektedir. Mutfak içinde güvenlik acil çıkış işaretlerinin 

mutfak arka kapısını gösterecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Ürün 

hazırlanması ve temizlik kimyasalları kullanımı sırasında kullanılacak koruyucu 

malzemeler için emredici güvenlik işaretlerinin mutfak ve bulaşıkhaneye asılması 

gerekmektedir. Eksik güvenlik işaretlerinin ledli olarak yerine takılması 

gerekmektedir. 

5.3.19. Çalışan Giyim Odası 

Çalışan giyim odasında bulaşıcı hastalık riski, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmiştir. Mevcut önlem olarak, giyim odasının bulunduğu mahal ayrı bir 

daire şeklindedir. Çalışanlara ait soyunma dolapları bulunmaktadır. Ayakkabı 

dolapları ayrı bir bölme olarak mevcuttur. İş güvenliği eğitimi verilmiştir. Alınması 

gereken önlemler, zemine çalışanların daha rahat üzerlerini değiştirebilmeleri için 

ahşap platform yapılmalı veya parça sentetik halı konulması gerekmektedir. 

Periyodik olarak temizlik ve havalandırma yapılmalıdır. 

5.3.20.İş Güvenliği Talimatı 

İş güvenliği talimatlarının olmaması sonucu kaza geçirme ve yaralanma riski, şiddeti 

4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Mevcut önlem olarak iş 

güvenliği eğitimi verilmiştir. Alınması gereken önlemler olarak işletme içi iş sağlığı 

ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanarak işçilere tebliğ ile bildirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca disiplin kuralları ile birlikte hazırlanacak olan bir sayfalık iç yönetmelik 

taahhütnamesi işletmenin her iki katına panolara asılmalıdır. İş güvenliği 

talimatnamesi ve genel iş sağlığı ve güvenliği prosedürü hazırlanmalıdır. 
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5.3.21.Termal Şartlar 

Termal şartlar, ısı dengesizliği sonucu oluşacak gribal enfeksiyonlar, klima çarpması 

sonucu oluşacak rahatsızlıklar riski, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut önlem olarak gerekli havalandırma ve yaz şartları için 

salon içlerinde gerekli havalandırma sistemi mevcuttur. Alınması gereken önlemler, 

klimanın kullanma talimatı olmalı, periyodik bakım ve kontrolleri yapılması 

gerekmektedir. Isınma sisteminin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması 

gerekmektedir. 

5.3.22.Doğalgaz Kaçağı 

Doğalgaz kaçağı sonucu patlama ve ölüm, gazdan zehirlenme riski, şiddeti 10, 

dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Mevcut önlem olarak otomatik gaz 

kesici vana, manuel vana, kombi sigortasının ayrı olması ve gaz alarmı 

bulunmaktadır. Alınması gereken önlemler olarak, kombinin periyodik bakım ve 

kontrollerini yılda bir yapılması gerekmektedir. Ayrıca bacalı kombilerin baca 

temizliği yapılması gerekmektedir. 

5.3.23. Su Arıtma Ünitesi 

Su arıtma ünitesinin filitrelerinin zamanında bakım yapılmaması ve değişmemesi 

sonucu bulaşıcı hastalık riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut önlem olarak arıtma tesisi mutfak dışında 

bulunmaktadır. Alınması gereken önlemler, su arıtma ünitesinin periyodik 

bakımlarının yapılması gerekmektedir. Filitreler periyodik olarak değiştirilmesi 

gerekmektedir. Su deposu periyodik olarak temizlenmelidir. Boru hattından geçen su 

aylık olarak kontrol edilmelidir. Mikrobiyolojik uygunluğu teyit edilmelidir. 

5.3.24.Bıçak Kullanımı 

Bıçak kullanımı sırasında ele gelmesi sonucu oluşabilecek kesik riski, şiddeti 6, 

kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Etkilediği kişiler çalışanlardır. 

Mevcut önlemler olarak çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilmiştir. Alınması gereken 
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önlemler, çalışanlara verilen iş güvenliği eğitimi periyodik olarak yenilenmesi 

gerekmektedir. Bıçak kullanan tüm personelin kesilmez eldiven ile çalışması 

gerekmektedir. Et parçalayanların çelik eldiven kullanması gerekmektedir. 

5.3.25. Kaygan Zemin 

Zeminin kaygan olması sebebi ile kayma, düşme sonucu yaralanma riski, şiddeti 4, 

kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışan ve müşterileri 

etkilemektedir. Mevcut önlem olarak zeminler düzgün ve kuru tutulmaktadır. 

Alınması gereken önlemler ise zemin kuru tutularak kaymaya karşı önlemler 

alınması gerekmektedir. Çalışanlar düşmeye karşı kaymaz taban ayakkabı giymeleri 

gerekmektedir. Kaygan zemin uyarı ve ikaz levhaları bulunması gerekmektedir. 

5.3.26. Ekranlı Araçlarla Çalışma 

Ekranlı araçlarla çalışma sonucu göz bozuklukları, şiddetli baş ağrıları, psikolojik 

bozukluklar geçirme riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Mevcut önlem olarak bu işte çalışanlar için ergonomik 

koltuklar seçilmiştir. Alınması gereken önlemler ise bilgisayar renkleri,  pastel 

renklere ayarlanması gerekmektedir. Renklerin çok parlak olmaması gerekmektedir. 

Bu konu ile ilgili eğitim verilmesi gerekmektedir. Bilgisayar karşısında sürekli 

çalışılmaması, çalışma zamanının bölünerek ayarlanması gerekmektedir. 

5.3.27. Havalandırma Sistemi 

Havalandırmalar sebebi ile termal çarpma, klimaların, vantilatörlerin ve 

aspiratörlerin motorlarının yanması sonucu meydana gelebilecek yangın ve 

yaralanma riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışan 

ve müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak aspiratörlerin bakımları 

yapılmaktadır. Alınması gereken önlemler ise klimanın çalışma talimatı olması 

gerekmektedir. Ayrıca periyodik kontrol ve bakımları yapılması gerekmektedir. 

5.3.28. Ortam Hijyeni 

Uygunsuz temizlik sonucu ortamda mikro organizma sayısının artması sonucu 

hastalanma riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışan 
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ve müşteriler etkilenmektedir.  Mevcut önlem olarak gerektiğinde temizlik 

yapılmaktadır. Çalışanlar el, vücut, kıyafet temizliğine dikkat etmektedirler. 

Alınması gereken önlemler ise temizlik yapılırken kullanılan kimyasalın doğru 

seçilmesi gerekmektedir. Çapraz bulaşmaya neden olabilecek (örneğin tuvalet ve 

mutfak gibi) alanlarda ayrı temizlik malzemelerinin kullanılması gerekmektedir. 

5.3.29. Şakalaşma Sonucu Kazalar 

Şakalaşma sonucu oluşabilecek kaza ve yaralanma riski, şiddeti 4,kabul edilebilir 

risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak 

çalışanlara genel iş güvenliği eğitimi verilmiştir. Alınması gereken önlemler ise 

periyodik olarak eğitimlere devam edilmesi, uygunsuz davranışta bulunan personelin 

uyarılması gerekmektedir. Uygunsuz davranışta ısrar eden personelin sözleşmesi 

fesih edilmesi gerekmektedir. 

5.3.30. Yıldırım Düşmesi 

Yıldırım düşmesi durumunda paratoner olmaması, yaralanmalar riski, 8 şiddeti 5, 

kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmiştir. Çalışanlar ve müşteriler 

etkilenecektir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlem ise 

paratoner bulundurulması gerekmektedir. 

5.3.31. Paratoner 

Paratoner tesisatının periyodik kontrolünün olmaması sonucu  yıldırım düşmesinde  

paratonerin çalışmaması sonucu ölüm ve yaralanma riski,şiddeti 5, kabul edilebilir 

risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışan ve müşteriler etkilenecektir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlem ise paratonerin yılda bir kere ehliyetli bir 

elemen tarafında periyodik kontrolü yapılması gerekmektedir. 

5.3.32. Müşteri Tuvaletleri 

Tuvalet kullanımında bulaşıcı hastalık riski, şiddeti 6,kabul edilebilir risk olarak 

değerlendirilmektedir. Müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak mahalde çöp 

kutuları mevcuttur. Bulaşma ve taşıma riskine karşı sıvı sabun ve aç kapa musluklar 

mevcuttur. Tek kullanımlık kâğıt havlu bulunmaktadır. Alınması gereken önlemler 
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ise mevcut durumun sürdürülmesi, gerekmektedir. Klozetlerde tek kullanımlık ürün 

bulundurulması gerekmektedir.  

5.3.33. Derin Dondurucu Kullanımı 

Derin dondurucu, tezgâh altı soğuk dolaplar salata barı kullanımı esnasında elektrik 

çarpma riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedirler. Mevcut önlem olarak motorları, elektrik aksamları kapalı olup 

rutin bakımları yapılmaktadır. Alınması gereken önlemler ise kullanım, bakım ve 

temizlik talimatının hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.34. Komşu Firmalardan Gelebilecek Riskler 

Komşu firmalarda meydana gelebilecek yangın riski, şiddeti 8, dikkate değer risk 

olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar ve müşteriler etkilenmektedirler. Mevcut 

önlem olarak bölgede yangın tüpleri bulunmaktadır. Komşu firma yetkilileri 

sorumludur.    

5.3.35. Bilgisayar Kullanımı 

Bürolarda kullanılan bilgisayar mouse’u sebebi ile kolda kas yorulması meydana 

gelmesi sonucunda materyalleri tutamama, şiddetli ağrı riski, şiddeti 6, kabul 

edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Bilgisayar kullananlar etkilenmektedirler 

Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ise mouse’larmutlaka 

bilek destekli tip olması gerekmektedir. 

5.3.36. Depolama 

Depolama esnasında düzensiz istiflenen malzemelerin devrilmesi sonucu kişisel 

yaralanma riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışanlar etkilenmektedirler. Mevcut önlem olarak depo ayrı bir oda olarak 

oluşturulmuştur. Havalandırma yapılmaktadır. Alınması gereken önlemler ise 

malzeme depolanmasın düzenlenmesi gerekmektedir.  
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5.3.37. Merdiven Kullanımı 

Merdivenleri kullanırken kayma ve düşme sonucu yaralanma riski, şiddeti 6, kabul 

edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Merdivenleri kullanan tüm kişiler 

etkilenmektedirler.  Mevcut önlem olarak merdivenlerde trabzan kullanılmıştır.                  

Alınması gereken önlemler ise merdivenlere kaymaz bant çekilmesi gerekmektedir. 

Merdivenler silindikten sonra ıslak bırakılmaması gerekmektedir. Merdivenlere  

‘Kayarak düşebilirsiniz ’, ‘ Dikkatli ininiz’ gibi uyarı yazısı konulması 

gerekmektedir. 

5.3.38. Kimyasal Kullanımı 

Kimyasal kullanımı sırasında oluşabilecek zehirlenme, şok gibi riskler, şiddeti 8, 

dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Maruz kalanları etkilemektedir. 

Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ise çalışanlara kimyasal 

maddelerle güvenli çalışma konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. Kullanılan 

kimyasalların muhafaza edildiği kaplar mutlaka etiketli olmalıdır. 

5.3.39. Kahve Makinesi Kullanımı 

Kahve makinelerinin kullanımı esnasında elektrik kaçağı meydana gelmesi riski, 

şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedirler.  Mevcut önlem bulunmamaktadır.  Alınması gereken önlemler ise 

kahve makinelerinin periyodik bakımları yapılması gerekmektedir. Elektrik 

aksamına su değmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

5.3.40. Soğuk Depo 

Soğuk depodan etkilenme sonucu organlarda donma riski, şiddeti 8, dikkate değer 

risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedirler. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ise malzeme depolama ve boşaltma 

işlemi sırasında mutlaka soğuğa karşı uygun kıyafetler giyilmesi gerekmektedir. 

Yetkisi olmayan çalışanların depoya girmemesi gerekmektedir. Kullanım, temizlik 

ve bakım talimatı hazırlanması gerekmektedir. İçerde acil duruma karşı yere yakın 

mesafede ve kapı hizası mesafesinde alarm olması gerekmektedir. 
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5.3.41. Yemek Yapımı Sırasında Yanmalar 

Yemek pişirme sırasında el yanması riski, şiddeti 9, dikkate değer risk olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedirler. Mevcut önlem olarak                      

çalışanların mesleki eğitim sertifikası bulunmaktadır. Alınması gereken önlemler ise 

yemek pişirme sırasında saha dağınıklığı olmaması gerekmektedir. Çalışanlar 

çalışma sırasında azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. Pişirme işlemi bittiğinde 

ocakların kapatılması gerekmektedir. Mutlaka yanmaz önlük, eldiven ve kolluk 

kullanılması gerekmektedir. 

5.3.42. Blender Kullanımı 

Blender kullanırken elektrik kaçağı sonucu çarpılma, titreşim sonucu oluşabilecek 

rahatsızlıklar riski, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışanlar etkilenmektedirler. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken 

önlemler ise blenderin periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Yüksek 

devirde uzun süre çalıştırılmaması gerekmektedir. Kullanım, temizlik ve bakım 

talimatı hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.43. Ocak Kullanımı 

Ocakları kullanırken el yanması, doğalgaz kaçağı sonucu patlama ve ölüm riski, 

şiddeti 9, dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedirler. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ise 

ocakların bakımlarının yapılması ve gaz kaçağı uyarı sisteminin kurulması 

gerekmektedir. Pişirme işlemi bittiğinde ocakların kapatılması gerekmektedir. 

Kullanım, bakım ve temizlik talimatının hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.44. Ecza Dolabı Yeri 

Ecza dolabını uygun yerde olmaması sonucu rahatsızlanan kişiye yardımda 

bulunulamaması riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışanlar ve müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak,  ecza dolabı herkesin 

rahatlıkla ulaşabileceği yere yerleştirilmiştir.  Alınması gereken önlemler ise 

ilkyardım dolaplarında bulunması gereken malzemeler listesi mevzuatlara göre 
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hazırlanması gerekmektedir. Malzeme bittiğinde tedarikini ilkyardım dolabı 

sorumluları sağlaması gerekmektedir. 

5.3.45. Izgara Kullanımı 

Izgara kullanırken el yanması ve bu kullanıma bağlı doğalgaz kaçağı sonucu patlama 

ve ölüm riski,  şiddeti 9, dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak 

ızgaraların bakımlarının yapılması gerekmektedir. Gaz kaçağı uyarı sistemi 

kurulmalıdır. Çalışanların kullanım sırasında azami dikkat göstermesi gerekmektedir. 

Pişirme işlemi bittiğinde ızgaraların söndürülmesi gerekmektedir. Kullanım, temizlik 

ve bakım talimatı hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.46. Mikrodalga Kullanımı 

Mikrodalga fırın kullanımı sırasında elektrik kaçağı sonucu çarpılma riski,  şiddeti 4,  

kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir.  

Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak Mikrodalga 

fırının periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Elektrik akımına su 

değmemesine dikkat edilmelidir. Çalışanlar çalışma sırasında azami dikkat 

göstermelidir. Kullanımı, bakımı ve temizlik talimatı hazırlanmalıdır. 

5.3.47.  Fırın Kullanımı 

Fırın kullanımı sırasında elektrik kaçağı sonucu çarpılma ya da el yanması riski,  

şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedir.  Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler 

olarak fırının periyodik olarak bakımının yapılması gerekmektedir. Elektrik 

aksamına su değmemesine dikkat edilmelidir. Çalışanların çalışma sırasında azami 

dikkat göstermeleri gerekmektedir. Kullanım, bakım ve temizlik talimatı 

hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.48. Doğrama Makinesi Kullanımı 

Doğrama makinesi kullanımı sırasında elektrik kaçağı sonucu çarpılma ve titreşim 

sonucu oluşabilecek kas- eklem rahatsızlıkları riski,  şiddeti 4, kabul edilebilir risk 
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değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. 

Alınması gereken önlemler olarak Doğrama makinesinin periyodik bakımlarının 

yapılması gerekmektedir. Yüksek devirde çok fazla çalıştırılmaması gerekmektedir.  

Kullanım, bakım ve temizlik talimatı hazırlanması gerekmektedir. 

5.3.49. Bulaşık Makinesi Kullanımı 

Bulaşık makinesi kullanımı sırasında elektrik kaçağı oluşması, çarpılma, kimyasal 

kullanımı sonucu oluşabilecek etkilenmeler, su birikmesi sonucu kayma ve düşme 

riskleri, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak 

bulaşık makinesinin periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Temizlik 

malzemesi ilave edilirken eldiven ve maske kullanılması gerekmektedir.  

5.3.50. Çamaşır Makinesi Kullanımı 

Çamaşır makinesi kullanımı sırasında elektrik kaçağı sonucu çarpılma, kullanılan 

kimyasallar sonucu etkilenmeler, su birikmesi sonucu kayma ve düşme riskleri,  

şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar 

etkilenmektedir.  Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler ise 

çamaşır makinesinin periyodik bakımları yapılması gerekmektedir. Temizlik 

malzemesi koyulurken eldiven ve maske kullanılmalıdır. Zemin kuru tutulmalıdır. 

Kullanım, temizlik ve bakım talimatı hazırlanmalıdır. 

5.3.51. Kavga Çıkması Riski 

Çalışanların kendi aralarında veya müşteri ile kavga etmesi sonucu yaralanma veya 

ölüm riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar ve 

müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak çalışanlar iş tecrübesine sahiptir.  

Alınması gereken önlemler olarak personele konu ile ilgili eğitim verilmesi ve bu 

eğitimin yıl içinde tekrarlanması gerekmektedir. 
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5.3.52. Cisimlerin Çalışanların Üzerine Düşmesi 

Cisimlerin çalışanların üzerine düşmesi sonucu yaralanma ve ölüm riski, şiddeti 8, 

dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut 

önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak dolaplardaki cisimlerin 

sabitlenmesi veya düşme sırasında kontrol altında tutulabilecekleri mekanizma veya 

koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Devrilme riski olan cisim, ekipman, 

alet ve dolapların sabitlenmesi gerekmektedir. 

5.3.53. Rutin Fiziksel Duruşlar 

Rutin fiziksel duruşlar, statik durma, statik hareket, hareketsizlik, yanlış oturma 

pozisyonları, psikolojik ruhsal rahatsızlıklar, işe karşı ilgisizlik, iş veriminde azalma 

riski, şiddeti 6, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Kasa personelini 

etkilenmektedirler. Mevcut önlem olarak koltuklar ergonomiyi düşünecek biçimde 

seçilmiştir. Alınması gereken önlemler ise statik durağan durumdaki kasları harekete 

geçirmek için olduğu yerde jimnastik yapmalı. Duruş pozisyonlarının doğal hale 

getirilmesi gerekmektedir. Çalışanlara ergonomi eğitimi verilmesi gerekmektedir. 

5.3.54.  Fritöz Kullanımı 

Fritöz kullanırken el yanması ve doğalgaz kaçağı sonucu patlama ve ölüm riski, 

şiddeti 9, dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. 

Mevcut önlem olarak makinelerin periyodik bakımları yapılmaktadır. Alınması 

gereken önlemler olarak çalışanların makine kullanımı sırasında azami dikkat 

göstermesi gerekmektedir.  Kızartma işlemi bittiğinde kapatılmalıdır. Kullanım, 

temizlik ve bakım talimatı olması gerekmektedir. 

5.3.55.Yüksekte Bulunan Malzemeler 

Yüksekte bulunan malzemelerin personelin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen 

yaralanma, ölüm riski, şiddeti 9, dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken 

önlemler olarak bu malzemelerin tehlikeye sebep olmayacak şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  
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5.3.56. Mikser Kullanımı 

Mikser kullanımında oluşabilecek elektrik kaçağı sonucu çarpılma riski, şiddeti 4, 

kabul edilebilir risk değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak mikserin periyodik bakımları 

yapılması gerekmektedir. Yüksek devirde çok fazla çalıştırılmaması gerekmektedir. 

Kullanım, temizlik ve bakım talimatı olması gerekmektedir. 

5.3.57. F 30Non-iyonik Deterjan Kullanımı 

F 30Non-iyonik deterjanların kullanımında yaşanabilecek risk, şiddeti 9, dikkate 

değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak cilt ile temasında bol su ile 

yıkanması gerekmektedir. Çalışırken uygun koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve 

maske kullanılması gerekmektedir. Kaza halinde derhal doktora başvurulmalıdır. 

5.3.58. Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 

Bulaşık makinesi parlatıcısı kullanımında oluşabilecek risk, şiddeti 9, dikkate değer 

risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir.  Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak sıkı kapatılmış kapta muhafaza 

edilerek göz ve cilt ile temasından kaçınmak gerekmektedir.  Göz ile temasında 

derhal doktora başvurulmalıdır. Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, maske 

kullanılmalıdır.  

5.3.59. Kireç Çözücü 

Kireç çözücü kullanımı sırasında meydana gelebilecek risk, şiddeti 9, dikkate değer 

risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir. Mevcut önlem 

bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak göz ve cilt ile temasından 

kaçınarak, uygun giysi, koruyucu eldiven, gözlük ile kullanılması gerekmektedir. 

Kaza halinde derhal doktora başvurulmalıdır. 
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5.3.60.Kapalı Olmayan Floresanlar 

Kapalı olmayan floresan kullanımı  sırasında olabilecek patlama, yaralanma, ölüm  

riski, şiddeti 5 , kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar ve 

müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak büro katında kapalı floresan 

kullanılmıştır.  Alınması gereken önlemler olarak işletme içinde bulunan 

floresanların kapalı olması gerekmektedir. 

5.3.61. İzin Belgesi 

İzin belgesi doldurmadan işletme sahasının dışına çıkma sırasında kaza geçirme riski, 

şiddeti 8, dikkate değer risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar etkilenmektedir.  

Mevcut önlem bulunmamaktadır. Alınması gereken önlemler olarak personelin 

işletme sahası dışına çıkışlarda mutlaka izin belgesi doldurması gerekmektedir. 

5.3.62. Sağlık Muayeneleri 

Çalışanların sağlık muayene ve kontrolleri sırasında birbirlerine hastalık bulaştırma 

riski, şiddeti 4, kabul edilebilir risk olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar ve 

müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem olarak çalışanlardan işe girişlerde sağlık 

raporu istenmektedir. Gerekli sağlık raporları düzenli olarak yenilenmektedir.  

Alınması gereken önlemler olarak çalışanların işe girişlerde sağlık muayene 

raporların alınması ve çalışanların sağlık muayene raporlarının iş yeri hekimi 

tarafında takip edilmesi, altı ayda bir portör, yılda bir akciğer filmi çektirilmesi 

gerekmektedir. 

5.3.63. Araç (Motosiklet) Kullanımı 

Araç (motosiklet ) kullanma sırasında kaza ve ölüm riski, şiddeti 10, dikkate değer 

risk olarak değerlendirilmektedir. Sürücü çalışan ve çevre etkilenmektedir. Mevcut 

önlem olarak çalışan sürücü (servis elemanı) kask takmaktadır. Alınması gereken 

önlemler olarak motosiklet kullanma talimatı oluşturularak sürücülere gerekli eğitim 

verilmesi gerekmektedir. Ehliyetsiz sürücülere araç kullandırılmamalıdır. L3 sınıfı 

motosiklet hız sınırlarına riayet edilmesi gerekmektedir. 
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5.3.64. Güvenlik 

Güvenlik, dışarıdan gelebilecek riskler, şiddeti 6, kabul edilebilir risk 

değerlendirilmektedir. Çalışanlar ve müşteriler etkilenmektedir. Mevcut önlem 

olarak restoran 8 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır. 

 

  



 

77 

 

6. TARTIŞMA 

Teknolojinin gelişmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları,  çağdaş toplumların en 

önemli sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir. Çalışma alanlarındaki uygun 

olmayan koşullar, var olan riskler ve alınmayan önlemler sonucu, her yıl yüz binlerce 

çalışan, iş kazası geçirmekte ya da meslek hastalığına yakalanmaktadır. İş kazasına 

ya da meslek hastalığına uğrayan çalışan için bu oldukça maliyetli bir durumdur. 

Mali açıdan zorluğun yanında psikolojik olarak da çöküntüye sebebiyet vermektedir. 

Burada çalışan direk etkilenirken çevresindeki bireyler dolaylı olarak etkilenir. Bu tip 

olayların etki alanı tahmin edilenden çok daha geniştir. İşvereni de olumsuz 

etkilemektedir. İş gücü kaybına neden olurken aynı zamanda maddi açıdan da yük 

getirmektedir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için işçi sağlığı ve iş 

güvenliği uygulamaları, günümüzde önem kazanmıştır. Konu ile ilgili kanunlar, 

tüzükler, yönetmelikler hazırlanmaktadır. Bu kanunların, tüzüklerin, kuralların 

uygulanması iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçecek ya da minimum 

düzeyde tutacak ve çalışanların mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlayarak 

verimliliği arttıracaktır. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili SGK’nın yıllık yayınladığı istatiktiki 

sonuçlarına bakıldığında durumun ciddiyeti çok daha net anlaşılabilmektedir. Net 

rakamsal değerlerin ve karşılaştırmaların verildiği bu sonuçlarda milli gelirin ne 

kadar büyük bölümünün bu alanda kaybedildiği açıkça görülmektedir. 
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Tablo 10. 2012-2013 İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Karşılaştırması 

Olay 2011 yılı verileri 2012yılı verileri % Değişim 

İş Kazası 69277 74871 %8 artış 

İş Kazası Sonucu İş 

Göremez Sayısı 

2216 2209 % 0.3 düşüş 

Ölümlü İş Kazası 1700 744 %56 düşüş 

Meslek Hastalığı 123 173 %41 artış 

 

Her bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilirse, 

ölüm ve sürekli iş göremezlik nedeni ile 22.555.000 iş gününün, toplam olarak 

23.805.250 iş gününün kaybedildiği görülmektedir (www.isgdosya.com/sgk-2012). 

Yukardaki veriler incelendiğinde iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, 

işçi ve işverene maddi ve manevi kayıplara sebep olarak ülke ekonomisine ciddi 

hasarlar verdiği açıktır. Bunlara engel olmak için işçi ve işveren el ele vererek 

işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğine sahip çıkmaları gerekmektedir. Gerekli tüm 

çalışma ve tedbirleri almalıdırlar. 

Bu çalışmada gıda sektöründe yapılan risk analizinde hesaplanan risk ağırlıkları, 

riskin başlangıç aşamasında ya da oluşmadan önce görülüp zararın en aza 

indirgenmesi ve bunun sonucunda önlem faaliyetlerinin oluşturulup güvenli çalışma 

alanlarının oluşmasını sağlayan araçlar olarak kullanılmıştır. Gıda işletmesinde 

çalışanların oluşabilecek risklere ve alınan önlem faaliyetlerinin önemine yönelik 

bilinçlenmesi hedeflenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde işçi ve işverenin 

farkında olmadıkları risklerle karşı karşıya oldukları görülmektedir. Özellikle çok 

masum görünen ama tedbir alınmazsa büyük risklere sebep olan araçlarla çevrili 

olduklarının farkında değillerdir.  Örnek olarak çay ya da kahve makineleri 

verilebilir. Uygun elektrik tesisatı ve kablolama yoksa hayati risk söz konusu olabilir. 

Tesisat uygun bile olsa takılı unutulduğunda yangına sebebiyet verebilirler. 



 

79 

 

Bu risklerin önlenmesi için yapılan çalışmalar ve öneriler daha güvenli ortamda 

çalışmalarını sağlayacak, özellikle iş görenlerin farkındalığı artacak kendilerini daha 

iyi hissedecekleri için daha verimli çalışacaklardır. Aynı şekilde işverende risklerin 

elimine edilmesi ile maliyetlerden kurtulacak ve işyerinin devamını sağlayacaktır. 

 Çalışma alanlarında iş görenlerin ve müşterilerin karşılaşabilecekleri muhtemel 

riskler hakkında genel bilgi verildikten sonra bu risklere karşı alınması gereken 

tedbirler belirtilmiştir. Riskleri önem derecelerine göre sıraladığımızda 2’si kabul 

edilemez risk,26’sıdikkate değer risk ve 36’sı kabul edilebilir risk olmak üzere 

toplam 64 risk tespit edilmiştir. 

Gıda sektörü yapısı itibariyle diğer üretim tiplerinde çalışan işletmelere nazaran, iş 

kazası riskinin daha az barındırıldığı bir sektör olmakla beraber, risksiz bir sektör 

olarak da görülmemesi gerektiği tespit edilen 64 adet riskten anlaşılmaktadır. 

İki kabul edilemez riskler elektrik sistemleri ve acil çıkış işaretleri ile ilgilidir ve 

hemen önlem alınması gerektiği belirtilmiştir. Çalışanlar ve müşteriler her an bu risk 

ile karşı karşıya durumdadırlar. Elektrik sistemleri restoranda 24 saat kullanılan 

araçları çalıştıran sistemdir. Özellikle buzdolabı, aydınlatma, fırın, mikrodalga, 

kahve-çay makineleri, kıyma makinesi v.s çalışanların sürekli kullandıkları 

cihazlardır. Uygun olmayan kablo ya da kablolama sonucu olabileceklerin 

belirtilmesi neticesinde çalışan ve işverenin bilinçlenerek tedbirleri hemen alacaklar 

ve bu riskler yaşanmayacaktır.  

Acil çıkış işaretlerinin belirtilmemesi de aynı şekilde çalışan ve müşterileri tehlike ile 

karşı karşıya bırakmaktadır. İstanbul’un bir deprem bölgesi olması depremin her an 

yaşanabileceği anlamına gelmektedir. Bu durum esnasında panik yaşanacak çalışan 

ve müşteriler acil çıkış işaretleri olmadığı için zarar görecektir. Aynı şekilde yangın 

ve duman durumunda da çalışanlar ve müşteriler tehlikede olacaklardır. 

26 dikkate değer riskler incelendiğinde acil olmayıp ama mutlaka tedbir alınması 

gereken riskleri göstermektedir. Bu riskler görünürde tehlike taşımayan ancak önlem 

alınmazsa yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek durumları ifade eder. Amaç 

dikkate değer riskleri kabul edilebilir duruma getirmektir. Restoranda yapılan 

incelemede bu riskler tanımlanmış, yapılması gerekenler belirtilmiştir. Örneğin 
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çalışan tuvaletinin hijyeninin sağlanması, kullanımda dikkat edilecek hususların 

belirtilmesi oldukça önemlidir. Gerektiği gibi hijyen sağlanmaz ve bilinçsiz 

kullanılırsa bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebilir, bir anda tüm çalışanları 

etkileyebilir. Deprem riski de bu kategoriye girmektedir. Risk gerçekleştiğinde çok 

büyük kayıplar verilebilir,  bu sebeple mutlaka analizde belirtilen önlemlerin 

alınması sağlanmalıdır. Aynı şekilde çalışanların kimyasalları kullanması ile ilgili 

bilinçlenmeleri olası riskleri ortaya çıkmadan yok edecektir. Ocak kullanımı, kıyma 

makinesi kullanımı özel dikkat gerektirir, uygun ve kurallar uygulanmazsa uzuvların 

zarar görmesine sebep olabilirler. Restoranlarda cam kırılması sonucu yaralanma da 

çok sık rastlanan kazalardandır. Özellikle servis elemanlarının tepsilerine çok fazla 

cam malzeme doldurmamaları gerekmektedir. Meydana gelebilecek bir kazada çok 

çeşitli yaralanmalar meydana gelebilir. 

Kabul edilebilir 36 risk ise adından anlaşılabileceği gibi kabul edilebilir ancak yine 

de önlem alınması gereken riskleri vurgulamaktadır. Merdiven kullanımı, depo 

alanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar, bilgisayar kullanımı 

esnasında vücudun duruş pozisyonu, mikrodalga, mikser kullanımı gibi. Burada 

önemli olan elektrikli aletlerin zamanı gelince bakımlarının yapılması, kullanım 

kılavuzlarının olması, kullanıcılarını dışında kimse tarafından kullanılmaması 

gerekmektedir. Merdivenler için zeminin kaymaması gerektiği gibi tedbirlerin 

alınması vurgulanmaktadır.  

Bu çalışma ile değerlendirme yapılan gıda sektöründeki iş görenler karşı karşıya 

oldukları risklerin farkına varmışlar daha tedbirli ve bilinçli çalışmaya 

başlamışlardır. Ayrıca işveren ve iş görenin birlikte çalışması gerektiği görülmüş 

bunun içinde risk analizi ekibi kurulmuş, yöntem çalışanlara anlatılmıştır. Bu tür 

çalışmalar, çalışanlarda verimin artmasına, aidiyet duygusunun oluşmasına, 

motivasyon artışına katkı sağlayacaktır. Ayrıca işveren ve kurum için de bu tür 

çalışmalar; oluşabilecek risklerin azalmasına, bu şekilde oluşabilecek maliyet ve 

işgücü kayıplarını en aza indirgenmesine, verimin artışına, kurumun büyümesine ve 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

EK-1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu 

ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme 

politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini, 

c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
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ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan 

tedbirlerin tümünü, 

d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş 

ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı, 

e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç 

meydana gelme ihtimalini, 

f) 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, 

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya 

işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi 

İşveren yükümlülüğü 

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve 

güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş 

sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya 

kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi 

temin eder. 
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Risk değerlendirmesi ekibi 

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip 

tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. 

a) İşveren veya işveren vekili. 

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile 

işyeri hekimleri. 

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. 

ç) İşyerindeki destek elemanları. 

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde 

yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda 

bilgi sahibi çalışanlar. 

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki 

kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. 

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren 

tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. 

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya 

kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi 

gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve 

yetkilerini kısıtlayamaz. 

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler 

işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Risk Değerlendirmesi Aşamaları 

Risk değerlendirmesi 

MADDE 7 – (1) 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 gerçekleştirilir. 

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her 

aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır. 

Tehlikelerin tanımlanması 

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve 

işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 

a) İşyeri bina ve eklentileri. 

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 

c) Üretim süreç ve teknikleri. 

ç) İş ekipmanları. 

d) Kullanılan maddeler. 

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. 
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h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi 

kayıtları. 

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 

gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. 

i) İşyerinin teftiş sonuçları. 

j) Meslek hastalığı kayıtları. 

k) İş kazası kayıtları. 

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde 

işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. 

m) Ramak kala olay kayıtları. 

n) Malzeme güvenlik bilgi formları. 

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 

p) Acil durum planları. 

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli 

işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar. 

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile 

üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek 

hastalıkları da değerlendirilebilir. 

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer 

alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya 

bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu 



 

91 

 

belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde 

etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur. 

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler. 

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi 

veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı 

malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet 

esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret 

sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi 

faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, 

araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması 

veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının 

bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, 

drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve 

donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler. 

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, 

kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek 

tehlikeler. 

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen 

alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 
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h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, 

bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni 

prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek 

tehlikeler. 

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, 

ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili 

işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise 

risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve 

niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla 

gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. 

Risklerin belirlenmesi ve analizi 

MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate 

alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile 

bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği 

belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde 

bulundurulur. 

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine 

ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları 

gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen 

yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. 

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması 

halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. 

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri 

de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır. 

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin 

büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak 

sıralanır ve yazılı hale getirilir. 
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Risk kontrol adımları 

MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı 

hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf 

edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için 

aşağıdaki adımlar uygulanır. 

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem 

basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri 

bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu 

planlar işverence uygulamaya konulur. 

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli 

olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve 

önleyici işlemler tamamlanır. 

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel 

korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere 

neden olmaması sağlanır. 

(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra 

yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin 

üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır. 
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Dokümantasyon 

MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak 

şekilde dokümante edilir. 

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 

b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı 

ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. 

c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. 

ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa 

her birinin adı. 

d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. 

e) Tespit edilen riskler. 

f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 

g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. 

ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve 

sonrasında tespit edilen risk seviyesi. 

(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; 

gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve 

işyerinde saklanır. 

(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp 

arşivlenebilir. 
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Risk değerlendirmesinin yenilenmesi 

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok 

tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir 

yenilenir. 

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin 

tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk 

değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. 

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda 

değişiklikler meydana gelmesi. 

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. 

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli 

görülmesi. 

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin 

ortaya çıkması. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması 

gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi 

MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme 

politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda 
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değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde 

dikkate alınarak kullanılır. 

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları 

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması 

durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde 

bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk 

değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan 

temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. 

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri 

veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi 

çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu 

koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer 

işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili 

işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. 

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk 

değerlendirmesi 

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması 

halinde: 

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri 

uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. 

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin 

sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence 

sağlanır. 

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını 

denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. 
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(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl 

işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla 

bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler 

ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

Çalışanların bilgilendirilmesi 

MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka 

işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde 

karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler 

hakkında bilgilendirilir. 

Risk değerlendirmesi rehberleri 

MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri 

bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi 

rehberleri hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu 

tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları 

faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu 

Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, 

Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi 

uygulama rehberleri olarak yayımlanır. 

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk 

değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 

sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen 

sürelere uygun olarak aranır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı yürütür. 

 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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1 Yangın  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın sonucu kişisel 

yaralanma ölüm ve büyük 

maddi hasar 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler ve 

çevre  

İşletmede yangın 

tüpleri 

bulunmaktadır.  

Yangın alarmı ve 

duman ikaz sistemi 

bulunmaktadır. 

Yangın tüpleri altı 

ayda bir duman 

sistemleri yılda bir 

periyodik 

kontrolden 

geçirilmektedir. 

Yangın tüplerinin 

önünde ulaşımı 

engelleyecek 

2 5 10 Yangın tatbikatı altı 

ayda bir yapılmalıdır. 

Yangın tüplerinin ve 

dolaplarının 

görülebilecek şekilde 

panoramik levhalar 

olmalıdır. 

Bu konuda personel 

gerekli eğitimi 

almalıdır. 

Davlumbaz içine 

otomatik söndürme 

sistemi 

oluşturulmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik,

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Acil Durum 

Prosedürü, 

İlkyardım 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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malzeme 

bulunmamaktadır. 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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1 Yangın  Yangın sonucu kişisel 

yaralanma ölüm ve büyük 

maddi hasar 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler ve 

çevre 

 2 5 10 Yangın tüpleri uygun 

yerlere konulmalı. 

(Yangın tüpleri 

yerden en az 90 cm en 

fazla 140 cm yukarıda 

duvara 

sabitlenmelidir) 

Yangın alarm ihbar 

butonu kolay 

ulaşılabilir yerlerde 

bulunmalıdır. 

Yangın çıkış kapıları 

içeriden açılabilir 

olmalı ve yönü 

içeriden dışarıya 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik,

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Acil Durum 

Prosedürü, 

İlkyardım 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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doğru açılmalıdır. 

Acil aydınlatma 

sistemi olmalıdır. 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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2 Elektrik tesisatı  Elektrik kaçağı sonucu 

kişisel yaralanma ve yangın 

tehlikesi 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler ve 

çevre 

Tesisat periyodik 

olarak dışarıdan 

hizmet alınarak 

kontrol 

edilmektedir. 

Takılıp düşmeye 

sebep olacak kablo 

bulunmamaktadır. 

2 5 10 Topraklama ölçümü 

yılda bir kez yetkili 

kurum veya 

kuruluşlara 

yaptırılmalıdır. 

Elektrik tesisatının 

belli periyotlarda 

dışarıdan hizmet 

alınarak kontrolüne 

devam edilmelidir. 

Bozuk olan prizler ve 

hasarlı kablolar 

yenilenmelidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Elektrik 

bakım 

onarım 

personeli, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Elektrik 

Tesislerinde 

Topraklama 

Yönetmeliği 

Elektrikli 

İşlerde Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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3 Elektrik Panoları Elektrik Panolarında yangın 

çıkması veya insanların 

çarpılması 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler ve 

çevre 

Panoların kapakları 

kapalıdır. Dolap 

içerisinde muhafaza 

edilmektedir.  

Elektrik panolarının 

bulunduğu bölümde 

sigara 

içilmemektedir. 

2 5 10 Yetkili personel 

dışında kimse elektrik 

arızalarına ve 

panolara müdahale 

etmemeli. 

Personele bu konuda 

eğitim verilmeli. 

Panoların önünde 

yalıtkan paspas 

olmalı. 

Pano dolaplarının 

üzerinde gerekli 

sağlık ve güvenlik 

işaretleri 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Elektrik 

Tesislerinde 

Topraklama 

Yönetmeliği 

Elektrikli 

İşlerde Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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bulundurulmalı. 

Panoların önündeki 

malzemeler ve 

ekipmanlar 

kaldırılarak kapağın 

rahatlıkla açılması 

sağlanmalı. 

Her bir panonun 

topraklama testi her 

yıl yapılmalı. 

Şalterler kapatılıp 

uyarıcı levha 

konmadan ve gerekli 

önlemler alınmadan 

bakıma 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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başlanılmamalıdır. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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4 Elektrik çarpması Elektrik çarpması, şok ölüm 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler ve 

çevre 

İzolasyon özelliğini 

kaybetmiş 

yıpranmış kablolar 

kullanılmamaktadır. 

Özelliğini 

kaybetmiş fiş priz 

sistemleri 

kullanılmamaktadır. 

3 5 15 İzolasyon özelliğini 

kaybetmiş yıpranmış 

kablolar 

kullanılmamalı 

İzoleli elektrikçi 

pense, tornavida 

dışındaki 

materyallerle elektrik 

panosu vs.ye 

müdahale edilmemeli 

Elektrik işlerinden 

sorumlu kişi elektrik 

tabanlı ayakkabı 

kullanmalıdır. 

Kabloların temas 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel, 

Taşeron 

Firmalar, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Elektrikli 

İşlerde Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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ettiği zeminler mutlak 

suretle kuru tutulmalı. 

Açıkta bulunan 

kablolar uygun 

şekilde korunaklı hale 

getirilmeli.  



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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5 Kişisel Koruyucu 

Donanım 

Standartlara uygun olmayan, 

kullanım amacına uygun 

olmayan ve sertifikasız 

ürünlerin kullanılması 

sonucu meslek hastalıkları 

oluşması, uzuv yaralanması, 

uzuv kaybı, düşme sonucu 

ölüm, kimyasallardan 

kaynaklı cilt rahatsızlıkları. 

Çalışanlar   2 4 8 Tüm Kişisel 

Koruyucu Donanım 

malzemeleri CE 

belgeli olacaktır. 

Yıpranmış olan 

KKD’ler 

değiştirilmelidir. 

Yapılan işe uygun 

kişisel koruyucu 

kullanılmalıdır. 

Yanmaz kolluk, 

maske, eldiven, çelik 

eldiven, önlük 

alınması gereklidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu,   

Kişisel 

Koruyucu 

Donanım 

Yönetmeliği 

Güvenli 

Çalışma ve 

KKD Kullanma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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6 İş stresi Psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıklar 

 

Çalışanlar  3 2 6 İsteklerin çokluğunun 

uygun seviyelere 

çekilmesi 

Zaman darlığının 

aşılması, çalışma 

zaman programlarının 

yapılması 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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7 Ergonomik 

olmayan çalışma 

şekli 

Bel kas ve eklem 

rahatsızlıkları, bel fıtığı, 

çalışanın verim kaybı 

 

Çalışanlar   2 2 4 Bütün ekipmanlar 

doğru bir şekilde 

kaldırılmalıdır. Sırt 

düz tutulur ve 

kaldırmak için bacak 

kaslarının kuvveti 

kullanılır. 

Elle yük kaldırma ve 

ergonomi konusunda 

eğitim verilmelidir.  

Çalışanların 

görebileceği alanlara  

uyarı levhası asılmalı. 

 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Ekranlı 

Araçlarla 

Çalışmalard

a 

Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

 

Ergonomi 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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8 Yemek yeme-

içme 

Besin zehirlenmesi, hijyen 

kurallarının ihlali sonucu 

muhtelif hastalıklar, meslek 

hastalığı 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Yemek malzeme 

depolama alanı 

ayrıdır. 

Yemekhane 

çalışanları 6 ayda 

bir portör 

muayeneleri 

yapılmaktadır. 

3 2 6 Yemekhane 

personelinin portör 

muayenesinin 6 ayda 

bir yenilenmeye 

devam edilmelidir. 

Gereksiz 

malzemelerin bu 

alandan kaldırılması 

gerekmektedir. 

Mevcut önlemlerin 

sürekliliğinin yanı 

sıra, yemeklerden 

numune kaplarına 

örnek alınarak 72 saat 

buzdolabında 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Umumi 

Hıfzıssıhha 

Kanunu, 

Gıda Hijyeni 

Yönetmeliği 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü, 

Temizlik ve 

Dezenfeksiyon 

Planı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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muhafaza edilmesi 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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9 Acil durum 

aydınlatması 

Acil durumlarda yetersiz 

aydınlatma sonucu kişisel 

yaralanma, kaçış gerektiren 

durumlarda ezilme tehlikesi  

Çalışanlar, 

Müşteriler 

 1 4 4 Acil aydınlatma 

sisteminin yapılması 

ve bu sistemin acil 

çıkış yönlerini 

belirleyici olması 

gereklidir.  

Acil durum 

aydınlatmalarının üç 

ayda bir kontrol 

edilerek gerekli ise 

değişim ve 

bakımlarının 

yapılması sağlanmalı. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik,  

İşyeri Bina 

ve 

Eklentilerind

e Alınacak 

sağlık ve 

Güvenlik 

Acil Durumlara 

Hazırlık ve 

Karşılık Verme 

Prosedürü 

Acil Durum 

Ekip Listesi 

İlkyardım 

Talimatı 

Deprem 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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10 Aydınlatma  

 

 

 

Yetersiz ya da aşırı 

aydınlatma nedeniyle 

meydana gelebilecek iş 

kazaları ve meslek hastalığı 

 

Çalışanlar, 

 

 2 3 6 Ayrıntıların yakından 

seçilebilmesi gereken 

işlerin yapıldığı yerler 

en az 300 lüks, 

Koyu renkli dokuma, 

büro ve benzeri 

sürekli dikkati 

gerektiren ince işlerin 

yapıldığı yerler en az 

500 lüks, 

Hassas işlerin sürekli 

olarak yapıldığı yerler 

en az 1000 lüks ile 

aydınlatılacaktır. 

Aydınlatma ölçümleri                

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü, 

İzleme ve 

Ölçme 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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yaptırılmalıdır. 

İş yerlerinde avlular 

açık alanlar dış yollar 

geçitler ve benzeri 

yerler en az 20 lüks, 

Kaba malzemelerin 

taşınması aktarılması, 

depolanması kaba 

işlerin yapıldığı yerler 

ve iç geçit koridorları 

yol ve merdivenler en 

az 50 lüks, 

Kaba montaj 

balyaların açılması 

kazan dairesi, makine 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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dairesi insan ve yük 

asansör kabinleri, 

malzeme stok 

ambarları, soyunma 

ve yıkanma yerleri 

yemekhane ve helalar 

en az 100 lüks 

olmalıdır. 

 

 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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11 Acil çıkış 

işaretlerinin 

belirtilmemesi 

 

Acil durumlarda yaralanma 

ve ölüm 

Acil durumlarda personelin 

güvenli bir şekilde tahliye 

edilememesi 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

 3 5 15 Acil durum toplanma 

bölgesi 

işaretlenmelidir. 

Acil çıkış levhaları 

gerekli yerlere 

konulmalıdır. 

Acil çıkış kapısı dışarı 

açılır şekilde 

olmalıdır. 

Acil kaçış planları 

oluşturularak 

görülebilir yerlere 

asılmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

 

 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik, 

İşyeri Bina 

ve 

Eklentilerind

e Alınacak 

sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Acil Durum 

Prosedürü, 

İlkyardım 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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12 Güvenlik 

İşaretleri 

Güvenlik işaretleri 

olmamasından dolayı 

meydana gelebilecek kazalar 

ve yaralanmalar 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Bazı bölümlerde 

bulunmasına 

rağmen yetersizdir. 

 

1 4 4 Güvenlik işaretlerinin 

yerlerini de muhafaza 

edilmesi acil çıkış 

kapılarının 

üzerlerinde güvenlik 

işaretinin konulması. 

Mutfak içinde 

güvenlik acil çıkış 

işaretlerinin mutfak 

arka kapısını 

gösterecek şekilde 

yerleştirilmesi 

Ürün hazırlama ve 

temizlik kimyasalı 

kullanımı sırasında 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili  

 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Güvenlik ve 

Sağlık 

İşaretleri 

Yönetmeliği  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü  

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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kullanılacak KKD’ler 

için emredici 

güvenlik işaretlerinin 

mutfak ve 

bulaşıkhaneye 

asılması gereklidir. 

Eksik güvenlik 

işaretleri ledli olacak 

şekilde yerlerine 

konulmalı. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

122 

 

13 Çalışan soyunma 

odası 

Bulaşıcı hastalık tehlikesi, 

Meslek hastalığı 

 

Çalışanlar Soyunma odasının 

bulunduğu mahal 

ayrı bir daire 

şeklindedir. 

Çalışanlara ait 

soyunma dolapları 

bulunmaktadır. 

Ayakkabı dolapları 

ayrı bir bölme 

olarak mevcuttur. 

1 4 4 Zemine daha rahat 

çalışanların üzerlerini 

değiştirebilmesi için 

ahşap platform 

yapılmalı veya parça 

sentetik halı 

konulmalı 

Periyodik olarak 

temizlik ve 

havalandırma 

yapılmaktadır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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14 İş Güvenliği 

Talimatlarının 

Olmaması 

Kaza Sonucu yaralanma, 

ölüm 

Çalışanlar İş güvenliği eğitimi 

verilmiştir 

2 3 6 İşletme içi iş sağlığı 

ve güvenliği iç 

yönetmeği hazırlanıp 

işçilere tebliğ edilerek 

dağıtılmalıdır. 

Ayrıca disiplin 

kuralları ile birlikte 

hazırlanacak olan 1 

sayfalık iç yönetmelik 

taahhütnamesi 

işletmenin her iki 

katına panolara 

asılmalıdır 

İş güvenliği 

talimatnamesi ve 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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genel iş sağlığı ve 

güvenliği prosedürü 

hazırlanmalıdır. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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15 Termal Şartlar Isı dengesizliği sonucu 

oluşacak gribal 

enfeksiyonlar, Klima 

çarpması 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Gerekli 

havalandırma ve 

yaz şartları için 

salon içlerinde 

gerekli 

havalandırma 

sistemi mevcuttur. 

2 2 4 Klimanın kullanma 

talimatı olmalı 

periyodik bakım ve 

kontrolleri yapılmalı 

Isınma tesisatının 

periyodik olarak 

bakımlarının ve 

kontrolünün 

yapılması gereklidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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16 Doğalgaz Doğalgaz kaçağı sonucu 

patlama ve ölüm, gazdan 

zehirlenme 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Otomatik gaz kesici 

vana, manuel vana, 

kombi sigortasının 

ayrı olması, 

Gaz alarmı 

mevcuttur. 

2 5 10 Kombinin periyodik 

bakım ve 

kontrollerinin yılda 

bir yapılması,  

Bacalı olanlarda yılda 

bir baca temizliği 

yapılması 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili  

Doğalgaz 

Piyasası 

Dağıtım ve 

Müşteri 

Hizmetleri 

Yönetmeliği 

Doğalgaz 

Piyasası İç 

Tesisat 

Yönetmeliği 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Kombi 

Kullanım, 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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17 Su Arıtma Ünitesi Filtrelerin zamanında bakım 

yapılmaması ve 

değişmemesi sonucu 

oluşacak bulaşıcı hastalıklar  

 

Çalışanlar Arıtma tesisi 

mutfak dışında 

bulunmaktadır. 

2 3 6 Su arıtma ünitesinin 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Filtreler periyodik 

olarak 

değiştirilmelidir. 

Su deposu periyodik 

olarak 

temizlenmelidir. 

Boru hattından geçen 

su aylık olarak 

kontrol edilmedir 

Mikrobiyolojik 

uygunluğu teyit 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

İnsani 

Amaçlı 

Kullanım 

Suları 

Yönetmeliği 

Su Arıtma 

Ünitesi 

Temizlik ve 

Dezenfeksiyon 

Talimatı. 

 

Su arıtma 

ünitesi 

periyodik 

bakım ve 

kontrol talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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edilmelidir. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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18 Bıçak kullanımı Ele gelmesi sonucu oluşacak 

kesikler 

 

Çalışanlar Çalışanlara İş 

Güvenliği Eğitimi 

Verilmiştir. 

2 3 6 Çalışanlara verilen iş 

güvenliği eğitimi 

periyodik olarak 

yenilenmelidir. 

Bıçak kullanan tüm 

personel kesilmez 

eldivenle çalışmalıdır. 

Et parçalayanlar çelik 

eldiven kullanmalıdır. 

Gereğinden fazla hızlı 

çalışılmamalı 

Çalışanlar çarpma 

konusunda dikkat 

etmelidir. 

Sorumlu 

Müdür 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Mutfakta 

Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Elde bıçak taşınırken 

ucu aşağıya bakacak 

şekilde taşınmalıdır. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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19 Zemin Kayma ve düşmelerin olması 

sonucu yaralanmalar 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Zeminler 

düzgündür. 

Zeminler kuru 

tutulmaktadır. 

 

 

1 4 4 Zemin kuru tutulmalı 

ve kaymaya karşı 

önlemler alınmalıdır. 

Çalışanlar düşmeye 

karşı kaymaz taban 

ayakkabı giymelidir. 

Yağ dökülen zeminler 

temizlenmelidir. 

Kaygan zemin uyarı 

ve ikaz levhaları 

bulunmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

 Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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20 Ekranlı araçlarla 

bilgisayarlarla 

çalışma 

Göz bozuklukları, şiddetli 

baş ağrıları, psikolojik 

bozukluklar 

 

Bilgisayarla 

çalışanlar 

Koltuklar 

ergonomik olarak 

seçilmiştir. 

 2  3 6  Bilgisayar renkleri 

pastel renklere 

ayarlanmalıdır. 

Renkler çok parlak 

olmamalıdır. 

Sabit olan sayfalarda 

çok kontrast olan arka 

fonlar seçilmemeli. 

Ekranlı araçlarda 

çalışma ile ilgili 

eğitim verilmelidir. 

Bilgisayar karşısında 

sürekli çalışılmaması 

Çalışma zamanının 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

Ekranlı 

Araçlarla 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkındaki 

Yönetmelik 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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bölünerek çalışılması 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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21 Havalandırma Termal çarpma, Klimaların. 

Vantilatör ve aspiratörlerin 

motorlarının yanması sonucu 

meydana gelebilecek yangın 

ve yaralanma 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Aspiratörlerin 

bakımları 

yapılmaktadır. 

2  3 6  Klimanın kullanma 

talimatı olmalı, 

periyodik bakım ve 

kontrolleri 

yapılmalıdır. 

Bağlantı elemanları 

kontrol edilmelidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar  

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

22 Ortam Hijyeni Uygunsuz temizlik sonucu 

ortamda mikroorganizma 

sayısının artması sonucu 

hastalanma 

Kişilerin birbirlerine 

uygunsuz temizlik sonucu 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

İşin doğası gereği 

anlık, günlük 

sürekli temizlik 

yapılmaktadır. 

Çalışanlar el, vücut, 

kıyafet temizliğine 

2 3 6 Temizlik yapılırken 

kullanılan kimyasalın 

doğru seçilmesi ve 

temizliğe uygun 

temizleme malzemesi 

kullanılması. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Temizlik ve 

Hijyen Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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mikroorganizna ve virüs 

bulaştırması. 

dikkat 

etmektedirler.  

Çapraz bulaşmaya 

neden olabilecek 

(örneğin tuvalet ve 

mutfak gibi) alanlarda 

ayrı temizlik 

malzemelerinin 

kullanılması 

23 Şakalaşma Şakalaşma sonucu 

oluşabilecek kaza sonucu 

yaralanma  

Çalışanlar Çalışanlara genel iş 

güvenliği eğitimi 

verilmiştir. 

2 2 4 Kişilerin periyodik 

olarak eğitimlerine 

devam edilmesi 

Uygunsuz davranışta 

bulunan personelin 

uyarılması 

Uygunsuz davranışta 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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ısrarla devam eden 

personelin iş 

sözleşmenin fesih 

edilmesi 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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24 Yıldırım düşmesi  Yıldırım düşmesi 

durumunda paratoner 

olmaması 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

 1 5 5 Paratoner 

bulundurulması 

Bina 

Yönetimi 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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25 Paratoner Paratoner tesisatının 

periyodik kontrolünün 

olmaması sonucu yıldırım 

düşmesinde paratonerin 

çalışmaması sonucu 

yaralanma ve ölüm 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

 1 5 5 Paratonerin yılda bir 

defa ehliyetli bir 

eleman tarafından 

periyodik kontrolü 

yaptırılmalıdır. 

Bina 

Yönetimi 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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26 Tuvaletler Bulaşıcı hastalık(virüs vb. 

hastalıkların 

bulaşma)tehlikesi 

 

Müşteriler Mahalde çöp 

kutuları mevcuttur. 

Bulaşma ve taşıma 

tehlikesi için sıvı 

sabun ve aç kapa 

musluklar 

bulunmaktadır. 

Tek kullanımlık 

kağıt havlu 

bulunmaktadır. 

3 2 6 Mevcut durumun 

sürdürülmesi 

gerekmektedir. 

Klozetlerde tek 

kullanımlık ürün 

bulundurulmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Temizlik ve 

Hijyen Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

140 

 

27 Derin 

dondurucular, 

tezgâh altı soğuk 

dolaplar, salata 

barı 

Elektrik çapması Çalışanlar 

 

Motorları, elektrik 

aksamları kapalı 

olup rutin bakımları 

yapılmaktadır. 

2 3 6 Kullanım, bakım ve 

temizlik talimatının 

hazırlanması 

gereklidir. 

Bakımlarının rutin 

yapılması gereklidir.  

 

 

 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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28 Çalışan 

Tuvaletleri 

Bulaşıcı hastalık (virüs vb. 

hastalıkların bulaşma) 

tehlikesi 

 

Çalışanlar Sıvı sabun 

kullanılmaktadır. 

3 3 9 Tuvaletler düzenli 

olarak temizlenmeli 

hijyen arttırılmalıdır. 

Her zaman hijyen 

bölgelerinde ayrı 

bezler ve kovalar 

kullanılmalı  

Mahalde her noktada 

çöp kutuları 

bulunmalıdır. 

Bulaşma ve taşıma 

tehlikesi için aç kapa 

musluklar 

kullanılmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

Temizlik ve 

Hijyen 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Tek kullanımlık kağıt 

havlu kullanılmalıdır. 

 

 

29 Komşu Tesisler Komşu firmalardan meydana 

gelebilecek yangın tehlikesi 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Bölgede yangın 

tüpleri 

bulunmaktadır. 

2 4 8  Komşu 

Firma 

Yetkilileri 

 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Acil Durumlara 

Hazırlık ve 

Karşılık Verme 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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30 Rutin fiziksel 

duruşlar 

 

Statik durma. Statik hareket. 

Hareketsizlik. Yanlış oturma 

pozisyonları. Psikolojik 

ruhsal rahatsızlıklar, işe karşı 

ilgisizlik, iş veriminde 

azalma 

 

Kasa 

Personeli 

Koltuklar 

ergonomiyi 

düşünecek biçimde 

seçilmiştir. 

 

2 3 6 Statik durağan 

durumdaki kasları 

harekete geçirmek 

için olduğu yerde 

jimnastik yapmalı. 

Duruş pozisyonlarını 

doğal hale getirmeli. 

Çalışanlara ergonomi 

eğitimi verilmelidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Ergonomi 

Talimatı 

31 Bürolarda 

kullanılan 

bilgisayar Mouse 

Elbow tenisçi dirseği veya 

kas yorulması kolda olması 

sonucu materyalleri 

tutamama, şiddetli ağrılar 

 

Bilgisayar 

kullananlar  

 3 2 6 Fareler daha hızlı 

konumda 

çalıştırılmalı. 

Fare altlıkları mutlaka 

bilek destekli tip 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Personel 

Ekranlı 

Araçlarla 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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olmalı. 

Kollar klavye ile 

temasta olduğu zaman 

içinde boşta 

kalmamalı. 

Önlemleri 

Hakkındaki 

Yönetmelik 

32 Sabotaj, deprem 

ve diğer doğal 

afetler 

Acil durumlarda yaralanma 

ve ölüm 

 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

 3 4 12 Acil bir durum için 

gerekli hallerde 

kullanmak için 

toplanma alanı 

belirlenmeli ve 

duyurulmalı. 

Kimlik ilk yardım 

eğitimi alınmalı ve 

kimlikli ilk 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar,  

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik,  

Acil Durumlara 

Hazırlık ve 

Karşılık Verme 

Prosedürü 

Acil Durum 

Ekip Listesi 

İlkyardım 

Talimatı 

Yangın 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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yardımcıları kimlik 

geçerlilik süreleri 

takip edilmeli 

Ecza dolabı kitli ve 

gerekli malzemeler 

içerisinde olmalıdır. 

Dolaptan sorumlu bir 

kişi tayin edilmelidir. 

Acil çıkış kapısı dışarı 

açılır şekilde 

olmalıdır 

 

İşyeri Bina 

ve 

Eklentilerind

e Alınacak 

sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Talimatı 

Deprem 

Talimatı 

Acil Durum 

Planı 

32 Sabotaj, deprem 

ve diğer doğal 

Acil durumlarda yaralanma 

ve ölüm 

Çalışanlar,  3 4 12 10 çalışandan 1 kişi 

kimlikli ilk yardımcı 

İşveren 

veya 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Acil Durumlara 

Hazırlık ve 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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afetler  

 

Müşteriler eğitimi almalı 

Acil eylem planı 

oluşturularak bu 

planda oluşturulan 

acil durum ekiplerinin 

belli aralıklarla 

eğitimi yapılmalıdır. 

Acil durum 

tatbikatlarının altı 

ayda bir yapılması 

gereklidir. 

Acil kaçış planları 

görülebilir yerlere 

asılmalıdır. 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar,  

Güvenliği 

Kanunu, 

Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkındaki 

Yönetmelik,  

İşyeri Bina 

ve 

Eklentilerind

e Alınacak 

sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Karşılık Verme 

Prosedürü 

Acil Durum 

Ekip Listesi 

İlkyardım 

Talimatı 

Yangın 

Talimatı 

Deprem 

Talimatı 

Acil Durum 

Planı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Yönetmelik 

33 Depolama Düzensiz istiflenen 

malzemenin devrilmesi 

sonucu kişisel yaralanma 

 

Çalışanlar Depo ayrı bir oda 

olarak 

oluşturulmuştur. 

Havalandırma 

yapılmaktadır. 

2 3 6 Malzeme depolaması 

düzenlenmelidir. 

Çalışanlar  

 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü  

 

34 Merdivenler Kat merdivenleri, kayma 

düşme tehlikesi sonucu 

yaralanmalar 

 

Merdiveni 

kullananlar 

tüm kişiler 

Merdivenlerde 

tırabzan 

kullanılmıştır.  

3 2 6 Merdivenlere kaymaz 

bant çekilmeli, 

Tüm merdivenlerde 

tırabzan kullanılmalı, 

Merdivenler 

silindikten sonra ıslak 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

çalışanlar. 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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bırakılmamalı, 

Merdivenlere 

işaretleme yapılarak 

uyarı ibaresi 

konulmalı, 

“Kayarak 

düşebilirsiniz” 

“Dikkatli ininiz” gibi 

uyarı yazısının 

konulması gereklidir. 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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35 Kimyasal 

kullanımı 

Kimyasal kullanımı sırasında 

oluşabilecek zehirlenme, şok 

gibi durumlar, iş kazası ve 

meslek hastalığı 

 

Maruz 

kalanlar 

 2 4 8 Ürün güvenlik bilgi 

formları(MSDS) 

tedarik edilip. 

Çalışanlara kimyasal 

maddelerle güvenli 

çalışma konusunda 

eğitim verilmelidir. 

Kullanılan 

kimyasalların 

muhafaza edildiği 

kaplar mutlaka 

etiketli olmalı. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

 Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Kimyasal 

Maddelerle 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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36 Kahve Makineleri Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Çalışanlar  2 2 4 Kahve makinelerinin 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Elektrik aksamına su 

değmemesine dikkat 

edilmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Kahve 

Makinesi 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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37 Soğuk Depo Soğuk depodan etkilenme 

sonucu organlarda donma 

 

Çalışanlar  2 4 8 Malzeme depolama 

ve boşaltma işlemi 

sırasında mutlaka 

soğuğa karşı 

kıyafetler giyilmeli 

Yetkisi olmayan 

çalışanlar depoya 

girmemeli 

Kullanım, temizlik ve 

bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İçerde acil duruma 

karşılık yere yakın 

mesafede (bir insanın 

yerdeyken 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Soğuk Depo 

Kullanım 

Bakım 

Temizlik 

Talimatı 

Mutfakta 

Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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basabileceği 

mesafede) ve kapı 

hizası mesafesinde 

alarm olmalıdır. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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38 El yanması Yemek pişirme sırasında el 

yanması sonucu ağır 

yaralanma 

 

 

 

Çalışanlar Çalışanların 

mesleki eğitim 

sertifikası 

bulunmaktadır. 

3 3 9 Yemek pişirme 

sırasında saha 

dağınıklığı 

olmamalıdır. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Pişirme işlemi 

bitirildiğinde ocaklar 

söndürülmelidir. 

Mutlaka yanmaz 

önlük, eldiven ve 

kolluk 

kullanılmalıdır.  

İşveren 

veya 

İşveren 

vekili 

Mutfak 

Şefi 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Mutfakta 

Güvenli 

Çalışma 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Mesleki eğitim 

sertifikası kontrolü 

yapılması ve 

eksiklerin 

tamamlanması 

gereklidir. 

39 Blender Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Titreşim sonucu oluşabilecek 

kas-eklem rahatsızlıkları 

Çalışanlar  2 2 4 Blenderin periyodik 

bakımları 

yapılmalıdır. 

Yüksek devirde çok 

fazla 

çalıştırılmamalıdır. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Blender 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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hazırlanmalıdır. 

 

 

Çalışanlar 

40 Ocaklar  Yemek pişirme işlemi 

sırasında el yanması 

Doğalgaz kaçağı sonucu 

patlama ve ölüm 

 

Çalışanlar   3 3 9 Ocakların bakımları 

yapılmalıdır. 

Gaz kaçak uyarı 

sistemi kurulmalıdır. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Pişirme işlemi 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Ocak Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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bitirildiğinde ocaklar 

söndürülmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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41 Cam Kırılması Cam kırılması sonucu el 

kesilmesi sonucu yaralanma 

ve ölüm 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Servis Çalışanları 

eğitimli ve 

deneyimli 

Çalışanlardan 

oluşmaktadır. 

 

 

3 4 12 Servis Çalışanları, 

servis sırasında 

tepsiye 

taşıyabileceğinden 

fazla yük 

yüklememelidir. 

Şişeler raflarda 

düşmeyecek biçimde 

konmalı ve 

sabitlenmelidir. 

Restoran içerisinde 

takılabilecek cisimler 

ve malzemeler 

ortalıkta 

bulunmamalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Pencere ve ayna gibi 

camlar çarpma 

sırasında dağılma 

olasılığına karşın film 

kaplanmalıdır ve 

önleyici faaliyet 

olarak 

işaretlenmelidir. 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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42 Kimyasal 

depolama 

Kimyasalların depo edildiği 

bölümde dökülmelere ve 

yangına karşı risk 

bulunmaktadır. 

 

Çalışanlar Açık havada 

depolanmaktadır. 

2 5 10 Depolar yangına, 

parlamaya ve 

dökülmelere karşı 

güvenlik önlemleri 

arttırılmalıdır. 

Kimyasallara karşı 

bilgilendirme eğitimi 

verilmelidir. 

Direk gün ışığına 

maruz 

bırakılmamalıdır. 

Depoda ürün güvenlik 

bilgi formları(MSDS) 

alınıp, asılmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Kimyasal 

Maddelerle 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik, 

 İşyeri Bina 

ve 

Eklentilerind

Tehlikeli 

Maddeler 

Yönetimi 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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Depolama 

kimyasalların 

özelliklerine göre 

yapılmalıdır. 

 

 

 

e Alınacak 

sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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43 Ecza dolabının 

uygunsuzluğu 

Rahatsızlanma sonucu ilk 

yardımda bulunulamaması. 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Ecza dolabı 

herkesin rahatlıkla 

ulaşabileceği bir 

yere konulmuştur. 

2 3 6 İlk yardım 

dolaplarında 

bulunması gereken 

malzemeler listesi 

mevzuatlara göre 

hazırlanmalıdır. 

 

Malzeme bittiğinde 

tedariğini ilk yardım 

dolabı sorumluları 

sağlamalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

İlk yardım 

yönetmeliği 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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44 Izgaralar Yemek pişirme işlemi 

sırasında el yanması. 

Doğalgaz kaçağı sonucu 

patlama ve ölüm 

 

Çalışanlar   3 3 9 Izgaraların bakımları 

yapılmalıdır. 

Gaz kaçak uyarı 

sistemi kurulmalıdır. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Pişirme işlemi 

bitirildiğinde ızgaralar 

söndürülmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Izgara 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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45 Mikrodalga fırın Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Servis sonucu el yanması 

Çalışanlar  2 2 4 Mikro dalga fırınının 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Elektrik aksamına su 

değmemesine dikkat 

edilmelidir. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Mikrodalga 

fırın kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

165 

 

46 Fırın Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Servis sonucu el yanması 

 

Çalışanlar  2 2 4 Ekmek fırınının 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Elektrik aksamına su 

değmemesine dikkat 

edilmelidir. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Ekmek Fırını 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

166 

 

47 Doğrama 

Makinesi 

Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Titreşim sonucu oluşabilecek 

kas-eklem rahatsızlıkları 

Çalışanlar  2 2 4 Doğrama Makinesinin 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Yüksek devirde çok 

fazla 

çalıştırılmamalıdır. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

167 

 

48 Bulaşık 

Makineleri 

Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Kimyasal sonucu 

oluşabilecek etkilenmeler 

Su birikmesi sonucu kayma 

ve düşme 

 

Çalışanlar  3 2 6 Bulaşık Makinesinin 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Temizlik malzemesi 

koyulurken eldiven ve 

maske 

kullanılmalıdır. 

Yerler mütemadiyen 

çek-pasla silinmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Bulaşıkhan

e çalışanı 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel  

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Bulaşık 

Makineleri 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

168 

 

49 Çamaşır Makinesi  Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Kimyasal sonucu 

oluşabilecek etkilenmeler 

Su birikmesi sonucu kayma 

ve düşme 

Çalışanlar  3 2 6 Çamaşır Makinesinin 

periyodik bakımları 

yapılmalıdır. 

Temizlik malzemesi 

koyulurken eldiven ve 

maske 

kullanılmalıdır. 

Yerler mütemadiyen 

çek-pasla silinmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Bulaşıkhan

e çalışanı 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel  

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Bulaşık 

Makineleri 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

169 

 

50 Çalışanların kendi 

aralarında veya 

müşteri ile kavga 

etmesi 

Çalışanların kendi aralarında 

veya müşteri ile kavga 

etmesi sonucu yaralanma ve 

veya ölüm  

Çalışanlar 

Müşteriler 

Çalışanlar iş 

tecrübesine sahip  

2 3 6 Personele konu ile 

ilgili eğitim verilmesi 

ve bu eğitimin yıl 

içinde tekrarlanması.  

Sertifikalı ilk 

yardımcı bulunmalı 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

 

 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

170 

 

51 Cisimlerin 

Çalışanların 

üzerine düşmesi 

Cisimlerin Çalışanların 

üzerine düşmesi sonucu 

yaralanma ve ölüm 

 

Çalışanlar  2 4 8 Dolaplardaki 

cisimlerin 

sabitlenmesi veya 

düşme sırasında 

kontrol altında 

tutulabilecekleri 

mekanizma veya 

koruyucu önlemlerin 

alınması 

Devrilme riski olan 

cisim, ekipman, 

aletlerin, dolapların 

sabitlenmesi 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi  

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

171 

 

52 Et kıyma 

makinesi  

Et kıyma makinesine 

çalışanın elini kaptırması, 

uzuv kopması, yaralanma 

 

Çalışanlar  2 4 8 Makinenin periyodik 

bakımları 

yapılmalıdır. 

Yüksek devirde çok 

fazla 

çalıştırılmamalıdır. 

Makinelerin üzerinde 

kullanım, bakım ve iş 

güvenliği talimatları 

bulunmalıdır 

Çalışanların 

talimatlara uyması 

sağlanmalı. 

Makine çalışır 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel, 

Çalışanlar 

Makine 

emniyeti 

Yönetmeliği 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Makine 

Kullanım ve 

Bakım Talimatı 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

172 

 

durumdayken 

herhangi bir nedenle 

müdahale edilmemeli. 

Sorumlu kişi 

haricinde makina 

kullanılmamalı. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

173 

 

53 Fritöz Kızartma işlemi sırasında el 

yanması 

Doğalgaz kaçağı sonucu 

patlama ve ölüm 

Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

 

Çalışanlar Fritözlerin 

periyodik bakımları 

yapılmaktadır. 

 

3 3 9 Fritözlerin bakımları 

yapılmalıdır. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Pişirme işlemi 

bitirildiğinde fritözler 

söndürülmelidir. 

Elektrik aksamına su 

periyodik olarak 

yenilenmelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Fritöz Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

174 

 

54 Benmari Yemek pişirme işlemi 

sırasında el yanması 

Doğalgaz kaçağı sonucu 

patlama ve ölüm 

Çalışanlar  3 4 12 Benmarilerin 

bakımları 

yapılmalıdır. 

Gaz kaçak uyarı 

sistemi kurulmalıdır. 

Çalışanlar çalışma 

sırasında azami dikkat 

göstermelidir. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Benmari 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

175 

 

55 Yüksekte bulunan 

malzemeler 

Malzemelerin personelin 

üzerine düşmesi sonucu 

yaralanma, ölüm 

 

Çalışanlar, 

 

 3 3 9 Yüksekte bulunan 

malzemeler vardır. Bu 

malzemeler tehlikeye 

neden olmayacak 

şekilde yerleştirilmeli. 

Unutulmamalıdır ki; 

iş kazalarının birçoğu 

ya yüksekten düşme 

ya da yüksekten 

malzemenin düşmesi 

ve personele isabet 

etmesi sonucu 

olmaktadır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

176 

 

56 Mikser Elektrik kaçağı sonucu 

çarpılma 

Titreşim sonucu oluşabilecek 

kas-eklem rahatsızlıkları 

Çalışanlar  2 2 4 Mikserin periyodik 

bakımları 

yapılmalıdır. 

Yüksek devirde çok 

fazla 

çalıştırılmamalıdır. 

Kullanımı, temizlik 

ve bakım talimatı 

hazırlanmalıdır. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili 

Mutfak 

Şefi 

Elektrik 

işlerinden 

sorumlu 

personel 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu  

Genel İş Sağlığı 

ve Güvenliği 

Prosedürü 

Mikser 

Kullanım 

Bakım ve 

Temizlik 

Talimatı 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

177 

 

57 F 30 

( Non-iyonik 

deterjan) 

C:Aşındırıcı Xn: Zararlı 

R 22 - Yutulması halinde 

sağlığa zararlıdır. 

 R 35 - Ciddi yanıklara 

neden olur. 

Çalışanlar  3 3 9 S 24/25 - Göz ve cilt 

ile temasından 

sakının.  

S 26 Göz ile 

temasında derhal bol 

su ile yıkayın ve 

doktora başvurun. 

S 28 Cilt ile 

temasında derhal bol 

su ile iyice yıkayın. 

S36/37/39 Çalışırken 

uygun koruyucu giysi, 

koruyucu eldiven, 

koruyucu gözlük / 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

Kimyasal 

Maddelerle 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Tehlikeli 

Maddeler 

Yönetimi 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 

 

178 

 

maske kullanın. 

S 45 Kaza halinde 

veya kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız 

hemen bir doktora 

başvurun. 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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58 Klarspüler S 

 

Bulaşık Makinesi 

Parlatıcısı 

C:Aşındırıcı F:Kolay 

Alevlenir                 

R 11 - Kolay alevlenebilir. 

R 34 - Yanıklara neden olur. 

 R 36/38 - Gözleri ve cildi 

tahriş edicidir.  

R 41 - Ciddi göz hasarları 

tehlikesi. 

Çalışanlar  3 3 9 S 7 Sıkı kapatılmış 

kapta muhafaza edin.  

S 16 Tutuşturucu 

kaynaklardan uzak 

tutun - sigara 

içmeyin. 

S 24/25 Göz ve cilt ile 

temasından sakının.  

S 26  Göz ile 

temasında derhal bol 

su ile yıkayın ve 

doktora başvurun. 

S 28  Cilt ile 

temasında derhal bol 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 

Kimyasal 

Maddelerle 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Tehlikeli 

Maddeler 

Yönetimi 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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su ile iyice yıkayın. 

S36/37/39 Çalışırken 

uygun koruyucu giysi, 

koruyucu eldiven, 

koruyucu gözlük / 

maske kullanın.  

S 45 Kaza halinde 

veya kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız 

hemen bir doktora 

başvurun. 

59 K 22 

 (Kireç Çözücü) 

C:Aşındırıcı  

R 35 - Ciddi yanıklara neden 

olur. 

Çalışanlar  3 3 9 S 24/25 - Göz ve cilt 

ile temasından 

sakının. 

İşveren 

veya 

İşveren 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Tehlikeli 

Maddeler 

Yönetimi 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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S 26 Göz ile 

temasında derhal bol 

su ile yıkayın ve 

doktora başvurun. 

S36/37/39 

Çalışırken uygun 

koruyucu giysi, 

koruyucu eldiven, 

koruyucu gözlük / 

maske kullanın. S 45 

Kaza halinde veya 

kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız 

hemen bir doktora 

başvurun. 

Vekili, 

 

Çalışanlar 

Kanunu, 

 

Kimyasal 

Maddelerle 

Çalışmalard

a Sağlık ve 

Güvenlik 

Önlemleri 

Hakkında 

Yönetmelik 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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60 Ex-proof(kapalı) 

olmayan 

floresanlar 

 

Floresanın düşmesi sonucu 

patlama, yaralanma, ölüm 

 

Çalışanlar, 

Ziyaretçiler 

Büro katında Ex-

proof(kapalı)  

floresanlar 

kullanılmıştır. 

1 5 5 İşletme içinde 

bulunan floresanların 

exproof (kapalı) 

olması gerekmektedir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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61 İzin belgesi 

doldurmadan 

işletme sahasının 

dışına çıkma 

Kaza geçirme, suikast, Araba 

çarpması v.s. 

Çalışanlar  2 4 8 Personelin işletme 

sahası dışına 

çıkışlarında mutlaka 

izin belgesi 

doldurması 

sağlanmalıdır. 

Çalışanlar, 

İdari 

işlerden 

sorumlu 

personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

 

İnsan 

Kaynakları 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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62 Çalışanların 

Sağlık muayene 

ve kontrolleri 

Çalışanların birbirlerine 

bulaşıcı hastalık bulaştırması 

sonucu hastalanma, ölüm 

meydana gelmesi 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Çalışanlardan işe 

girişlerde sağlık 

raporu 

istenmektedir. 

Gerekli sağlık 

raporları düzenli 

olarak 

yenilenmektedir. 

1 4 4 Çalışanların işe 

girişlerde sağlık 

muayene raporların 

alınması, çalışanların 

sağlık muayene 

raporlarının iş yeri 

hekimi tarafından 

takip edilmesi, 6 ayda 

bir portör yılda bir 

akciğer filmi 

çektirilmesi. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

İdari 

işlerden 

sorumlu 

personel 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu 

İnsan 

Kaynakları 

Prosedürü 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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63 Araç (motosiklet) 

kullanma 

Kaza sonucu  yaralanma , 

ölüm. 

 

Sürücü 

Çalışanlar 

Çevre 

Servis elemanı kask 

kullanmaktadır. 

2 5 10 Motosiklet kullanma 

talimatı oluşturularak 

sürücülere gerekli 

eğitim verilmeli. 

Ehliyetsiz sürücülere 

araç 

kullandırılmamalıdır. 

L3 Sınıfı motosiklet 

hız sınırlarına riayet 

edilmelidir. 

İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili, 

 

Servis 

elemanı 

Karayolları 

Trafik 

Kanunu 

Araç kullanma 

talimatı 

 

Sürücü 

evraklarının 

takibinin 

yapılması 



EK-2 Risk Analizi Tablosu  

Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı):Ş*O 

Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık: 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 

5 puan (Çok yüksek) 

1 ≤  R.D. ≤ 6:Kabul edilebilir Risk;  8 ≤  R.D. ≤  12:Dikkate Değer Risk;15  ≤  R.D. ≤  25:Kabul Edilemez Risk 

Bölüm: Restoran / Mutfak 

No Tehlike Risk Etkilenen 

Kişi 

Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması 

Gereken Önlemler 

Sorumlu İlgili 

Mevzuat 

Kontrol 

Mekanizması 
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64 Güvenlik Dışarıdan gelebilecek 

tehlikeler 

 

Çalışanlar, 

Müşteriler 

Restoran 8 adet 

güvenlik kamerası 

ile korunmaktadır. 

2 3 6  İşveren 

veya 

İşveren 

Vekili,  

Çalışanlar 

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Kanunu, 

 



 

187 

 

 


