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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞLETMELERDE RİSK DEĞERLEMESİ 

VE İŞVERENE GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR 

 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili sorumluluklarını düzenlemiş olup, 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren işletmelerde risk 

değerlendirmesi işverenlere birçok sorumluluklar getirmektedir. Risk değerlendirmesi,  kamu ve özel 

sektöre ait olan faaliyet konusu ayrımı yapılmaksızın bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri 

ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacak olup, ev 

hizmetleri, kendi nam ve hesabına çalışan istihdam etmeksizin mal ve hizmet üretenler bu kanunun 

uygulama alanı dışındadır. Risk Değerlendirmesi ile ilgili yapılması gereken işlemler aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 

 

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 ifade etmektedir. 

 

Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmak Zorundadır 

 

İşverenler risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Ancak bunun yapılmış 

olması iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. 

 

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirilecek olup, ekip 

aşağıdakilerden oluşacaktır. 

 

a. İşveren veya Vekili 

b. İş Güvenliği Uzmanları (İş yerinin faaliyetinin bulunduğu tehlikeye göre A, B veya C sınıfı 

belgeye sahip) ve İş Yeri Hekimleri 

c. İşyeri çalışan Temsilcileri 

d. İşyerindeki bütün birimleri temsil eden yaptığı işin bütün süreçlerine hakim risk konusunda bilgi 

sahibi çalışanlar 

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan 

hizmet alabilir. 
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Risk Değerlendirmesi Aşamaları 

1- Risk Değerlendirmesi 
Tüm işyerlerinde kuruluş aşamasından başlamak üzere gerçekleştirilecektir. 
 

2- Tehlikelerin Tanımlanması 
Çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin bilgiler toplanacaktır. 
 

3- Risklerin Belirlenmesi ve Analizi 
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 belirlenecektir. 
 

4- Risk Kontrol Adımları 
a)Planlama 
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
 

5- Dökümantasyon 
 

6- Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 
işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenecek ancak  aşağıda belirtilen durumlarda 
ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde 
bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenecektir. 

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, 

         b)İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması, 

         c)Üretim yönteminde değişiklikler yapılması, 

        d)İş kazası, meslek hastalığı veya bunların gerçekleşmesine çok az kalması(ramak kala olay), 

         e)Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin yasal mevzuatta değişiklikler olması, 

         f)Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi, 

         g)İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. 

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları 

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda ayrı ayrı risk değerlendirmesi 

gerçekleştirilecektir. 

 

         Risk Değerlendirilmesinin Uygulanmaması Halinde Karşılaşılacak Cezai Yaptırımlar. 

 

Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 Türk Lirası, aykırılığın devam 

ettiği her ay için 4.500 Türk Lirası, İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu 

ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların 

yapılmasını sağlamayan işverene 1.500 Türk Lirası tutarındaki idari para cezası Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürünce verilecek olup, ceza tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenecektir.  

 

Konu ile ilgili bilgi edinilmesini rica ederiz. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize  başvurunuz, 

 

Saygılarımızla,    

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 

 


