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ÖNSÖZ
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünyada bir yılda 100 milyondan fazla iş kazası
meydana geldiğini ve üç dakikada bir iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle bir çalışanın
yaşamını yitirdiğini ifade etmektedir. İş kazaları dışında dünyada meydana gelen doğal ve
insan kaynaklı afetler nedeniyle de çok sayıda insan ölmekte ya da yaralanmaktadır. Doğal
afetler ve iş kazaları nedeniyle ölen ve yaralanan insan sayısı savaşlarda ölen ve yaralanan
insan sayısından çok daha fazladır.
Acil yardım ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum
yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi içindeki risk değerlendirme ise risklerin seviyelerininönceliklerinin, doğru şekilde belirlenebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin ve risk
azaltıcı çalışmaların başlatılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda hazırlanan bu ders
notunda öncelikle acil durum ve afet yönetimindeki riskler ele alınmış sonrasında ise kalitatif
ve kantitatif risk değerlendirme metotları incelenmiştir.
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YAZAR NOTU
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünyada bir yılda 100 milyondan fazla iş kazası
meydana geldiğini ve üç dakikada bir iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle bir çalışanın
yaşamını yitirdiğini ifade etmektedir. İş kazaları dışında dünyada meydana gelen doğal ve
insan kaynaklı afetler nedeniyle de çok sayıda insan ölmekte ya da yaralanmaktadır. Doğal
afetler ve iş kazaları nedeniyle ölen ve yaralanan insan sayısı savaşlarda ölen ve yaralanan
insan sayısından çok daha fazladır.
Acil yardım ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum
yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi içindeki risk değerlendirme ise risklerin seviyelerininönceliklerinin, doğru şekilde belirlenebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin ve risk
azaltıcı çalışmaların başlatılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda hazırlanan bu ders
notunda öncelikle acil durum ve afet yönetimindeki riskler ele alınmış sonrasında ise kalitatif
ve kantitatif risk değerlendirme metotları incelenmiştir.
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1. RİSK – TEMEL KAVRAM VE ESASLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Risk Kavramı
1.2. Belirsizlik ve Risk İlişkisi
1.3. Oluşma Yerine Göre Risk Türleri ve Risk
1.4. Acil Durum ve Afet Yönetiminde Risk İle İlgili Temel Kavramlar
1.5. Acil Durum ve Afet Yönetiminde, Seviyesine Göre Risklerin İsimlendirilmesi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dünyada iş kazası, meslek hastalığı ve afetler nedeniyle yılda yaklaşık kaç kişi
hayatını kaybetmektedir?
2)
İş kazası, meslek hastalığı ve afetler nedeniyle meydana gelen ölümlerin
azaltılması adına dünyada hangi örgütler-kurumlar çalışmaktadır?
3)

Acil durum ve afet yönetiminin çalışma alanı içinde ne tür riskler söz

konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Risk ve Belirsizlik Kavramı

Risk ve belirsizlik
kavramlarını öğrenmek, risk
ile belirsizlik ilişkisini
anlayabilmek

Okuyarak ve araştırarak

Oluşma Yerine Göre Risk
Türleri ve Risk

Risk türlerini öğrenmek

Acil Durum ve Afet
Yönetiminde Risk İle İlgili
Temel Kavramlar

Okuyarak ve araştırarak

Risk, tehlike, iş kazası,
ramak kala, kaza, güvenlik,
emniyet, risk yönetimi, risk
değerlendirmesi gibi temel
kavramları öğrenmek

Okuyarak ve araştırarak

4

Anahtar Kavramlar


Risk ve belirsizlik



Risk seviyesi



Tehlike



İş kazası



Meslek hastalığı



Risk türleri

5

Giriş
Acil durum ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum
yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. İstenmeyen bir olaydan asgari hasar ve maliyetle kurtulmak için risk
yönetimi büyük önem arz etmektedir. Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi konusuna
geçmeden, öncelikle acil durum yönetimi kapsamında risklerle ilgili temel kavram ve
esasların anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda bu bölümde risk kavramı, belirsizlik ve
risk ilişkisi, seviyesine göre riskler ile risk değerlendirmesi ve risk yönetimi kapsamındaki
temel kavramlar incelenmiştir.
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1. Risk – Temel Kavram ve Esaslar
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünyada bir yılda 100 milyondan fazla iş kazası
meydana geldiğini ve üç dakikada bir iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle bir çalışanın
yaşamını yitirdiğini ifade etmektedir. İş kazaları dışında dünyada meydana gelen doğal ve
insan kaynaklı afetler nedeniyle de çok sayıda insan ölmekte ya da yaralanmaktadır. Doğal
afetler ve iş kazaları nedeniyle ölen ve yaralanan insan sayısı savaşlarda ölen ve yaralanan
insan sayısından çok daha fazladır.
Acil durum ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum
yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. İstenmeyen bir olaydan asgari zarar ve maliyetle kurtulmak için risk
yönetimi büyük önem arz etmektedir. Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi konusuna
geçmeden öncelikle acil durum yönetimi kapsamında risklerle ilgili temel kavram ve esasların
anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda bu bölümde risk kavramı, belirsizlik ve risk ilişkisi,
seviyesine göre riskler ile risk değerlendirmesi ve risk yönetimi kapsamındaki temel
kavramlar incelenmiştir.

1.1. Risk Kavramı
Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan risk, istenmeyen
durum ya da olaylarla ilgili bir kavramdır. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı ISO
31000’e göre risk, “belirsizliklerin hedeflerin üzerindeki etkisi” olarak tanımlanmaktadır (ISO
31000, 2009). Bu kapsamda bir hedefe doğru giderken bu hedeften saptıran (olumlu ya da
olumsuz) belirsizliklerin ortaya çıkma durumu risk olarak değerlendirilmektedir. Örneğin bir
üretim sisteminde bir makinenin arızalanması bir belirsizlik iken bunun ortaya çıkma olayı ise
risk olarak değerlendirilmektedir. Hubbard (2009), ise riski, kayba neden olan, bir felaket ya
da istenmeyen olayların olasılığı ve şiddeti şeklinde tanımlamaktadır.
Birçok risk tanımında risk seviyesini belirleyen temelde iki unsuru olduğu
görülmektedir. Bunlar “olasılık” ve “etki”dir. Olasılık, riskin ortaya çıkma ihtimalidir. Etki
ise risk kapsamında değerlendirilen olayın vuku bulması neticesinde ortaya çıkartacağı
zarardır. Etki, bazı kaynaklarda şiddet olarak da ifade edilebilmektedir. Risklerde, olasılık ve
etkinin yüksek olması istenmez. Yüksek olasılıklı ve şiddetli (etkisi yüksek) riskler, sık
meydana gelen ve ortaya çıktığında önemli zararlara neden olan olayları işaret eder. Bu iki
unsur dışında bir riskin tanımlanmasında bazı kaynaklar ve bazı risk değerlendirme
metodolojileri üçüncü bir unsur olan “saptanabilirlik” kavramını ortaya koymaktadır.
Saptanabilirlik istenmeyen olayın ortaya çıkmadan önce saptanabilme özelliğiyle ilgilidir.
Saptanabilirlik ne kadar yüksekse, riskin önemi de o nispette azalacaktır. Örneğin bir üretim
sisteminde iş kazalarını ele alalım. Bir iş kazasının (örneğin bir işçinin çalışan bir tezgâha
kolunu kaptırması) farklı alt kategorileri bulunabilir. Bu kazalardan riski en düşük olan kaza,
etkisi düşük (kolun kaptırılması neticesinde kaza sadece sıyrıklara neden oluyorsa), olasılığı
az (çok nadir gerçekleşiyorsa) ve saptanabilirliği yüksek (kaza olmadan önce bir şekilde sesli
uyarıcı sistemlerle kaza öngörülebiliyorsa) bir kaza riski kolun kaptırılması neticesinde kolun
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kaybedilmesine neden olan, sık gerçekleşen ve saptanabilmesi zor olan bir riske göre her üç
unsur içinde de daha istenmeyen bir olaydır.

Şekil 1.1: Riskin Seviyesini Belirleyen Unsurlar

1.2. Belirsizlik ve Risk İlişkisi
Risk
yönetimi,
risklerin
tanımlanması,
değerlendirilmesi,
istenmeyen
olayların/durumların önlenmesi, istenmeyen durumlar ortaya çıktığında ise oluşan zararın
azaltılmasına yönelik çalışmalar bütünüdür. Risk yönetiminde, belirsizlikler üzerinde
çalışılmaktadır. Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi analiz edilmesi ve riskler üzerinde
belirli çalışmalar yapılabilmesi için veriye ihtiyaç vardır. Bu bilgi bir olayın gerçekleşme
zamanı, olay gerçekleştiğindeki etkisi gibi kesin bilgiler ise bu durumda bu olay risk
kapsamında değerlendirilemez. Bu kapsamda kesinlik seviyesi tam olan konular/durumlar risk
yönetimi kapsamında incelenmemektedir. Bununla birlikte az sayıdaki “yüksek seviyede
belirsiz” ya da “tam belirsiz” olaylar/durumlar da (mamül deposuna ya da bir hastaneye
göktaşı düşmesi gibi) risk yönetiminde incelenmesi çok zor olan alanlardır. Bir olayın sıklığı,
oluşturacağı etki (şiddeti) ve saptanabilirliği ile ilgili hiçbir veri olmaması ya da bu olayın
gerçekleşme ihtimali sıfıra çok yakın olması durumunda bu konuda risk göz ardı edilebilir.
Bununla birlikte sıklıkları, etkileri ve saptanabilirlikleri konusunda (depremler, yangınlar, iş
kazaları, meslek hastalıkları vb.) kabul edilebilir düzeyde bir olasılık ve veri olan olaylar, risk
yönetimi kapsamında incelenmektedir. Buna göre risk yönetiminin belirsiz ve tam kesin
olaylar ile ilişkisi ve risk yönetimi kapsamı, Şekil 1.2’de gösterilen alan içinde tanımlanabilir.
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Kısmi Bilgi Var

Bilgi Yok

TAM
BELİRSİZLİK

Kesin Bilgi Var

KESİNLİK
Risk Yönetimi Kapsamı

Şekil 1.2: Risk Yönetimi Kapsamı

1.3. Oluşma Yerine Göre Risk Türleri ve Risk
Riskler oluşma yerlerine göre farklı alanlarda incelenebilmektedir. Bu kapsamda farklı
kaynaklarda risklerin oluşma yerleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bununla
birlikte literatürdeki sınıflandırmalar incelendiğinde yaygın şekilde risklerin;


Finansal riskler,



Stratejik ve kurumsal riskler,



Operasyonel riskler,



Acil durum (İş kazaları ve afetler) riskleri

olmak üzere dört grupta incelendiği söylenebilir.
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Şekil 1.3: Oluşma Yerine Göre Risk Türleri

Yukarıda ifade edilen risk türleri içinde insanlık için hiç şüphesiz en büyük zarara
neden olan riskler acil durum ve afet yönetimi kapsamında incelenen risklerdir. Bu
kapsamdaki riskler her türlü iş kazası, meslek hastalığı, doğal ve insan kaynaklı afetlerdir.
Özellikle afetler neticesinde oluşan can kayıpları nedeniyle bu alandaki risk yönetimi
çalışmaları daha fazla önem arz etmektedir.
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1.4. Acil Durum ve Afet Yönetiminde Risk İle İlgili Temel Kavramlar
Acil durum ve afet yönetiminde risk değerleme çalışmalarında ve mevzuatta farklı
kavramlardan yararlanılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan bazı kavramların kısa açıklamaları
aşağıda verilmiştir.

Risk: Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı ISO 31000’e göre risk,
“belirsizliklerin hedeflerin üzerindeki etkisi” olarak tanımlanmaktadır (ISO 31000, 2009).
Acil durum ve afet yönetimi kapsamında ise risk; meydana geldiğinde, çalışanlara ya da
insanlara veya çevreye önemli zarar ya da hasar verici nitelikteki bir olayın meydana gelme
olasılığı ile, zarar derecesinin (şiddetinin) bileşkesi olarak ifade edilmektedir. Acil durum ve
afet yönetimi kapsamında meydana gelebilecek iş kazası, meslek hastalıkları ya da afetlerle
ilgili aşağıda bazı riskler paylaşılmıştır.
o

Ölme

o

Yaralanma

o

Hastalanma (Fiziksel ya da ruhsal)

o

Kontaminasyon (biyolojik, kimyasal ya da nükleer kirlenme)

o

Büyük hasar ve maddi kayıp oluşması

o

Göçe zorunlu kalma

o

Zorunlu ihtiyaçların tedarik edilememesi

o

Ulaşımın tamamen durması

o

Altyapının büyük hasar görmesi


Tehlike: Tehlike gelecekte oluşabilecek bir kaza ya da afetin kaynağıdır.
Tehlike insanlara, ekipmanlara ya da çevreye zarar verebilme potansiyelini ifade eder.
Örneğin deprem ya da bir üretim sistemindeki bir kazanın patlaması birer tehlikedir. Deprem
ya da kazan patlaması önemli ölçüde can ve/veya mal kaybına yol açarsa bu durumda olayın
cereyan etmesiyle zararın meydana gelmesi afet ya da iş kazası olarak ifade edilir. Risk
tanımlanırken ve riskin seviyesi hesaplanırken, tehlikenin sıklığı ve tehlikenin ortaya
çıkmasıyla oluşabilecek zararlar dikkate alınır. TS 18001’de tehlike insanların yaralanması,
sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum
veya işlemler şeklinde tanımlanmaktadır (TS18001-2007).
Bazı ülkelerde tehlike kesin ya da olasılıklı şekilde alt sınıflara ayrılmakta ve farklı
kelimelerle ayrıştırılmaktadır. Örneğin İngiltere’de “hazard” kelimesi kesin zarar oluşturacak
tehlikeler için (örneğin kimyasal atıklar) kullanılırken, “danger” kelimesi ise zarara neden
olabilecek tehlikeler için (örneğin elektrik panosu) kullanılmaktadır.
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İş kazası: Çalışma gerçekleştirilen bir tesiste ya da işin yürütülmesi
kapsamında gerçekleştirilen bir süreçte meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaylardır.

Ramak Kala: Çalışma gerçekleştirilen bir tesiste ya da işin yürütülmesi
kapsamında gerçekleştirilen bir süreçte meydana gelen; çalışanı, işyeri ya da çalışma
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardır.

Meslek Hastalığı: Bir çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden ve
çalışma koşullarından dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici ya da sürekli hastalıklar, bedensel ve/veya ruhsal hastalıklar meslek hastalığı
olarak tanımlanmaktadır.

Kaza: Bir ya da birden çok kişinin ölümüne, yaralanmasına, hastalanmasına
ve/veya çevreye, ekipmanlara zarar vermesine neden olan beklenmedik olaylar, “kaza” olarak
ifade edilmektedir.

Güvenlik: Tehlikelerin neticesinde meydana gelen olaylara karşı koruma
amaçlı alınan önlemler “güvenlik” olarak tanımlanır. Oluşabilecek zarar ve hasardan
korunmak adına yapılan tüm faaliyetler ve kullanılan ekipmanlar güvenlik kapsamındadır.
Örneğin yolda oluşan bir çukurun etrafına güvenlik şeridi çekilmesi, keskin bir viraj
öncesinde uyarıcı levhalar vb. uygulamalar güvenlik ile ilgilidir.

Emniyet: Yasal düzenin aksatılmaması ve insanların yasal düzen içinde
yaşayabilme durumunu ifade eder. Basınç seviyesinin artması durumunda patlaması söz
konusu olacak bir buhar kazanı için güvenlik önlemleri alınırken, hırsızlık, cinayet, gasp vb.
durumlar da emniyet tedbirleri söz konusudur.

Risk Yönetimi: Risk yönetimi, meydana gelebilecek istenmeyen olayları
yönlendirmek ve kontrol etmek, etkisini azaltmak için yapılan faaliyetler bütünüdür. Risk
yönetimi; yönetim politikaları, prosedürleri, iletişim faaliyetleri uygulamaları, danışmanlık,
çevrenin tespiti ve tanımlanması, analiz, değerlendirme, iyileştirme, izleme ve gözden
geçirme faaliyetlerinin sistematik olarak uygulanmasını kapsar (ISO 31000, 2009).
Risk yönetimi; risklerin tespit edilmesinde, değerlendirilmesinde, hükme
bağlanmasında, riskleri düşürmek veya tahmin etmek için gerçekleştirilen eylemlerde,
risklerin izlenmesi ve gözden geçirilmesinde kullanılan süreçlerin tamamıdır (Orange Book,
2004).
Acil durum ve afet yönetimi kapsamında risk yönetimi, can ve mal kaybına yol
açabilecek risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak geliştirilen
politikaların, tecrübe ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır. Bu kapsamda acil
durum gerektiren olaylar karşısında nasıl tepkilerin verileceğinin planlanması dışında, bu
olaylar olmadan gerekli tedbirleri alarak oluşacak zararı azaltmaya yönelik tüm planlama,
kontrol ve iyileştirmeye yönelik faaliyetler risk yönetimini oluşturur.
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Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi risk yönetimi içerisindeki bir
süreçtir. Genel anlamda risk değerlendirmesi; istenmeyen durumların-olayların meydana
gelmesinde etkili olan tüm faktörlerin incelenmesi-tanımlanması, risklerin sıklıkları ve
etkilerinin belirlenerek, risk seviyesinin hesaplanması, risklerin önceliklendirilmesi ve
risklerin zararlarının azaltılabilmesi adına gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması
faaliyetleridir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya
da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan
tüm etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve
risklerin kontrol altına alınabilmesi adına kontrol tedbirlerinin oluşturulması amacıyla yapılan
çalışmalardır.

1.5. Acil Durum ve Afet Yönetiminde, Seviyesine Göre Risklerin
İsimlendirilmesi
Riskler daha önceki başlıklarda ifade edildiği üzere tehlikelerin vuku bulmasıyla
ortaya çıkan hasar ve kayıplardır. Bu kapsamda risk seviyeleri, istenmeyen olaylarındurumların ortaya çıkma sıklığı ve ortaya çıktıktan sonra oluşturacağı etki ile
hesaplanmaktadır. Bu kapsamda acil durum ve afet yönetiminde riskleri, kabul edilemez
riskler, üstesinden gelinebilir riskler ve kabul edilebilir riskler olarak sınıflandırmak
mümkündür.
Risk seviyesine göre tehlikelerin sonuçları sırasıyla, afet, acil durum ve olay şeklinde
tanımlanabilmektedir.

OLAY
Kabul Edilebilir Risk

AFET
ACİL DURUM

Kabul Edilemez Risk

Üstesinden
Gelinebilir Risk
Şekil 1.4: Seviyesine Göre Riskler
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Olaylar, sınırlı etkiye sahip lokal alanlarda meydana gelen, büyük zarara neden
olmayan ve işleyişi durdurmayacak boyuttaki istenmeyen sonuçlardır. Olaylara genellikle kısa
bir süre içinde olayın olduğu yerdeki kişi ya da ekiplerce müdahale edilir. Örneğin bir üretim
tesisinin bahçesinde küçük bir yangın çıkması ya da bir çalışanın tansiyonunun düşmesi
(geçici olarak) bir olay olarak değerlendirilebilir.
Acil durumlar, derhal müdahale isteyen ve kişilerin, tesislerin, kurum ve kuruluşların
iş yapmalarını engelleyen olayların sonuçlarıdır. Acil durumlara genellikle yerel imkânlar ile
müdahale etmek yeterlidir. Örneğin otobandaki bir trafik kazası ya da bir fabrikada bir kişinin
yaralanmasına-ölümüne neden olan bir kazanın cereyan etmesi acil müdahaleyi gerektiren
durumlardır.
Afetler ise bir toplumun, bir şehrin-bölgenin ya da bir çevrenin yaşamında önemli
kesintilere, problemlere yol açan, ölümlere, yaralanmalara, yüksek maddi kayıplara, büyük
çevresel hasara neden olabilen, normal yaşamı ve faaliyetleri kesintiye uğratan, yerel imkân
ve kaynaklarla baş edilemeyecek kadar büyük olayların sonuçlarıdır. Bir ilde-ilçede meydana
gelen büyük bir deprem sonucu birçok insanın ölmesi, bir sanayi bölgesinin çok büyük bir
yangın sonucu tamamen yok olması, bir trenin raylardan çıkması ve devrilmesi sonucu birçok
insanın hayatını kaybetmesi, devalüasyon neticesinde bir ülkedeki birçok şirketin iflas etmesi,
vb. olayların sonuçları afetlere örnek olarak verilebilir.
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Uygulamalar
1)
Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili ülkemizde faaliyet gösteren kurumlar
hangileridir? Araştırınız.
2)
Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren kurumlardan birinin risk
değerlendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri inceleyiniz.
3)
Risk ile ilgili kavramları (risk, belirsizlik, tehlike, ramak kala, emniyet,
güvenlik vb.) araştırarak bu kavramların arasındaki farklılıkları ve kullanım alanlarını
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi konusuna geçmeden öncelikle acil durum
yönetimi kapsamında risklerle ilgili temel kavram ve esasların anlaşılması ve risk
kaynaklarının incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu bölümde risk kavramı, belirsizlik
ve risk ilişkisi, farklı alanlardaki risk türleri ile risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
kapsamındaki temel kavram ve esaslar ele alınmış, acil durum ve afet yönetiminde risk ile
ilgili terminolojiye ait örnekler paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir riskin ortaya çıkma sıklığı, riskin seviyesini belirlemede kullanılan
unsurlardan biridir. Bu unsur ne şekilde ifade edilmektedir?
a)

Etki

b)

Saptanabilirlik

c)

Olasılık

d)

Güvenlik

e)

Emniyet

2)

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

i. Kesinlik seviyesi tam olan konular/durumlar risk yönetimi kapsamında
incelenmemektedir.
ii. Bir olayın sıklığı, oluşturacağı etki (şiddeti) ve saptanabilirliği ile ilgili hiçbir veri
olmaması ya da bu olayın gerçekleşme ihtimali sıfıra çok yakın olması durumunda bu konuda
risk göz ardı edilebilir.
iii. Risk ile belirsizlik tamamen aynı kavramlardır.
a)

i

b)

ii

c)

i,ii

d)

ii,iii

e)

i,ii,iii

3)
Aşağıdakilerden hangisi
değerlendirilebilecek bir risktir?

acil

durum

ve

afet

yönetimi

kapsamında

a)

ABC işletmesinde veritabanının çökmesi

b)

Bir firmanın yurtdışındaki önemli bir pazarında daralma söz konusu olması

c)

Bir makine arızası

d)

Artvin’de radyasyon miktarının kabul edilebilir seviyenin üstüne çıkması

e)

Doların Türk Lirası karşısında beklenenden çok fazla değer kazanması
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4)
…………………… gelecekte oluşabilecek bir kaza ya da afetin kaynağıdır ve
insanlara, ekipmanlara ya da çevreye zarar verebilme potansiyelini ifade eder.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Risk

b)

Tehlike

c)

İş kazası

d)

Meslek hastalığı

e)

Güvenlik

5)
Çalışma gerçekleştirilen bir tesiste ya da işin yürütülmesi kapsamında
gerçekleştirilen bir süreçte meydana gelen; çalışanı, işyeri ya da çalışma ekipmanını zarara
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylara …………………denilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Tehlike

b)

Meslek hastalığı

c)

Güvenlik

d)

Emniyet

e)

Ramak kala

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)b, 5)e
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2. AFETLER VE AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Afet Nedir?
2.2. Afet Türleri
2.3. Modern Afet Yönetim Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Acil durum ve afet yönetiminde en önemli risk kaynaklarından biri olan afetler
ile ilgili olarak ülkemizde hangi kurum ve kuruluşlar yetki ve sorumluluk sahibidir?
2)

Afetler kaç şekilde ve hangi unsurlar dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır?

3)

Ülkemizde yaşanan afetlerle ilgili istatistiki bilgilere nereden ulaşılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Kavramı

Afet ve afetler ile ilgili
kavramları öğrenmek

Okuyarak, araştırarak

Afet Türleri

Doğal afetler, insan kaynaklı
afetler ile teknolojik afetleri
ve bu afetler altındaki alt
sınıfları öğrenmek

Okuyarak, araştırarak

Afet Yönetim Sistemi

Afet yönetim sistemi
kapsamında zarar azaltma,
hazırlık, müdahale ve
iyileştirme aşamalarını
öğrenmek

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Afetler



Afet türleri



Afet yönetim sistemi
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Giriş
Acil durum ve afet yönetiminde risk değerlendirme kapsamında üzerinde en fazla
çalışılan alanlardan biri afetlerdir. Can kaybına, yaralanmalara, ekonomik veya sosyal
kayıplara neden olan, insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen, çalışmalarını kesintiye
uğratan, mal varlığını azaltan-yokeden doğal ya da insan kaynaklı nedenler sebebiyle
gerçekleşen istenmeyen etkili olaylar “afet” olarak isimlendirilmektedir. Afetler, acil durum
ve afet yönetiminde, çoğu zaman risk seviyesinin en büyük olduğu olaylardır. Risk
değerlendirme metodolojilerine geçmeden önce afetlerin incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bölümde afetler konusu el alınmış, afet türleri ile afetlerin etkileri
incelenmiştir.
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2. Afetler ve Afetlerin Sınıflandırılması
Acil durum ve afet yönetiminde risk değerlendirme kapsamında üzerinde en fazla
çalışılan alanlardan biri afetlerdir. Can kaybına, yaralanmalara, ekonomik veya sosyal
kayıplara neden olan, insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen, çalışmalarını kesintiye
uğratan, mal varlığını azaltan-yok eden doğal ya da insan kaynaklı nedenler sebebiyle
gerçekleşen istenmeyen etkili olaylar “afet” olarak isimlendirilmektedir. Afetler, acil durum
ve afet yönetiminde risk seviyesinin en büyük olduğu olayları teşkil etmektedir. Bu kapsamda
risk değerlendirme metodolojilerine geçmeden önce afetlerin incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu bölümde afetler konusu el alınmış, afet türleri ile afetlerin etkileri incelenmiştir.

2.1. Afet Nedir?
Afet insanoğlunun yaratılışından itibaren korktuğu ve mücadele ettiği istenmeyen
olaylar neticesinde oluşan netice-zarar-sonuçtur. Birleşmiş Milletler afeti; “İnsanlar ile tabi ve
kültürel kaynaklar için fiziksel, ekonomik ve sosyal veya çevresel kayıplar oluşturan, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini sekteye uğratarak toplulukları etkileyen ve toplumun imkân ve
kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal ve insan kaynaklı olayların sonucu”
olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere afetler sebep değil sonuçtur. Afetler
kazalardan farklı olarak bireyleri değil çok sayıda insanı, belirli bölgeleri ve kimi zaman tüm
toplumu etkileyen geniş tesirli olaylardır. Dolayısıyla afetler farklı insanları ve insanların
yaşadığı-çalıştığı çevreyi önemli şekilde etkilemektedir. Bu kapsamda bir firmada bir
çalışanın elinin kesilmesi bir kaza olarak nitelendirilirken, aynı firmada gaz sızıntısı nedeniyle
çok sayıda çalışanın zehirlenerek ölmesi ve yaralanması ise afet olarak adlandırılmaktadır.
Aynı şekilde çok fazla kullanılmayan tali bir yoldaki bir köprünün yıkılması afet olarak
nitelendirilemez. Fakat Boğaziçi Köprüsü’nün halatlarından birinin kopmasıyla kullanılamaz
hale gelmesi ile tüm İstanbul’un trafiğinin tamamen felç olması bir afettir.

2.2. Afet Türleri
Afetler literatürde birçok kaynakta “doğal afetler” ve “insan kaynaklı” afetler olmak
üzere iki sınıfta incelenmektedir. Doğal afetler, kontrol edilemeyen doğa olaylarının etkisi ile
oluşan afetlerdir. Buna göre deprem, heyelan, toprak kayması, su baskınları, tsunami, don,
dolu, buzlanma, çığ düşmesi, seller, hortum, fırtına, zemin çökmesi, kaya düşmesi, aşırı
yağmur, yanardağ patlamaları, kar ve kış fırtınaları, sıcak ve soğuk hava dalgaları. vb. doğal
afetlere örnek olarak verilebilir. Doğal afetleri önlemek ve kontrol altında tutmak çoğu zaman
imkânsızdır.
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Şekil 2.1: Mart 2011’de Japonya’da Meydana Gelen Deprem ve Tusunami Sonrasında
Kurtarma Görevlilerinin Çalışmaları
Kaynak: http://environment.nationalgeographic.com/environment/sustainable-earth/disasters/,
Photograph by Paula Bronstein, Getty Images
İnsan kaynaklı afetler insan nedenli, insan etkileşiminden kaynaklanan afetler olarak
tanımlanabilmektedir. Bu afetler insanların bir şeyi yanlış yapması, yapmaması ya da eksik
yapmasından ortaya çıkan istenmeyen olaylardır. İnsan kaynaklı afetlere örnek olarak, orman
yangınları, terör saldırıları, finansal krizler, ulaşım ve taşımacılıktaki büyük kazalar, büyük
endüstriyel teknolojik kazalar örnek olarak verilebilir. İnsan kaynaklı afetler anlık saniyelik
olaylar olabildiği gibi uzun bir süreye yayılabilen (aylar-yıllar) olaylar da olabilmektedir.
İnsan kaynaklı afetler doğal afetlerden farklı olarak kısmen kontrol altına alınabilmektedir.
“Teknolojik afetler” ya da “endüstriyel afetler” insan kaynaklı afetler altında
incelebildiği gibi bazı kaynaklarda ayrı bir üçüncü başlıkta değerlendirilmektedir. Buna göre
insan kaynaklı afetler başlığı altında enflasyon, finansal krizler, savaşlar, göçler ve terör
saldırıları incelenmekte, teknolojik afetlerde ise endüstriyel bir faaliyet, üretim ya da hizmet
gerçekleştirirken meydana gelen afetler ele alınmaktadır.
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Şekil 2.2: Hiroşima Kaynak: www.boston.com
Teknolojik afetlerin çıkış nedeni teknolojik hatalar-eksiklikler gibi görünse de esasen
kök neden insan kaynaklıdır. Eğitimsizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi
sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu teknoljik afteler meydana gelebilmektedir.

Şekil 2.3: Çernobil Faciası (Kaynak: guncelportal.blogspot.com)
İnsan kaynaklı ve teknolojik afetlerin ayrı gruplarda toplandığı sınıflandırmaya göre
afet türleri şu şekildedir;
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Şekil 2.3: Afet Türleri

2.3. Modern Afet Yönetim Sistemi
Afetlerin büyüklüğü ortaya çıkan etki ve afete maruz kalan işletmenin, bölgenin ya da
toplumun savunma kabiliyeti ile ilgilidir. Bu kapsamda afet şu şekilde formülize edilebilir.

AFET = TEHLİKE x SAVUNMASIZLIK
Bazı afetler çok büyük-şiddetli görünse de, afetin meydana geldiği yerlerdeki ön
hazırlık neticesinde afetin etkisi az olabilmektedir. Bazı afetler ise küçük-şiddeti az
görünmekle birlikte hazırlıksız ve savunmasız toplumlarda derin yaralar açabilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde afetlerin sayılarının azaltılması, ortaya çıkan etkilerinin azaltılması
afetlerin gerçekleşmeden tahminlenmesi ve afetler neticesinde en doğru müdahalelerin
gerçekleştirilebilmesine
yönelik
olarak
modern
afet
yönetim
sistemlerinden
yararlanılmaktadır. Afet öncesinde korumaya ya da önlemeye yönelik çalışmalar risk
yönetimi altında incelenirken, afet sonrasında müdahale, düzeltme faaliyetleri kriz yönetimi
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kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kriz yönetiminin ön şartı risk yönetimidir. Risk yönetimi
kapsamında gerekli faaliyetler yapılmadığı zaman kriz yönetimi gerçekleştirilemez. Afet
yönetimine ait genel aşamalar-evreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2.1: Afet Yönetiminde Aşamalar (Kadıoğlu ve Özdemir, 2005)
No

Evreler

1

Zarar Azaltma

Alt Evreler

Tahmin ve Erken Uyarı
2

Hazırlıklı Olma
Afetler Etki Analizi

3

Müdahale

4

İyileştirme

Yeniden Yapılandırma

Bu dört evrenin tam olarak hayata geçirilmesi ile bütünleşik afet yönetimi tesis edilmiş
olacaktır. Kadıoğlu bu evreleri şu şekilde açıklamıştır (Kadıoğlu, 2008)
Zarar Azaltımı: Afetlerin etkilerini ve zararlarını ortadan kaldırabilmek ya da
azaltabilmek adına yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu faaliyetler önlemeye yöneliktir.
Uzun dönemde tehlikeli durum ve bunların etkileri nedeni ile oluşabilecek can ve mal kaybı
zararlarını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan sürekliliği olan aktivite ve
önlemlerdir. Zarar azaltma amacı aynı zamanda, işyerlerini ve halkı basit önlemler konusunda
eğitmek, böylece kayıp ve yaralanmaları azaltmaktır. Bu aşama zarar azaltmayı içerdiği için,
afet acil yardım planları yürürlüğe girmeden önce veya sonra oluşturulabilir. Ekonomik zarar
azaltma önlemleri, uzun dönemde sürdürülebilir kalkınma ve afet kayıplarını azaltmak için
çok önemlidir. Zarar azaltma çalışmaları, tehlikelere açık bölgelerde sel, fırtına veya
depremler sonrası, tekrar yeniden yapılanma (yıkım-yara sarma) kısır döngüsünü ortadan
kaldırabilir. Bir acil durum veya afet sonrası, bu konudaki duyarlılık artmışken, bazı maddi
kaynakların elde edilmesi daha kolay olabilir. Ayrıca bazı tesis ve altyapı ünitelerinin
tasarımını ve konumunu yenidene ele alınmalıdır. Böylece afet sonrası zarar azaltma sürecine
önem vererek plan yapmak daha güvenli yerleşim birimleri oluşturmamızı sağlayacaktır.
Hazırlıklı Olma: Afetler gerçekleşmeden önceki kısım olan risk yönetimde ikinci
önemli evresi olan hazırlık safhasında yapılması gereken çalışmaların ana hedefi, tehlikenin
insanlar için olumsuz etkiler doğurabilecek sonuçlarına karşı önlemler alarak, zamanında, en
uygun şekilde ve en etkili organizasyon ve yöntemler ile müdahale edebilmeye
hazırlanmaktır. Hazırlıklı olma, acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
ve destek kaynaklarının düzenlenmesini de içerir. Bu aşamada tüm yönetimler acil durum/afet
yönetimi görevleri için gerekli atamaları veya belirlemeleri yapmalı, belirlenen görevlerin
yerine getirilebilmesi için gerekli olan personel, donanım ve diğer kaynaklar tanımlanmalıdır.
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Ekipman ve donanımların bakımı, tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kullanımı, personelin
eğitimi ve diğer aktiviteler sürekli güncellenmelidir.
Müdahale Evresi: Afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra
başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak en çok 3 gün ila 1–2 aylık bir süre içerisinde
yapılan faaliyetlerdir. Bir afet sonrası, can ve mal kurtarma çabaları yanında o idari birimin
içindeki olağanüstü durumun normale dönmesi için de çalışmalara başlanması gerekmektedir.
Müdahale evresinde görev alacak personelin belirlenmesi, halkın uyarılması, başka yere
tahliye edilmesi ve barındırılması, halkın sürekli bilgilendirilmesi, arama kurtarma
çalışmaları, tıbbi yardım sağlanması, hasar tespiti, zarar azaltma için gözönüne alınacakların
belirlenmesi ve hatta bölge dışından talep edilecek yardımlar “müdahale” evresi
kapsamındaki çalışmalardır.
İyileştirme Evresi: Bu evrede yürütülen faaliyetlerin ana hedefi afete uğramış
toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân,
ekonomik ve sosyal faaliyetler, vb. gibi hayati aktivitelerinin minimum düzeyde
karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmaktır. Bazı araştırmacılar bu evreye
yeniden inşa evresini dâhil etmekte ve bu evreyi afetten etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının
en az afet öncesindeki veya mümkünse daha ileri bir düzeyde karşılanana kadar devam
etmesini öngörmektedir.
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Uygulamalar
1)
Acil durum ve afet yönetimi risk değerlendirme kapsamında afetlerin önemi
nedir? Tartışınız.
2)

Risklerin en fazla azaltılabileceği afet türü hangisidir? Tartışınız.

3)
Türkiye’de
afetler
gerçekleştirilmektedir? Araştırınız.

kapsamında,

risklerin

değerlendirilmesi

nasıl
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetler, acil durum ve afet yönetiminde risk seviyesinin en büyük olduğu olayları
teşkil etmektedir. Bu kapsamda risk değerlendirme metodolojilerine geçmeden önce afetlerin
incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde afetler konusu incelenmiştir. Öncelikle afet
kavramı ele alınmıştır. Sonrasında afetlerin nasıl sınıflandırılabileceği incelenmiştir. Doğal
afetler, insan kaynaklı afetler ve teknolojik afetler ve bu afet türleri altında gerçekleşen afetler
açıklanmıştır. Son olarak moder afet yönetim sistemi incelenmiştir. Bu kapsamda, zarar
azaltımı, hazırlıklı olma, müdahale evresi ve iyileştirme evresi olmak üzere afet
yönetimindeki dört aşama kısaca açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Can kaybına, yaralanmalara, ekonomik veya sosyal kayıplara neden olan,
insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen, çalışmalarını kesintiye uğratan, mal varlığını
azaltan-yok eden doğal ya da insan kaynaklı nedenler sebebiyle gerçekleşen istenmeyen etkili
olaylar “……………” olarak isimlendirilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Kaza

b)

Afet

c)

Olay

d)

Meslek hastalığı

e)

İstenmeyen olay

2)

Develiasyon nasıl bir afet türüdür?

a)

Doğal afet

b)

İnsan kaynaklı afet

c)

Teknolojik afet

d)

Endüstriyel afet

e)

Beklenmeyen afet

3)
Afet öncesinde korumaya ya da önlemeye yönelik çalışmalar ……………….
altında incelenirken, afet sonrasında müdahale, düzeltme faaliyetleri ……………………..
kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Kriz yönetimi – Risk değerlendirme

b)

Önleme - Değerlendirme

c)

Risk değerlendirme – Kriz yönetimi

d)

Risk yönetimi – Kriz yönetimi

e)

Risk yönetimi – Risk değerlendirme
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4)
Ulaşım ve taşımacılıkla ilgili olan ve büyük kayıplara (can ve mal kaybına)
neden olan afetler (büyük bir yük gemisinin ya da yolcu gemisinin batması, uçak düşmesi vb.)
hangi sınıf afetler altında incelenmektedir?
a)

Doğal afet

b)

İnsan kaynaklı afet

c)

Teknolojik afet

d)

Biyolojik afet

e)

Şiddet içerikli afet

5)
Afet yönetiminin bu evresinde yürütülen faaliyetlerin ana hedefi; afete uğramış
toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân,
ekonomik ve sosyal faaliyetler, vb. hayati aktivitelerinin minimum düzeyde karşılanabilmesi
için gereken tüm çalışmaları yapmaktır. Buna göre bu evre-aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Zarar azaltımı

b)

Hazırlıklı olma

c)

Müdahale

d)

İyileştirme

e)

Denetim-Kontrol

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)c, 5)d
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3. TEKNOLOJİK AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Teknolojik Afetler Nelerdir?
3.2. Dünyada Meydana Gelmiş Önemli Teknolojik Afetler-Endüstriyel Kazalar
3.3. Türkiye’deki Teknolojik Afetler – Endüstriyel Kazalar
3.4. Son Yüzyılda Teknolojik Afetlerin Etkileri ve Dağılımları
3.5. Teknolojik Afetleri Azaltmaya Yönelik Disiplinler ve Yönetmelikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkiye’de en fazla can kaybına neden olan teknolojik afetler/endüstriyel
afetler hangi tür afetlerdir?
2)
Dünyada ve Türkiye’de son yüzyılda teknolojik afetlerde meydana gelen can
kayıplarının dağılımı nasıldır? Sizce can kayıpları azalmakta mıdır? Yoksa artmakta mıdır?
3)

Türkiye’de en fazla can kaybı hangi teknolojik/endüstriyel afette oluşmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Teknolojik Afetler

Teknolojik afetleri ve afet
türlerini öğrenmek

Okuyarak, araştırarak

Dünyada Meydana Gelmiş
Önemli Teknolojik Afetler

Dünyada meydana gelmiş
bazı önemli teknolojik
afetler hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak, araştırarak

Türkiye’deki Teknolojik
Afetler

Türkiye’de meydana gelmiş
bazı önemli teknolojik
afetler hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak, araştırarak

Son Yüzyılda Teknolojik
Afetlerin Etkileri ve
Dağılımları

Teknolojik afetlerin
dağılımları hakkında bilgi
sahibi olmak, yıllara,
bölgelere ve afetlere göre
değerlendirmeler
yapabilmek

Okuyarak, araştırarak, analiz
ederek

Teknolojik Afetleri
Azaltmaya Yönelik
Disiplinler ve Yönetmelikler

Teknolojik afetleri
azaltmaya yönelik disiplinler
Okuyarak, araştırarak
ve yönetmelikler hakkında
bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar


Teknolojik afetler



Endüstriyel kazalar



Afetlerin etkileri ve dağılımları



Teknolojik afetleri azaltmaya yönelik disiplinler ve yönetmelikler
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Giriş
Teknolojik afetler ya da diğer bir ifadeyle endüstriyel afetler insan kaynaklı afetler
altında incelebildiği gibi bazı kaynaklarda ayrı bir afet sınıfı olarak da
değerlendirilebilmektedir. Teknolojik afetlerin çıkış nedeni teknolojik hatalar-eksiklikler gibi
görünse de esasen kök neden insan kaynaklıdır. Eğitimsizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin
alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu teknoljik afteler meydana
gelebilmektedir. Bu kapsamda afet risk yönetimi ve risk değerlendirmesi bu tür afetler için
daha kapsamlı gerçekleştirilebilmekte ve riskin şiddetini azaltmaya yönelik daha iyi sonuçlar
elde edilebilmektedir.
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3. Teknolojik Afetler
Teknolojik afetler ya da diğer bir ifadeyle endüstriyel afetler insan kaynaklı afetler
altında incelebildiği gibi bazı ayrı bir afet sınıfı olarak da değerlendirilebilmektedir.
Teknolojik afetlerin çıkış nedeni teknolojik hatalar-eksiklikler gibi görünsede esasen kök
neden insan kaynaklıdır. Eğitimsizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi
sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu teknoljik afteler meydana gelebilmektedir. Bu
kapsamda afet risk yönetimi ve risk değerlendirmesi bu tür afetler için daha kapsamlı
gerçekleştirilebilmekte ve riskin şiddetini azaltmaya yönelik daha iyi sonuçlar elde
edilebilmektedir.

3.1 Teknolojik Afetler Nelerdir?
Teknolojik afetler, endüstriyel bir faaliyet,
üretim ya da bir hizmet gerçekleştirirken meydana
gelen afetlerdir. Teknolojik afetlerin kök nedeni
insandır. Teknolojik afetler çok farklı alanlarda
gerçekleşebilmektedir.
Teknolojik
afetler,
gerçekleştme alanları, gerçekleşme nedenleri gibi
farklı konulara göre farklı şekillerde alt sınıflara
bölünebilmektedir. Hoyois ve arkadaşları teknolojik
afetleri, “endüstriyel kazalar”, “ulaşım-taşımacılık
kazaları” ve “diğer kazalar” olmak üzere üç sınıfa
ayırmıştır (Hoyois ve ark., 2006). Buna göre,
Endüstriyel kazalar-afetler içinde kimyasal maddelerin
dağılması-saçılması, patlamalar, gaz kaçakları,
zehirlenmeler ve radyasyon gibi afetler bulunmaktadır.
Ulaşım-Taşımacılık kazalarında ise taşımacılıkta
meydana gelen (kara, deniz, hava) büyük kazalar örnek
olarak verilmektedir. Endüstriyel olmayan alanlara ve
binalarda meydana gelen insan kaynaklı büyük kazalar
(patlama, yangın, çökme vb.) ise çesitli kazalar
grubunda incelenmektedir.
Ş
e
k
i
l
3.1: Teknolojik Afetler
Teknolojik afetler farklı doğal afetlere yol açabildiği, doğal afetler de teknolojik
afetleri tetikleyebilmektedir. Buna göre büyük bir deprem neticesinde çok sayıda teknolojik
afet de (endüstriyel alanlarda patlamalar, gaz sızıntıları, radyasyon sızıntısı vb.) meydana
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gelmektedir. Bu gibi teknolojik afetlerin nedeni deprem ya da benzeri doğal afetler görülse de
esasında kök neden bu doğal afetlere yönelik gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Bu nedenle
teknolojik afetlerin esas sorumlusu insan olarak görülmektedir. Doğal afetler teknolojik
afetleri tetiklediği gibi, teknolojik afetler de doğal afetleri tetikleyebilmektedir (Bkz: Şekil
10.2) Örneğin bir petrol arıtma tesisindeki bir afet tüm bölgenin ekolojik dengesini bozup pek
çok doğal afetin meydana gelmesini tetikleyebilmektedir.

Şekil 3.2: Doğal veTeknolojik Afetlerin Birbirlerini Etkilemesi (Büyük Endüstriyel Kazalar
Yol Haritası Belgesi, 2014)

3.2. Dünyada
Endüstriyel Kazalar

Meydana

Gelmiş

Önemli

Teknolojik

Afetler-

İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılama noktasında sürekli bir arayış içerisindedir. Bu
arayışın oluşturduğu endüstriyel gelişim özellikle son yüzyılda insanların hayatlarını önemli
ölçüde kolaylaştırmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik nükleer santraller, ulaşım
ihtiyacını çözmek için daha hızlı ve konforlu ulaşım araçları, uçaklar-trenler, hızlı ve kolay
iletişimi sağlayan iletişim ve haberleşme araçlarının geliştirilmesi yakın tarihlerde
gerçekleşmiştir. Keşfedilen her yenilik de günümüzde sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Tüm yenilikler, farklı ürünler, ulaşım araçları insanlığa önemli faydalar sağlamış, bununla
birlikte teknolojik afetlerle birçok kayıp ve zarar da ortaya çıkmıştır. Dünya üzerindeki birçok
toplum da bu afetlerden zarar görmüştür.
Teknolojik afetler farklı toplumlarda farklı izler bırakmıştır. Örneğin Doğu
Avrupalılar ve ruslar için teknolojik afet denilince ilk olarak akıllara nükleer kazalar
gelmektedir. Türk halkının ise afet denilince aklına ilk deprem gelmektedir. Türkiye’de
teknolojik afet ya da endüstriyel afet denilince maden ocakları ve gaz sızıntıları ilk akla
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gelenlerdendir. Hindistan’da gaz sızıntıları neticesinde ölen binlerce insan bulunmaktadır. Bu
nedenle birçok Hintli için gaz sızıntısı en kötü afetlerin başında gelmektedir. Neticede
özellikle sanayi devriminden sonra tüm dünyada çok şiddetli endüstriyel kazalar-afetler ve
ulaşımda büyük kazalar-afetler meydana gelmiştir. Meydana gelen farklı kazalar toplumlarda
derin izler bırakmış ve bırakmaya devam etmektedir.

Şekil 3.3: Çernobil Nükleer Faciasından Sonra Enkaz Kaldırma Çalışmaları (Kaynak:
Reuters, http://www.theguardian.com/environment/2010/jan/10/chernobyl-nuclear-deaths-cancersdispute)
Çernobil reaktör kazası bir deney sırasında meydana gelen 20. yüzyılın ilk büyük
nükleer kazasıdır. Ukrayna’nın Kiev eyaletine bağlı Çernobil kentindeki nükleer güç
reaktörünün 4. güç ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer
kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm
dünya tarafından öğrenildi. En yüksek radyasyon dozlarına, sayıları bini bulan acil durum
çalışanları ve Çernobil personeli maruz kaldı. Çalışanların bazıları için maruz kaldıkları
dozlar öldürücü oldu. Zaman içinde Çernobil’de çalışan kurtarma personelinin sayısı 600 bini
buldu. Bunların bazıları, çalışmaları boyunca yüksek düzeyli radyasyona maruz kaldılar.
Çöken radyoaktif iyodinden kaynaklanan çocukluk tiroid kanseri, kazanın en önemli sağlık
sorunlarından birisi oldu. Kazadan sonraki ilk aylarda, radyoaktif iyodin düzeyi yüksek
sütlerden içen çocuklar yüksek radyasyon dozları aldılar. 2002 yılına kadar bu grup içinde
4000’den fazla tiroid kanseri teşhis edildi. (Akın, 2012)
Fransa’nın başkenti Paris’te Charles De Gaulle Havaalanı’ndan kalkışından birkaç
dakika sonra düşen ve 113 kişinin ölümüne yol açan süpersonik Concorde uçağı kazasının
davası, olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra başladı. Sivil havacılık tarihinin en hızlı
(2.330 km/s) yolcu uçağı olmasına rağmen, 25 Temmuz 2000’deki kaza yüzünden seferden
kaldırılan İngiliz-Fransız ortak yapımı “Concorde” uçağı 4 ay sürecek bu davayla yeniden
gündeme oturdu.
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“Kasıt olmaksızın ölüme sebebiyet verme” iddiasıyla yargılanan sanıklar arasında
“Concorde’un babalarından” 80 yaşındaki Henri Perrier ile 74 ve 72 yaşlarındaki 2 emekli
mühendis bulunuyor. Düşen Concorde’dan önce aynı pisti kullanan ve 43.5 santim
uzunluğunda titan madeninden bir levhayı düşürerek Concorde’un tekerini patlattığı, kopan
kauçuk parçalarının kanattaki yakıt deposuna sıçrayıp alev almasına yol açtığı düşünülen
Continental
Airlines
uçağının
iki
teknisyeni
de
yargılanıyor
(Kaynak:http://www.milliyet.com.tr)

Şekil 3.4: Sesten Hızlı Concorde (Kaynak: goklerdeyiz.tr.)
Yukarıda kısaca bahsedilen ve hafızalara kazınan olaylar dışında son yüzyılda binlerce
teknolojik afet meydana gelmiştir. Bu afetlerden sadece bazıları ve afet neticesinde ortaya
çıkan hasar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 3.1: Dünyada Meydana Gelen Teknolojik Afetler (Kılıç, 2014)
Yıl

Yer

Olay

Hasar

1959

Minamata, Japonya

Suyollarına cıva deşarj edilmesi

400 ölü, 2,000
yaralı

1973

Fort Wayne, ABD

Demiryolu kazası ile vinil klorür
dökülmesi.

4500 tahliye

1974

Flixborough,
İngiltere.

Patlamada siklohekzan açığa
çıkması

23 ölü, 104 yaralı,
3,000 tahliye
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1976

Seveso, İtalya

Dioksin sızıntısı

193 yaralı, 730
tahliye

1978

Los Alfaquez,
İspanya

Ulaşım kazasında propilen
dökülmesi.

216 ölü, 200 yaralı

1978

Xilatopec, Meksika

1978

Manfredonia, İtalya

Fabrikadan amonyak sızıntısı

10,000 tahliye

1979

Threemile Adası,
ABD

Nükleer reaktör kazası

200000 tahliye

1979

Novosbirsk, Rusya

Kimya fabrikasında patlama

300 ölü

1979

Mississagua, Kanada

Demiryolu kazası ile klor ve
bütanın çevreye yayılması.

200000 tahliye

1980

Summerville, ABD

Demiryolu kazası ile
fosfortriklorür dökülmesi

300 yaralı, pek çok
tahliye

1980

Tacoa, Venezüella

Petrol yangını ve patlaması

145 ölü, 1,000
tahliye

1982

Taft, ABD

Patlamada kimyasallardan akrolein
açığa çıkması

17,000 tahliye

1984

Sao Poulo, Brezilya

Petrol boru hattında patlama

508 ölü

1984

St. J.Ixhuatepec,
Meksika

Gaz tankı patlaması

452 ölü, 4,248
yaralı, 300,000
tahliye

Bhopal, Hindistan

Pestisit fabrikasından sızıntı siyan
gazı

72,500 ölü,
binlerce yaralı,
200,000 tahliye

1984

Karayolu kazasında gaz tankeri
100 ölü, 150 yaralı
patlaması.

1986

Çernobil, Rusya

Nükleer reaktör kazası

725 ölü, 300
yaralı, 90,000
tahliye, Avrupa
ülkelerine yayılma

1986

Basel, İsviçre

Pestisit fabrikasında yangın

Ren Nehri’nde
kirlilik
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1987

Kotka, Finlandiya

Limanda monoklorobenzen
dökülmesi

Deniz tabanı
kirliliği

1991

Körfez Savaşı, Basra
Körfezi

Petrol dökülmesi

Deniz kirliliği

1992

Alaska

Petrol dökülmesi

Deniz kirliliği

Havai fişek fabrikasında
patlamada

21 kişi hayatını
kaybetti. 800 kişi
yaralandı ve 1 km2
çaplı alanda 5300
kişi patlamadan ve
sonuçlarından
etkilendi.

2000

Enschede, Hollanda

2000

Yüksek konsantrasyonda siyanür
içeren atık havuzunun aşırı
Baia Mare, Romanya
yağışlarla yıkılması sonucu
arıtılmamış siyanür atık Tuna
Nehri’ne karıştı.

2001

Toulouse

Gübre tesisi patlaması sonucu
standart dışı amonyum nitrat
yayılımı

Nehir kirliliği

Geniş alanda
etkilenme

3.3 Türkiye’deki Teknolojik Afetler – Endüstriyel Kazalar
Türkiye’de meydana gelen teknolojik afet olarak tanımlanabilecek endüstriyel kazalar
ve ulaşım kazaları, tıpkı dünyada olduğu gibi bir artış seyri göstermektedir. Aşağıda
endüstriyel kazalara ait sayısal değerler paylaşılmıştır. Bu kazalar belirli bir ölçekten büyük
kazalar olup önemli kısmı teknolojik afet olarak değerlendirilebilmektedir. Ülkemizde iş
kazalarına bağlı kayıp günler açısından, en fazla kayıp yaratan sektörün imalat sektörü
(özellikle dokuma, madeni eşya), ölümle sonuçlanan kazaların en fazla görüldüğü ilk 3
sektörün ise; inşaat, taşımacılık ve imalat şeklinde sıralandığı görülmektedir. İmalat içerisinde
ise madencilik ve talaşlı imalat ön sıralarda gelmektedir.
Türkiye'de en büyük kayıbın yaşandığı maden kazası çok yakın bir geçmişte meydana
gelmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Holding tarafından
işletilen kömür ocağında patlamanın etkisiyle madende yangın çıkmış 301 kişi hayatını
kaybetmiştir. 1992 yılında ise yine Türk madencilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri
yaşanmıştır. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen zincirleme
patlamalarda 263 madenci yaşamını yitirmiştir.Tüm bu yaşananlar Türkiye’de afet yönetimi
ile iş ve işçi sağlığı konularının tekrar tartışılmasına neden olmuştur.
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3.4. Son Yüzyılda Teknolojik Afetlerin Etkileri ve Dağılımları
Son yüzyılda farklı zamanlarda farklı bölgelerde çok sayıda şiddetli teknolojik afet
gerçekleşmiştir. Afetlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde teknolojik imkânlar arttıkça ve
kullanılan ürünler geliştikçe afetlerin de artış gösterdiği görülmektedir. Aşağıdaki grafiklerde
111 yıl (1900 ve 2011 yılları arasındaki) içinde gerçekleşen afetlerin verileri kullanılmıştır.
Şekil
3.5’teki
grafik
afetlerin
yıllık
dağılımını
göstermektedir.
(Kaynak:
http://www.emdat.be/technological-disasters-trends)

Şekil 3.5: 1900-2011 Yılları Arasında Meydana Gelen Teknolojik Afetlerin Dağılımı
Şekil 3.6’daki grafikte ise 1900-2011 yılları arasında teknolojik afetlerin neden olduğu
yıllık ölüm sayıları gösterilmektedir.
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Şekil 3.6: 1900-2011 Yılları Arasında Meydana Gelen Teknolojik Afetlerde Ölüm Sayıları
Teknolojik afetlerin sayısı ve etkileri, ülkelere göre, sektörlere göre değişebilmektedir.
Şekil 3.7’de gösterilen garfikte teknolojik afetler neticesinde ölen insanların kıtalara göre
dağılımı gösterilmektedir. Buna göre özellikle 80’li yıllardan sonra Asya ve Afrika’da
geçekleşmiş afetlerde diğer kıtalara göre çok daha fazla insanın öldüğü görülmektedir.

Şekil 3.7 1900-2011 Yılları Arasında Meydana Gelen Teknolojik Afetlerdeki Ölümlerin
Bölgelere ve Yıllara Göre Dağılımı
Şekil 3.8’de gösterilen garfikte ise afetlerde ölen insanların sektörlere göre dağılımı
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verilmiştir. Bu grafikte teknolojik afetler neticesinde en fazla ölümün taşıma-ulaştırmada
gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 3.8: 1900-2011 Yılları Arasında Meydana Gelen Teknolojik Afetlerdeki Ölümlerin
Sektörlere Göre Dağılımı

3.5. Teknolojik
Yönetmelikler

Afetleri

Azaltmaya

Yönelik

Disiplinler

ve

İtalya’nın Seveso şehrinde 1976 yılında meydana gelen büyük endustriyel kaza
sonucunda, büyük risk kaynağı olarak kabul edilen tesislerin risk olasılıklarının sistematik
olarak araştırılmasının empoze edilmesi konusunda yetkililerin eğilimlerinde artış olmuştur.
Bu eğilimler sonucunda ise 24 Haziran 1981 tarihli 82/501/EEC Seveso yonergesi
yayınlanmıştır. Salt insan, proses veya sistem hatalarını veya olasılıklarını değerlendirmek
yerine, bu hataların hangi şartlarda gercekleştiğinin anlaşılması ve en aza indirilmesi
hususunda risk değerlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bir sistemin
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tum yaşam eğrisi boyunca karşılaştığı her ceşit teknolojik risk durumu dikkate alınmaya
başlanmıştır. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza
Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II
Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
bakanlığınca oluşturulan bir komisyon marifetiyle hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarih ve
28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Kılıç, 2014).
Yönetmelik bölüm sonunda sunulmuştur.
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Uygulamalar
1)
Teknolojik
afetler
gerçekleştirilmektedir? Araştırınız.

kapsamında,

risklerin

değerlendirilmesi

nasıl

2)
Aşağıda ekte verilen “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik”i inceleyiniz.
3)

Yönetmelikte risk değerlendirme kapsamındaki faaliyetler nelerdir? Tartışınız.
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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE
ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük
endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının
en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için
alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir
kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1’in
Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda
bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Ancak; 11’inci, 12’nci, 13 üncü,
14’üncü, 15 inci, 16’ncı ve 17’nci maddeler sadece üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.
İstisnalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde
bulundursalar dahi;
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında
karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve
hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,
d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması
ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,
e) Düzenli atık depolama sahalarına uygulanmaz.
(2) Ancak bu Yönetmelik;
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a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin
pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,
b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi
kapsamındaki minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili
faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 9/8/1983 tarihli
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/5/2009
tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,
b) Avrupa Birliği’nin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayılı Konsey Direktifine paralel
olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın
en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil savunma ve
arama-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini,
b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde
listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin
altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,
c) Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz
gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için
anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin
sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını,
ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak
kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,
d) Heyet: Güvenlik raporu incelemesi neticesinde yapılacak işlemlere karar veren iş
sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan heyeti,
e) İşletmeci: İşletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununda belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir kuruluşun veya tesisin
işletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici herhangi bir
gerçek veya tüzel kişiyi,
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f) Kantitatif risk değerlendirmesi: Sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk
değerlendirme metodolojisini,
g) Komisyon: Güvenlik raporlarını incelemek üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan komisyonu,
ğ) Kuruluş: Karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmış iki veya daha fazla
alanın bir bütün olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer alan ve aynı işletmecinin
kontrolü altında bulunan ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil olmak üzere, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen işyeri tanımı kapsamında, tehlikeli maddelerin
bulunduğu bir veya daha fazla tesisin bulunduğu tüm alanı,
h) Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi: Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna
göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini,
ı) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı
sonuçların meydana gelme ihtimalini,
i) Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya
çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
j) Tehlikeli madde: Ek-1, Bölüm 1, Sütun 1’de listelenen veya Ek-1, Bölüm 2, Sütun
1’de listelenen bir kategori içerisindeki ham madde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün
olarak mevcut olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında
oluşabilecek bir maddeyi veya müstahzarı,
k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir
kuruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru
tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve
doldurma-boşaltma rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit
dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları,
l) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde
listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde
bulunduran kuruluşu, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler
İşletmecinin genel yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana
gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde
sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması
işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Bildirimler
MADDE 7 – (1) Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli maddeleri
bulunduran veya bulunduracak kuruluşun işletmecisi;
a) Faaliyet halindeki kuruluş için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren,
b) Kuruluş faaliyete geçmeden önce,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini
kullanarak bildirimini yapar.
(2) İşletmeci;
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir
değişiklik olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi hallerinde yirmi iş günü
içerisinde bildirimini günceller.
Kantitatif risk değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük
endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin
değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
(2) Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve
aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
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a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı
etkileşimleri.
b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu
alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.
ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı
etkileşimleri.
e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik
değerlendirmesi ve sertifikasyonu.
f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
ı) İnsan hataları ve güvenilirlik analizi.
(3) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük
kaza senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya
enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda
ayrıntılı bilgi verir.
(4) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlendirme belgelerini
güvenlik raporuyla birlikte dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.
(5) Bu madde kapsamında yapılan risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve
28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi
MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli
ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme
frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek
zorundadır.
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Büyük kaza önleme politika belgesi
MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belirtilen
bilgileri içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı
ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük
kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder.
(2) Büyük kaza önleme politika belgesi;
a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay
içerisinde,
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik
nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;
1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini
müteakip bir yıl içerisinde,
2) Söz konusu değişiklik yürürlük tarihinden sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi
müteakiben bir yıl içerisinde,
c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce hazırlanır.
(3) Büyük kaza önleme politika belgesi;
a) Kuruluşta büyük bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanılan
prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama şeklinin
değiştirilmesi,
b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması
durumlarında işletmeci tarafından gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir.
c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında kuruluşta
uygulanan güvenlik yönetim sisteminin büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilenden
farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda geciktirmeksizin, işletmeci tarafından gözden
geçirilir ve güncellenir.
(4) İşletmeci hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilen politikayı
uygular.
(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyük
kaza önleme politika belgesi ile ilgili bir tebliğ yayımlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar
Güvenlik raporu
MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de
belirtilen bilgileri içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak
tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya
hazırlatır. Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin
ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta
uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin
bulunduğu bir belgedir.
(2) İşletmeci güvenlik raporunu;
a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay
içerisinde,
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik
nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;
1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini
müteakip bir yıl içerisinde,
2) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil
olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde,
c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürelerde kuruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler
haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun
olmadığı kabul edilir.
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun/olumlu görüş verilmeyen güvenlik
raporları hakkında yeterlilik verilmez.
(4) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;
a) Sadece, güvenlik raporunun bu maddenin on birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak
tebliğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında güvenlik
raporunda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan
incelemedir,
b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından sağlığının ve
güvenliğinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,
c) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.
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(5) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, kuruluşa ait güvenlik raporunda belirtilen
bilginin içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi işlemi sonuçlanıncaya kadar kuruluşu
işletmeye açamaz.
(6) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu
bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Güvenlik raporunun içerik ve yeterliliğinin
incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak yapılır.
(7) İşletmeci:
a) Güvenlik raporunu, güncellenen güvenlik raporunu veya güvenlik raporunda eksik
bilgi tespit edilmesi halinde söz konusu eksik bilgiyi bu Yönetmelikte belirtilen süreler
içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu
nüshanın dijital haldeki üç kopyası olarak gönderir.
b) Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli
bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt
sistemine yükler.
(8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
a) Güvenlik raporunun tamamının incelendiği her durumda bu incelemeyi söz konusu
raporun kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,
b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan güvenlik raporuna ilişkin eksik bilginin
incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde
tamamlar.
(9) İşletmeci; güvenlik raporunun incelenmesi safhasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar.
(10) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;
a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde
belirtilen güvenlik raporu formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre güvenlik raporunda
istenen bilgisi tam olan güvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve
yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilir,
b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde
belirtilen güvenlik raporu formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre
güvenlik raporunda istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen
format uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye altmışar iş
günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre
içerisinde işletmecinin, format uygunsuzluğunu ve/veya güvenlik raporundaki eksik bilgiyi
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gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de içeren güvenlik raporunun son halinin tümünü
Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Bu altmış iş günlük süreler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının işletmeciye yaptığı bildirimin tebligat tarihini izleyen günden itibaren işlemeye
başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda;
1) Güvenlik raporunun incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuzluğunu
ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, güvenlik raporu yeterli
bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.
2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen
güvenlik raporundaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi
veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda, güvenlik raporu yetersiz bulunur ve
kuruluşta iş tamamen durdurulur.
(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait güvenlik raporunun gönderilmemesi veya
kuruluşun güvenlik raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde, kuruluşta iş tamamen
durdurulur.
(12) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik
raporu ile ilgili bir tebliğ yayımlar.
Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi
MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 11’inci madde gereği
yapılan inceleme sonucunda yeterli bulunan güvenlik raporu;
a) Kuruluşta büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek;
1) Kazaya ramak kalma,
2) Kullanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya
depolama şeklinin değiştirilmesi halinde,
b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması
durumlarında işletmeci tarafından tehlikeler değerlendirilerek gecikmeksizin,
c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında, kuruluşa ait
güvenlik raporunun veya güvenlik raporunun güncellenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki
durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde işletmeci tarafından gözden geçirilir ve
güncellenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar sonucunda güvenlik raporunda
güncelleme yapılması halinde, sadece güncellemeye ilişkin ek bilgi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına ait kayıt ve bildirim sistemine yüklenir.
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(3) İşletmeci güvenlik raporunu, birinci fıkrada belirtilen durumlarda yapılan
güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre
içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi iş günü içinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait güvenlik raporunun
mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması halinde
güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir. Beş yıllık süre sonunda güncellenen güvenlik
raporu hakkında 11’inci madde uyarınca işlem yapılır.
(4) İşletmeci tarafından güncellenen güvenlik raporu ile güvenlik raporunun
güncellenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin
doğruluğundan işletmeci sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planları
Dâhili acil durum planı
MADDE 13 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kısım 1
ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca
çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dâhili acil durum planı
hazırlar veya hazırlatır.
(2) İşletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun
kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait acil durum planının Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ulaşmaması halinde dâhili acil durum planının olmadığı kabul edilir.
(3) İşletmeci, dâhili acil durum planının hazırlanması konusunda 17’nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini yürüten
birimler, ilgili valilik, kuruluşun organize sanayi bölgesi içinde yer alması durumunda
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, kuruluşun endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda
Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğü ile bilgi ve görüş alışverişinde bulunur.
(4) Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya deniz kirliliği
olasılığının öngörülmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama
Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden onaylanmış kıyı tesisi acil
müdahale planları sadece kıyı ve/veya deniz kirliliğine müdahale etme bakımından geçerli
sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâhili acil durum planlarında belirtirler.
(5) Dâhili acil durum planları içerik ve yeterlilik açısından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca incelenir. Acil durum planlarının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;
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a) Dâhili acil durum planının bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak
tebliğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında dâhili
acil durum planında istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan
bir inceleme olup, acil durum önlemlerinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,
b) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.
(6) Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas
olup bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Dâhili acil durum planının içerik ve
yeterliliğinin incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak
yapılır.
(7) İşletmeci:
a) Dâhili acil durum planını, güncellenen dâhili acil durum planını veya dahili acil
durum planında eksik bilgi tespit edilmesi halinde, söz konusu eksik bilgiyi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki dört
kopyası olarak gönderir.
b) Dâhili acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun
kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.
(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
a) Dâhili acil durum planının tümünün incelendiği durumlarda bu incelemeyi söz
konusu planın kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,
b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan dâhili acil durum planına ilişkin eksik bilginin
incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde
tamamlar.
(9) İşletmeci, dâhili acil durum planının incelenmesi safhasında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar.
(10) Dâhili acil durum planının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından;
a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde
belirtilen dâhili acil durum planı formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre dâhili acil
durum planında istenen bilgisi tam olan dâhili acil durum planı yeterli bulunur. Bu durum
işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil durum planı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve kuruluş organize sanayi bölgesinde ise
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluşun endüstri bölgesi içinde yer alması
durumunda Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne gönderilir,
b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde
belirtilen dâhili acil durum planı formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre
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dâhili acil durum planında istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit
edilen format uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye
altmışar iş günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş
günlük süre içerisinde işletmecinin, format uygunsuzluğunu ve/veya dâhili acil durum
planındaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de içeren dâhili acil durum
planının son halinin tümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırması zorunludur. Bu
altmış iş günlük süreler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işletmeciye yaptığı bildirimin
tebligat tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda;
1) Dâhili acil durum planının incelenmesi sonucunda, işletmecinin format
uygunsuzluğunu ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, dâhili acil
durum planı yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil
durum planı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
ve kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluş
Endüstri Bölgesinde ise Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen dâhili
acil durum planındaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi
veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu hükümleri uygulanır.
(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait dâhili acil durum planının gönderilmemesi veya
kuruluşun dâhili acil durum planının olmadığının tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu
hükümleri uygulanır.
(12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil durum planlarıyla ilgili Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak bir tebliğ yayımlar.
Harici acil durum planı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili
olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen bilgilerden
az olmamak şartı ile 13’üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen tebliği dikkate alarak bir
harici acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.
(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay
içerisinde hazırlar.
(3) İşletmeci, harici acil durum planının hazırlanması için İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünün isteyebileceği herhangi bir ek bilgiyi talep edilen süre içerisinde sağlar.
(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planının hazırlanması
konusunda;
a) İşletmecilerle görüş alışverişinde bulunur,
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b) Gerek görmesi halinde acil servis hizmeti yürüten birimlerden, Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüklerinden, Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüklerinden, komşu illerin İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüklerinden ve harici acil durum planının kapsadığı mülki idarelere
bağlı kurum ve kuruluşlardan bilgi alır.
(5) Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebilmesi
için en az 30 gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamunun erişimine
açık hâle getirilir.
(6) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları
uyarınca alınan görüşleri de dikkate alarak harici acil durum planına son şeklini verir ve bu
planın birer nüshasını Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına gönderir.
Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi
MADDE 15 – (1) İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını
gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri
yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları
yapar.
(2) Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum
planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil
servis hizmetleri yürüten birimlerle işbirliği hâlinde yapar.
Acil durum planlarının uygulanması
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik gereği dâhili acil durum planını hazırlamış olan
işletmeci, büyük bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek
kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. Böyle bir durum
halinde ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı
veya yetersiz kalabileceğini öngördüğü durumlarda, hazırladığı harici acil durum planını
gecikmeksizin uygular.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kamunun bilgilendirilmesi
MADDE 17 – (1) 11’inci maddenin uygulandığı kuruluşun işletmecisi, dâhili acil
durum planının yeterli bulunduğunun tebliğ edilmesini müteakip otuz gün içinde kuruluşunda
olması muhtemel kazalar, alınan güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza olması durumunda
yapılması gerekenler hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen etki
alanı içinde yer alan tüm kişilere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına en uygun yöntemleri
kullanarak bilgi verir.
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(2) İşletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek-5’te belirtilenlerden az olmamak şartı ile bu
maddenin altıncı fıkrasında belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanır.
(4) İşletmeci, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen bilgiyi hazırlarken, İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğüne ve uygun gördüğü diğer kişilere danışır. Bu bilginin doğruluğu,
yeterliliği ve şeklinden işletmeci sorumludur.
(5) İşletmeci büyük bir kazaya neden olabilecek şekilde tehlikeli maddelerin
niteliğinin veya miktarının, kuruluşun veya depolamanın değişmesi hâlinde veya bu durumlar
oluşmasa dahi beş yılı aşmayan aralıklarla, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri
gözden geçirir ve gerekirse günceller.
(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamunun
bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar.
Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler
MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde,
mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:
a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili
aşağıdaki bilgileri sağlar:
1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan
mevcut verileri.
4) Alınan acil durum önlemleri.
b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6’da verilen Büyük
Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa işletmeci tarafından bu
fıkranın (c) bendinde belirtilen form doldurulur.
c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün
içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor
Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.
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Domino etkisi
MADDE 19 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, güvenlik raporlarındaki bilgileri
kullanarak, kuruluşların konumu ve bulundurduğu tehlikeli maddeler nedeniyle büyük kaza
ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu dikkate alarak, kuruluş gruplarını
tayin eder.
(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin
edilen bir gruptaki kuruluşların işletmecilerine aynı grup içindeki diğer kuruluşların isim ve
adreslerini bildirir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir
kuruluşun işletmecisi;
a) Gruptaki diğer kuruluşların işletmecilerine büyük kaza önleme politika
belgelerindeki, güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dâhili acil durum
planlarındaki büyük bir kazanın oluşturacağı tüm tehlikelerin doğasının ve büyüklüğünün
dikkate alınmasını sağlayacak şekilde uygun bilgi alışverişini sağlar.
b) 14’üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 17’nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde
kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diğer kuruluşların işletmecileriyle işbirliği
yapar.
(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgi
alışverişi ve işbirliğinin yapılmasını sağlar.
(5) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu maddenin
birinci fıkrası uyarınca belirlenmiş kuruluş veya kuruluş grupları hakkında bilgi verir.
Bildirim ve kayıt sistemi
MADDE 20 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aşağıdaki bilgileri içeren bir kayıt
sistemi kurar ve sistemin devamlılığını sağlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının sistemdeki tüm bilgilere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ise sistemdeki bilgilerden afet
ve acil durum hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli olanlarına erişimini sağlar.
a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler.
b) Hazırlanan veya güncellenen büyük kaza önleme politika belgesi.
c) Hazırlanan veya güncellenen güvenlik raporları veya güvenlik raporlarının
güncellenmesine ilişkin ek bilgi.
ç) Hazırlanan veya güncellenen dâhili acil durum planları veya dahili acil durum
planlarının güncellenmesine ilişkin ek bilgi.
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d) 18’inci madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri.
e) 19’uncu maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluşları veya kuruluş grupları.
Gizlilik
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak güvenlik raporları ve
dâhili acil durum planlarının hangi bölümlerinin gizli olarak kabul edileceği bu Yönetmeliğin
11’inci ve 13’üncü maddeleri uyarınca çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.
Saha denetimleri
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri,
koordinasyon içinde hazırlanan bir denetim planına/programına göre, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından programlı ve program
dışı denetimler yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde
bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli
kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.
(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazırlanır.
(4) Denetimlerde, işletmeci tarafından büyük kazaları önlemek ve bu kazaların insan
ve çevreye olan zararlarını sınırlandırmak için güvenlik yönetim sisteminde proses
güvenliğine ilişkin teknik ve organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığı ve bu Yönetmelik
kapsamındaki diğer yükümlülüklerin işletmeci tarafından yerine getirilip getirilmediği
denetlenir. Güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında güvenlik raporu, dâhili acil
durum planı ve büyük kaza önleme politika belgesi de dikkate alınır.
(5) Denetim planına göre yapılan programlı denetimlerde, her bir kuruluşta, Ek-3’te
belirtilen güvenlik yönetim sisteminin unsurlarının tamamı kademeli olarak denetlenir.
Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası
denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde
tamamlanması esastır.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir kuruluşta büyük kaza olması durumunda ve
incelemenin gerekli görüldüğü hallerde yapılan plansız/program dışı denetimlerde;
a) Kazanın analizi yapılarak kazanın meydana geliş sebeplerini ve gelecekte benzer
kazaların meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmeye yönelik
incelemelerde bulunulur,
b) Benzer kazaların meydana gelmemesi için işletmeciden gerekli tedbirlerin alınması
istenir,
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c) Bu kuruluşun üst seviyeli bir kuruluş olması durumunda acil durum planlarının
uygulanıp uygulanmadığı denetlenir,
ç) İşletmecinin 18’inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediği
kontrol edilir.
(7) Bu madde kapsamında yapılan denetimler bu Yönetmelik kapsamındaki
kuruluşlarda yapılan saha denetimlerini ifade eder.
(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimler
ile ilgili bir tebliğ çıkarır.
İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Saha denetimlerinde;
a) Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen
durdurulur.
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın
tespit edilmesi halinde, söz konusu aykırılığın giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere
ve bir yılı aşmamak kaydı ile süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre
verilmesi durumunda bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli
veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturan faaliyetler
süre verilmeksizin durdurulur.
(2) Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere
gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun tamamında iş durdurulur.
Durdurmaya ilişkin olarak aşağıda belirtilen usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından uygulanır:
a) Güvenlik raporu inceleme komisyonu bu fıkrada belirtilen durumların tespiti
halinde, tespitin yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde komisyon tarafından
kuruluşta işin durdurulmasını gerektiren tespitleri içeren ve komisyonun durdurma kararını
belirten bir tutanak düzenler. Bu tutanak, düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde
karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine
gönderilir.
b) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen işin
durdurulması kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak
koşuluyla, söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben üç iş günü içinde ilgili
Valiliğe gönderir. Durdurma heyetinin tutanakta maddi hata tespit etmesi halinde, tutanak
işleme konulmadan güvenlik raporu inceleme komisyonuna iade edilir.
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c) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir.
Kuruluşun tamamında iş durdurulur ve kuruluş mülki idare amirinin emriyle mühürlenir.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının ilgili birimine gönderilir.
ç) İşletmeci, işin durdurulmasına sebep olan güvenlik raporunun olmaması veya
güvenlik raporunun incelenmek üzere gönderilmemesi veya gönderilen güvenlik raporunun
yetersiz bulunması durumunun giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini
dilekçeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine iletir. İşletmeci,
taahhüdünü, güvenlik raporuyla ilgili yapacağı çalışma planını ve bu çalışmayla ilgili gerekli
bilgileri bir dosya halinde dilekçeye ekler. Hazırlanan dosya ıslak imzalı ve dijital ortamda
ayrıntılı olarak dilekçe ekinde verilir.
d) İşletmecinin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi, ilgili durdurma heyetine
intikal ettirilir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde bulunan bilgiler ışığında değerlendirir ve
kararını beş iş günü içerisinde verir. Gerektiğinde işletmeciden ek bilgi talep edilebilir.
e) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare
amirine gönderilir. Mülki idare amiri, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için
mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar.
Düzenlenen tutanağın bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine
gönderilir.
f) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin durdurma heyetince uygun
görülmemesi halinde bu karar işletmeciye bildirilir.
g) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar
mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.
ğ) İşin durdurulduğu kuruluştaki durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik
olarak, işletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve
dijital halde üç nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine
gönderilir.
h) İşveren tarafından hazırlanan güvenlik raporu, güvenlik raporu inceleme komisyonu
tarafından içerik ve yeterlilik açısından kırk beş iş günü içerisinde incelenir.
ı) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yeterli bulunması halinde;
1) Durdurma kararına neden olan hususların giderildiği ve durdurmanın kaldırılması
kararını belirten bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü
içinde, karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine
gönderilir,
2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın
kaldırılması kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak

69

koşuluyla, söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili
valiliğe ve işletmeciye gönderir. Söz konusu karar mülki idare amiri tarafından yerine
getirilir. Ayrıca, yeterli bulunan güvenlik raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilir.
i) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde;
1) Durdurma kararına neden olan hususların giderilmediği ve durdurmanın devamının
belirtildiği bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü içinde,
ilgili durdurma heyetine gönderilir.
2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın
devamı kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla,
söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili işletmeciye
bildirir.
(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki bildirimler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında
Yönetmeliğin 7’nci maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu Yönetmeliğin eklerinde
bildirimi gerektirecek bir değişiklik yapılıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin;
a) 7’nci maddesi yayımı tarihinde,
b) 9’uncu maddesi ve 14’üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,
c) 24’üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknolojik afetler, endüstriyel bir faaliyet, üretim ya da bir hizmet gerçekleştirirken
meydana gelen afetlerdir. Bu afetler diğer afetlerden farklı olarak risk değerlendirme
çalışmalarının daha rahat gerçekleştirildiği ve sonuç alındığı afetlerdir. Bu bölümde bu afetler
hakkında bilgi verilmiş, teknolojik afetlerin hangi sınıflarda toplandığı incelenmiş, dünyada
ve ülkemizdeki afetlere örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetler için söylenebilir?

i. Doğal afetler teknolojik afetleri etkilemez. Doğal afetlerin oluşması, teknolojik
afetlerin meydana gelmesi için hiçbir zaman bir sebep olamaz.
ii. Teknolojik afetlerin esas sorumlusu insan olarak görülmektedir. Bu kapsamda
teknolojik afetlerin önlenmesi doğal afetlere göre daha mümkündür.
iii. Teknolojik afetler farklı doğal afetlere yol açabilir, doğal afetleri tetikleyebilir.
a)

i

b)

i,ii

c)

i,iii

d)

ii,iii

e)

i,ii,iii

2)
Ülkemizde toplamda en fazla can kaybına neden olan teknoljik afetler hangi
sektörde meydana gelmektedir?
a)

Mobilya

b)

Yapı-İnşaat

c)

Ulaştırma

d)

İmalat

e)

Tekstil
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3)
İtalya’da 1976 yılında meydana gelen büyük endustriyel kaza sonucunda,
büyük risk kaynağı olarak kabul edilen tesislerin risk olasılıklarının sistematik olarak
araştırılmasının empoze edilmesi konusunda yetkililerin eğilimlerinde artış olmuştur. Bu
eğilimler sonucunda ise 24 Haziran 1981 tarihinde İtalya’da bir yönerge yayınlanmıştır. Bu
yönerge endüstriyel kazaların azaltılması hususunda dünyada önemli bir milat olarak kabul
edilmektedir.
Yukarıda bahsedilen yönerge aşağıdakilerin hangisidir?
a)

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

b)

Seveso Yönergesi

c)
Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında

d)

Kantitatif Risk Değerlendirmesi

e)

Milano Yönergesi

4)
hangisidir?

Teknolojik afetlerin toplandığı-incelendiği iki ana sınıf aşağıdakilerden

a)

Endüstriyel kazalar- Ulaşım taşımacılık kazaları

b)

Jeolojik afetler-Ekonomik krizler

c)

Ekonomik krizler-Endüstriyel kazalar

d)

Endüstriyel kazalar-Şiddet içerikli afetler

e)

Ekonomik krizler- Ulaşım taşımacılık kazaları
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5)
1980’lerden günümüze teknolojik afetlerde en fazla can kaybı hangi kıtada
yaşanmıştır?
a)

Avrupa

b)

Amerika

c)

Asya

d)

Afrika

e)

Avustralya

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)b, 4)a, 5)c
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4. DOĞAL AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Doğal Afet Türleri
4.2. Dünyada Meydana Gelen Doğal Afetler ve Son Yüzyıldaki Afetlerin Etkileri
4.3. Türkiye’deki Doğal Afetler ve Afetlerin Etkileri
4.4. Afet Yönetimi ve Türkiye’deki Uygulamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’de en fazla can kaybına neden olan doğal afetler hangi tür afetlerdir?

2)
Dünyada ve Türkiye’de son yüzyılda doğal afetlerde meydana gelen can
kayıplarının dağılımı nasıldır? Sizce can kayıpları azalmakta mıdır? Yoksa artmakta mıdır?
3)

Türkiye’de en fazla can kaybı hangi doğal afette oluşmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğal Afet Türleri

Doğal afet ve türleri
hakkında bilgi sahibi
olabilmek

Okuyarak, araştırarak

Son yüzyıldaki doğal afetler
ve etkileri ile ilgili genel
bilgi sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak

Ülkemizdeki afetlerle
mücadele birimleri ve bu
kapsamdaki uygulamalar
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, Araştırarak

Türkiye’deki Doğal Afetler
ve Afetlerin Etkileri
Afet Yönetimi ve
Türkiye’deki Uygulamalar
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Anahtar Kavramlar


Doğal afetler



Dünyada ve ülkemizdeki doğal afetler



Afetlerin ülkemizdeki etkileri



Afet yönetimi
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Giriş
Acil durum ve afet yönetiminde risk değerleme çalışmalarının gerçekleştirildiği
alanlardan birisi de doğal afetlerdir. Doğal afetler, insan kaynaklı afetlerden farklı yapıya
sahiptir. Doğal afetlerin büyük bölümünde bir önleme söz konusu olmasa da afet yönetimi ile
afetlerin etkilerinin azaltılması söz konusudur. Bu bölümde öncelikle doğal afetler ve sınıfları
incelenmiştir. Sonrasında afet türleri ile dünyada ve ülkemizdeki doğal afetler ele alınmıştır.
Son olarak ülkemizde doğal afetlerle ilgili yapılan çalışmalar ve afetlerden sorumlu kurumlar
hakkında bilgi verilmiştir.
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4. Doğal Afetler
Acil durum ve afet yönetiminde risk değerleme çalışmalarının gerçekleştirildiği
alanlardan birisi de doğal afetlerdir. Doğal afetler, insan kaynaklı afetlerden farklı yapıya
sahiptir. Doğal afetlerin büyük bölümünde bir önleme söz konusu olmasa da afet yönetimi ile
afetlerin etkilerinin azaltılması söz konusudur. Bu bölümde öncelikle doğal afetler ve sınıfları
incelenmiştir. Sonrasında afet türleri ile dünyada ve ülkemizdeki doğal afetler ele alınmıştır.
Son olarak ülkemizde doğal afetlerle ilgili yapılan çalışmalar ve afetlerden sorumlu kurumlar
hakkında bilgi verilmiştir.

4.1. Doğal Afet Türleri
Doğal afetler, can kaybına, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, oluştuğu
bölgedeki normal düzenin işleyişini durduran-aksatan
insanları ve bazen toplumları önemli düzeyde etkileyen ve
kök nedeni insan olmayan afetlerdir. Doğal afetlerdeki
“doğal” kavramı bazen afetlerin beklenen, kabul edilir
olması ile ilişkilendirilse de aslında bu kavram bu afetlerin
doğa-tabiat ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Doğal
afetler
literatürde
farklı
şekillerde
sınıflandırılabilmektedir. Yaygın sınıflandırma ise
afetlerin tabiattaki kök nedenleri ile ilişkili olanıdır. Buna
göre dünyadaki doğal afet türleri ve başlıca afetler
şunlardır;


Meteorolojik (Klimatik) Afetler:

o
Sıcak-soğuk dalgaları, iklim değişmeleri,
buzulların erimesi, kuraklık, aşırı yağışlar (kar-yağmurdolu-asit vb.), yıldırım düşmesi, kasırga-fırtına-hortumtornado, sis, sel


Jeolojik Afetler:

o
Depremler, heyelanlar, çökmeler, volkanik
patlamalar, tsunami


Biyolojik Afetler:

o
Orman
böcek istilası

yangınları,

erozyon,

salgınlar,

Şekil 4.1: Doğal Afet Türleri

Yukarıda bahsedilen sınıflar dışında bazı araştırmacılar, hidrografik afetler sınıfı
altında akarsu taşkınlıkları, akarsu ve göl sularının kirlenmesi gibi bazı afetleri
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inceleyebilmektedir. Bununla birlikte bazı sınıflandırmalarda bu afetler, jeolojik ya da
klimatik sınıflarda yer alabilmektedir. Doğal afet türlerinin büyük bölümünün (çeşit olarak)
meteorolojik (klimatik) sınıfta olduğu görülmektedir.
Diğer bir sınıflandırmaya göre doğal afetler yavaş ve ani gelişen doğal afetler olarak
da sınıflandırılabilmektedir. Buna göre küresel ısınma, kuraklık, buzulların erimesi gibi afetler
yavaş gelişen afetlerdir. Deprem, sel, fırtına, yangın gibi afetler ise ani gelişen doğal afetlere
örnek olarak verilebilir.
Bir afetin büyüklüğü ya da şiddeti birçok faktöre bağlıdır. Erkal ve Değerliyurt (2011)
afetin büyüklüğüne etki eden faktörleri şu şekilde belirlemiştir;
• Olayın fiziksel büyüklüğü,
• Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı,
• Fakirlik ve az gelişmişlik,
• Hızlı nüfus artışı,
• Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme,
• Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,
• Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,
• Toplumun afet olaylarına karsı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin
ulaşabildiği düzey.

4.2 Dünyada Meydana Gelen Doğal Afetler ve Son Yüzyıldaki
Afetlerin Etkileri
Son yüzyılda yüz binlerce insan doğal afetler neticesinde hayatını kaybetmiştir. Ayrıca
bu afetlerde çok büyük ekonomik kayıplar yaşanmıştır. Yaşanan bazı afetler sonrasında bazı
ülkeler uzun yıllar afetin izlerini silememiş ve afetler toplumlarda önemli izler bırakmıştır.
Toplumların sosyoekonomik ve kültürel değişimlerinde etkili olmuştur.
Dünyada her yıl, doğal afet olarak nitelendirilebilecek yüz binlerce doğa olayı
meydana gelmekte ve yine her yıl ortalama 130 bin kişi doğal afetler nedeniyle yaşamını
yitirmektedir. 138 milyon civarında insan ise barınma, yiyecek ve tıbbi yardıma gereksinim
duymaktadır (Şahin ve Sipahioğlu, 2003). Dünyanın en yakın zamanda yaşadığı sarsıcı
afetlerden biri 2011 yılında Japonya’da meydana gelmiştir. Şiddeti 9.0 olan bu deprem
sonrasında oluşan dev dalgaların meydana getirdiği tsunamiyle birlikte toplamda yaklaşık
16000’e yakın insan hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte afetten on binlerce insan
etkilenmiş ve bir üretim merkezi olan Japonya’nın böyle bir afet yaşaması dünya ekonomisini
de sarsmıştır.
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Bir afetin büyüklüğü, can kaybı, yaralanma sayıları ve çeşitleri, ekonomik kayıplar,
afetlerden etkilenen insan sayısı gibi farklı kriterlere bağlıdır. 1931 yılında Çin’de meydana
gelen sel, 1970 yılında Bangladeş’te meydana gelen ve 300.000 insanın hayatını kaybettiği
kasırga, 1976 yılında 242000 insanın yaşamını yitirdiği yine Çin’de meydana gelen deprem
1998 yılında yine binlerce insanın öldüğü ve zarar gördüğü Çin’de meydana gelen sel felaketi
20. yüzyılda yaşanan büyük felaketlerden sadece birkaçıdır.

Şekil 4.2: 1900-2011 Yılları Arasında Raporlanan Doğal Afetler Sayısı (Kaynak:
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends)
Yukarıda verilen Şekil 4.2’de 1900-2011 yılları arasındaki doğal afetler sayısı
gösterilmektedir (Kaynak: http://www.emdat.be/natural-disasters-trends) Bu grafikten
görüleceği üzere afetlerin sayısında yükselen bir trend olduğu görülmektedir. Bunun en
önemli nedenleri, endüstriyel-teknolojik afetlerin sayılarının artması, çevresel kirlenmeler,
ekolojik müdahalelerdir.
Şekil 4.3’de ise doğal afetler neticesindeki can kayıpları gösterilmektedir (Kaynak:
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends) 1900-2011 yılları arasında afet sayıları artmış
bununla birlikte yaşanan can kayıpları ise azalmıştır. Burada, teknolojik ilerlemeler, afet
öncesi ve sonrasındaki faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan kaynakların ve imkânların
gelişmesi, afet risk yönetim modellerinin yaygınlaşması ölümlerdeki azalmayı sağlayan
unsurlardan bazılarıdır.
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Şekil 4.3: 1900-2011 Yılları Arasında Gerçekleşen Doğal Afetlerde Ölüm Sayıları (Kaynak:
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends)

Şekil 4.4’de ise doğal afetlerden etkilenen insan sayıları verilmiştir. Doğal afetler
insanları fiziki etkileme dışında, ekonomik, sosyal ya da psikolojik olarak da
etkileyebilmektedir. Bu nedenle afet sayısı ile afetlerden etkilenen kişi sayısı arasında bir
korelasyon söz konusu olabilmektedir.
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Şekil 4.4: 1900-2011 Yılları Arasında Gerçekleşen Doğal Afetlerden Etkilenen İnsan Sayıları
(Kaynak: http://www.emdat.be/natural-disasters-trends)

4.3. Türkiye’deki Doğal Afetler ve Afetlerin Etkileri
Türkiye doğal afetlerle sık sık mücadele etmek durumunda olan bir ülkedir.
Bulunduğu konum ve sahip olduğu jeolojik özellikler nedeniyle en şiddetli etkiye sahip ve sık
karşılaşılan afet türü depremlerdir. Bu nedenle ülkemizde afet ile deprem neredeyse aynı
anlamda kullanılmaktadır. 1900-2010 yılları arasında 285 tane hasar yapan deprem meydana
gelmiş ve bu depremler nedeniyle 100.000 kişi hayatını kaybetmiş, 170.000 kişi yaralanmış
ve 650.000 konut ağır hasara uğramıştır (Pampal ve Özmen, 2009).
Ülkemizde son yüz yıllık periyoda bakıldığında en fazla can kaybının yaşandığı
afetler, 32.962 kişinin yaşamını yitirdiği 1939 Erzincan depremi ve 17.127 kişinin öldüğü
1999 Gölcük ve Düzce depremleridir. Ayrıca 20 Mayıs 1998 yılında Karadeniz bölgesinde
meydana gelen sel felaketi 1.240.047 kişiyi etkileyerek ülkemizde depremden sonra en çok
kişiyi etkileyen doğal afet olmuştur (Laçiner ve Yavuz, 2013).
Türkiye’de meydana gelen afetler incelendiğinde en fazla heyelan meydana geldiği,
bunu depremlerin ve su baskınlarının izlediği görülmektedir (Bakınız şekil 4.5). Bununla
birlikte afetlerde meydana gelen ölümler ve yaralanmalar dikkate alındığında en fazla ölüm ve
yaralanmanın %55 oranında depremlerde gerçekleştiği görülmektedir. Depremlerden sonra en
fazla ölüm ve yaralanmaya neden olan afet ise %21 ile heyelanlardır (Bakınız Şekil 4.6).
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Şekil 4.5: Afet Olay Sayısının Afet Türlerine Göre Dağılımı (Kaynak: Gökçe vd. 2008)

Şekil 4.6: Toplam Afetzede Sayısının Afet Türlerine Göre Dağılımı (Kaynak: Gökçe vd.
2008)
Afet olay sayıları doğuya doğru gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte en büyük insan
kaybı ve ekonomik zarara neden olan depremler ise ülkemizin farklı bölgelerinde
gerçekleşmiştir (Bakınız Şekil 4.7 ve 4.8).
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Şekil 4.7: İllere Göre Afet Olay Sayısının Dağılımı (Kaynak: Gökçe vd. 2008)

Şekil 4.8: Meydana Gelen Depremlerde Hasara ve Yıkıma Uğramış Yerleşim Birimlerinin
Dağılımı (Kaynak: Gökçe vd. 2008)
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4.4 Afet Yönetimi ve Türkiye’deki Uygulamalar
“Afet yönetimi” afetlerden önce, afet esnasında ve afetlerden sonra gerçekleştirilen,
planlama, hazırlık, zarar azaltma, müdahale etme, iyileştirme kapsamında gerçekleştirilen tüm
planlama, yönetme, karar alma ve iyileştirme süreçleri kapsamaktadır. Afet yönetimi
çalışmaları uzun bir süreçtir ve afet yönetiminin başarısı için bu süreçteki tüm faaliyetlerin
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Afet öncesindeki hazırlık ve planlama
kaspamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin istenilen düzeyde yapılmaması afete
müdahale ve sonrasındaki faaliyetlerin de gerektiği şekilde yapılamamasına neden olur.
Afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılması
amacıyla, afetlere hazırlık ve onların olası risk ve zararların azaltılması ile birlikte afetlerden
sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken
çalışmaların, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi,
desteklenmesi, koordine edilmesi, gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların oluşturulması
veya yeniden düzenlenmesi ve etkin ve verimli bir uygulamanın sağlanabilmesi için toplumun
tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesidir
(Kadıoğlu, 2011).

Şekil 4.9: Afet Yönetiminde Aşamalar
Afet yönetimi kapsamında öncelikle afetlerden önce, can kaybı ve ekonomik
kayıpların önüne geçebilmek adına risklerin azaltılmasına çalışılır. Bu şekilde daha afet
oluşmadan olası zarar ve kayıplar minimum seviyeye düşürülmeye çalışılır. Afetten hemen
sonra afetzedeleri ve tarihsel-kültürel ve ekonomik değerlerin kurtarılmasına çalışılır. Afet
gerçekleştikten bir müddet sonra ise afet yönetimi kapsamında hayatı norrmalleştirmek ve
günlük akışın-işleyişin sürdürülebilmesi için gerekli düzenlemeler ve faaliyetler
gerçekleştirilir. Afet yönetimi kapsamındaki faaliyetler aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dört
aşamada gerçekleştirilmektedir (İkinci bölüme bakınız).
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Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası
geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal
boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
imkânlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk
müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir. Türkiye’de afet yönetimi ve
koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir. Büyük
can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun
tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur. Eşgüdüm sağlanması
gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı
afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır. Bu
doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve
Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009
yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır (Kaynak:
https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay.aspx?ID=1).
Türkiye’de afetlerle ilgili acil durumlarda görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar
TC. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2013 yılında
hazırlanmış planda gösterilmiş ve sorumluluklar açıklanmıştır. Bu kapsamda afet müdahale
organizasyon şeması Şekil 4.10’daki gibi tanımlanmıştır (AFAD,2013).
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Şekil 4.10: Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şeması (Kaynak: Afad,2013)
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Uygulamalar
1)
Doğal
afetler
kapsamında,
gerçekleştirilmektedir? Araştırınız.

risklerin

değerlendirilmesi

nasıl

2)
Ülkemizde afet yönetimi kapsamında hangi kuruluşlar ne tür yetki ve
sorumluluklara sahiptir. Araştırınız.
3)
Doğal afetlerle mücadele kapsamında zarar azaltma, hazırlık, müdahale etme,
iyileştirme aşamalarında gerçekleştirilen faaliyetlere örnekler veriniz.

91

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle doğal afetler ve sınıfları incelenmiştir. Afet türleri ile dünyada
ve ülkemizdeki doğal afetler gerçekleşen sayıları ve can kayıpları dikkate alınarak analiz
edilmiştir. Afet yönetimi kapsamındaki çalışmalarla birlikte, ülkemizde afetlerden sorumlu
kurumlar hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik bir doğal afettir?

a)

Volkanik patlamalar

b)

Orman yangınları

c)

Salgınlar

d)

Buzulların erimesi

e)

Yıldırım düşmesi

2)
Bir afetin büyüklüğü ya da şiddeti birçok faktöre bağlıdır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden bazılarıdır?
i.

Olayın fiziksel büyüklüğü

ii.

Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme

iii.

Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı

iv.

Bilgisizlik ve eğitim eksikliği

a)

i,ii

b)

i,iii

c)

ii,iii

d)

i,ii,ii

e)

i,ii,iii
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3)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğal afetlerle ilgili söylenebilir?

i.
Afet olay sayıları doğuya doğru gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte en büyük
insan kaybı ve ekonomik zarara neden olan depremler ise ülkemizin farklı bölgelerinde
gerçekleşmiştir.
ii.
Ülkemizde son yüz yıllık periyoda bakıldığında en fazla can kaybının
yaşandığı afetler, 32.962 kişinin yaşamını yitirdiği 1939 Erzincan Depremi ve 17.127 kişinin
öldüğü 1999 Gölcük ve Düzce Depremleridir.
iii.

Doğal afetlerden en fazla can kaybına neden olan afet maden kazalarıdır.

a)

i

b)

ii

c)

i,ii

d)

ii,iii

e)

i,ii,iii

4)
Ülkemizde depremlerden sonra en fazla ölüm ve yaralanmaya neden olan afet
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Heyelan

b)

Su baskını

c)

Çığ

d)

Kaya düşmesi

e)

Volkanik patlamalar

94

5)
Afet yönetiminin bu evresinde afetten hemen sonrasındaki kurtarma, tahliye,
ilk yardım gibi acil yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilerek can ve mal kaybının en aza
indirilmesi hedeflenmektedir. Çoğu afette birkaç gün süren bu evre-aşama aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Zarar Azaltımı

b)

Hazırlıklı olma

c)

Müdahale

d)

İyileştirme

e)

Denetim-Kontrol

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)a, 5)c
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5. İŞ KAZALARI VE MESEK HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı ve Kapsamı
5.1.1. İş Kazası
5.1.2. Meslek Hastalığı
5.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi ve Süresi
5.3. İş Kazaları Kuramları
5.4. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri
5.5. İş Kazası Neticesindeki Direkt ve Dolaylı Maliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki fark nedir?

2)
İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan mağduriyetler için yasal sürecin
başlatılması adına en fazla kaç iş günü içinde ilgilileri bilgilendirmek ve başvuru yapmak
gerekmektedir.
3)
İş kazaları ve meslek hastalıkları can kaybı dışında önemli ekonomik kayıplara
ve işletmelerin iflasına da neden olabilmektedir. Bu kapsamda iş kazası veya meslek hastalığı
nedeniyle iflas eden hangi firmalar olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Kazası ve Meslek
Hastalığı

İş kazaları ve meslek
hastalıklarının tanımları ve
sınıflarını öğrenmek

Okuyarak, araştırarak

İş kazaları ve meslek
hastalıklarına neden olabilen
unsurlar hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak

İş Kazası ve Meslek
Hastalıkları Nedenleri

İş Kazaları Kuramları

İş Kazası Neticesindeki
Direkt ve Dolaylı Maliyetler

İş kazaları kuramları
hakkında bilgi sahibi olmak

İş Kazası neticesindeki
direkt ve dolaylı maliyetler
hakkında bilgi sahibi olmak.

Okuyarak, araştırarak

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


İş kazaları



Meslek hastalıkları



İş kazaları kuramları



İş kazaları maliyetleri
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Giriş
Acil durum ve afet yönetimi risk değerlendirme kapsamındaki en önemli alanlardan
biri de iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Bu bölümde öncelikle iş kazası ve meslek
hastalığının tanımları ve kapsamı verilmiştir. Sonrasında ise iş kazalarının ülkemizde
değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli yasal süreler ve bildirim usulleri ile iş kazalarının
temel kuramları açıklanmıştır. Bölümde son olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının
maliyetleri ve maliyetlerin işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kaspamındaki çalışmalara etkisi
incelenmiştir.
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5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Acil durum ve afet yönetimi risk değerlendirme kapsamındaki en önemli alanlardan
biri de iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Bu bölümde öncelikle iş kazası ve meslek
hastalığının tanımları ve kapsamı verilmiştir. Sonrasında ise iş kazalarının ülkemizde
değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli yasal süreler ve bildirim usulleri ile iş kazalarının
temel kuramları açıklanmıştır. Bölümde son olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının
maliyetleri ve maliyetlerin işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kaspamındaki çalışmalara etkisi
incelenmiştir.

5.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı ve Kapsamı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2009 yılında Türkiye’de 64.316
iş kazası olmuş, 429 meslek hastalığı tespit edilmiş, bu iş kazalarının 1.171’i ölümle
sonuçlanmıştır, ölümle sonuçlanan meslek hastalığı bulunmamaktadır. Sürekli iş göremez
hale gelen 1885 kişiden 217’si meslek hastalıkları nedeni ile iş göremez hale gelmiştir
(ÇSGB,2011). İş kazaları ve meslek hastalıklarının birbirleri ile ilişkisi olmakla birlikte farklı
kavramlar olduğu bilinmektedir. Bu başlık altında iş kazası ve meslek hastalıkları açıklanmış
ve bunların oluşma nedenleri kısaca incelenmiştir.

5.1.1. İş Kazası
İş kazaları ve meslek hastalıkları dünyadaki terör olaylarından çok daha dazla insanın
yaşamını yitirmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
azaltılması insanlığın önemli problemlerinden biridir.
İş kazası ve meslek hastalığı kavramlarının literatürde farklı tanımlamaları mevcuttur.
Bu farklılıklar tanımlayıcıların kendi işlerini dikkate alacak şekilde, iş kazasını-meslek
hastalığını değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Mühendisler, sağlık çalışanları ya da
hukukçular kendi çalışma alanlarına göre bu tanımlamaları yapabilmektedir. Buna göre
mühendisler iş kazalarını teknik açıdan, hukukçular yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde,
sağlık çalışanları da iş kazalarının oluşturduğu hasar ve kayıpları dikkate alarak tanımlar
oluşturmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü iş kazasını “Önceden planlanmamış, bilinmeyen
ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olay, Dünya Sağlık
Örgütü ise iş kazasını; “önceden planlanmamış, kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve
üretimin durmasına sebep olan olay” şeklinde tanımlamaktadır. Türkiye’de İSG Kanunu’nda
iş kazası, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” olarak tanımlamaktadır. İş
kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise şöyle
tanımlanmaktadır;


Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,


İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma
konusu nedeniyle işyeri dışında,
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Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,


Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,


Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre
uğratan olaydır.
Kanuna göre iş kazasının yukarıda ifade edilen bir zaman içinde meydana gelmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde hukuksal açıdan meydana gelen kaza, iş kazası olarak
değerlendirilmeyebilir. İş kazası meydana geldiğinde işveren, en geç kazadan sonraki üç iş
günü içerisinde kazayı haber vermekle mükelleftir. İş kazaları yapısı gereği kısmi önlenebilir
ancak tamamen ortadan kaldırılamaz. İş kazalarının meydana gelmesinde ileriki başlıklar
altında incelenecek birçok neden bulunmaktadır ve bu nedenlerden en önemlilerinden birisi
tahmin edileceği üzere insan faktörüdür.

5.1.2. Meslek Hastalığı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre, bir yıl içinde 11.000.000 yeni meslek
hastalığı vakası oluşmaktadır. Bu vakalarda ise yaklaşık 700.000 insan hayatını
kaybetmektedir. Meslek hastalıkları, işyerinde farklı unsurlar nedeniyle oluşan fiziksel ya da
ruhsal hastalıkların tümüdür. Meslek hastalıkları, iş kazalarından farklı olarak tamamen
ortadan kaldırılabilir özelliğe sahiptir. Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan
faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Meslek hastalıklarının, iş
kazalarından temel farklı, bunların tümüyle önlenebilir olmasıdır. Meslek hastalıkları; zararlı
bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etkitepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri, olarak
tanımlanmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü Meslek Hastalıkları listesinde meslek hastalıkları üç
kategoride toplanmaktadır. Buna göre meslek hastalıkları;


Ajanlarla meydana gelen meslek hastalıklar (fiziksel, kimyasal ve biyolojik),



Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları (solunum, deri, kas iskelet),



Mesleki kanserlerdir.

Meslek hastalığının tanımı ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre şöyledir.
"Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri meslek
hastalığıdır." Meslek hastalıkları, Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli
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meslek hastalıkları listesinde 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar kimyasal maddelerle olan
meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki
bulaşıcı hastalıklar ve fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları olarak adlandırılmıştır
(Özkılıç, 2014).
Meslek hastalıklarının büyük kısmı çok faktörlü bir etkileşim sonucu ortaya
çıkmaktadır. İş ve hastalık ilişkisi üç kategoride tanımlanmaktadır (ÇSBG,2011);
1.
Meslek hastalıkları (occupational diseases); genellikle tek bir etkenle meydana
gelen, özgün ve kuvvetli bir mesleki ilişkinin ortaya konması ile meslek hastalığı tanısı konur.
2.
İşle ilgili hastalıklar (work related diseases); pek çok etkenin bir arada
görüldüğü, çalışma ortamının rol oynayabildiği, birlikte farklı risklerin de yer aldığı, karmaşık
bir etyolojiye sahip hastalıklardır.
3.
Çalışanları etkileyen hastalıklar (diseases affecting working populations); işle
ilgili bir ilinti olmamasına karşın mesleki zararlı etkenlerle ortaya çıkışı artan hastalıklardır.
Ayrı rehberde meslek hastalıkları neden olan faktöre göre aşağıdaki beş sınıfa
ayrılmıştır (ÇSBG,2011);.
1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
1.1. Ağır metaller
1.2. Çözücüler
1.3. Gazlar
2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
2.1. Gürültü ve titreşim
2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma
2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma
2.4. Tozlar
2.5. Radyasyon
3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
3.1. Bakteri kaynaklı olanlar
3.2. Virüs kaynaklı olanlar
3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
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4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları.

5.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi ve Süresi
Ülkemizde iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan sigortalı çalışanların
yasal haklarına başvurabilmeleri için, kaza ve meslek hastalığının tanımlanan sürelerde
bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2011
yılındaki “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu genelgesinde bu konu şu şekilde
özetlenmiştir (SGK,2011).
İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek
5’inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38’inci
maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile
5’inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal,
Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde; 5’inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının
iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik
sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan
sonraki üç işgünü içinde; Ek 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya
orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya
işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde
bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası
geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının
öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç işgünüdür.
Meslek hastalığının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin verilme süresi Kanunun
14’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
ile 5’inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına
yakalanmaları halinde, işverenleri tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak, Ek
5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle
süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise, kendilerince veya işverenlerince bu durumun
öğrenildiği günden başlayarak Kuruma en geç üç iş günü içinde; Kanunun 5’inci maddesinin
(g) bendinde sayılan sigortalının meslek hastalığına yakalanması halinde işvereni tarafından
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, aynı süre içinde sigortalı
tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine bildirilecektir.
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ise
kendileri tarafından, meslek hastalığına tutulduğunun öğrendiği günden başlayarak üç iş günü
içinde sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezlerine bildirim yapacaklardır.
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5.3. İş Kazaları Kuramları
İş kazalarının sebepleri incelenirken sıklıkla kaza kuramlarından yararlanılmaktadır.
Bu kuramların sayısı farklı olmakla birlikte en bilindik kuramlar domino kuramı, insan
faktörleri kuramı, kaza/olay kuramı, epidemioloji kuramı ve sistem kuramı ile kombinasyon
kuramıdır. Dizdar bu kuramları literatürdeki çalışmalardan (Heinrich, vd. 1980; Colling,
1990; Goetsch, 1993; Kurt, 1993) yararlanarak şu şekilde açıklamıştır (2001);

Domino kuramı: İlk geliştirilen kaza sebep teorilerinden biridir. Teori,
yaralanmaların bir dizi faktörlerden meydana geldiğini savunur. Bu teori (domino theory)
endüstriyel güvenliğin aksiyonları olarak tanımlanan on ifadeden oluşur. Bu teoriye göre
kazalara yol açan beş temel faktör vardır: Kalıtsal-sosyal çevre, insan hatası, güvensiz
eylemler/mekanik veya fiziksel tehlikeler, kaza ve yaralanma.

Kaza/Olay kuramı: Bu teori (accident/incident theory) insan faktörleri
teorisinin genişletilmiş bir halidir. Ek olarak; ergonomik yetersizlikleri, hata yapma kararı ve
sistem hataları gibi yeni elemanları ortaya çıkarır.

Epidemiyoloji kuramı: Teori (epidemiological theory), çevre faktörleri ve
hastalık arasındaki ilişkiyi belirleme ve çalışma için kullanılan modellerin, çevre faktörleri ile
kazalar arasındaki sebepsel ilişkinin açıklanmasında da kullanılabileceğini savunur.

Sistem kuramı: Teori (system theory) bir kazanın oluşabileceği herhangi bir
durumu, üç parçadan oluşan bir sistem olarak görür: İnsan, makine ve çevre.

Kombinasyon kuramı: Bir tek teorinin tek başına bütün hadiseleri
açıklayamayacağını savunur. Teoriye (combination theory) göre kazaların gerçek sebebi iki
veya daha fazla modelin kombinasyonu ile elde edilebilir.

İnsan faktörleri kuramı: Bu teori (human factors theory) kazaları, eninde
sonunda insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine bağlar. Teori, insan hatasına yol açan
üç önemli faktörü içerir: Aşırı yük, uygun olmayan tepki ve yerinde olmayan faaliyetler.

5.4. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri
İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilen pek çok unsur vardır. Özkılıç (2014),
bu nedenleri aşağıdaki 6 sınıfta toplamıştır;
Fiziksel Tehlikeler:


Titreşim



Gürültü



Yetersiz havalandırma



Aşırı ısı, nem ve hava hareketleri
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Yetersiz veya aşırı aydınlatma

Kimyasal Tehlikeler:


Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları



Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler,



Kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlar



Asitler, Bazlar nedeniyle yanma



İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kansorejonik tozlar, alerjik tozlar

Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler:


Topraklaması yapılmamış tezgâhlar veya el aletleri



Topraklamanın belli periyotlarla kontrolünün yapılmaması



Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması



Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri



Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi



Kırık, yıpranmış el aletleri


Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların
bulunmaması


Zeminin yalıtılmaması



Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması

Mekanik Tehlikeler:

Makina ve tezgâhın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun
bulunmaması


Preslerde çift el kumanda kullanılmaması



Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması



Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması


Makina ve tezgâhı tehlike anında durduracak stop butonun ya da swich’in
bulunmaması
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Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu teçhizat



Yetersiz uyarı sistemleri



Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı


Makinaların, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli bakım
ve periyodik kontrollerinin yapılmaması
Tehlikeli Yöntem ve İşlemler:


Makina veya tezgâhlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması



Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması



Aşırı yük kaldırma



3m’den yüksek malzeme istifleme



Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme



Gereken uyarı, ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması



Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma


İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında
eğitim verilmeden çalıştırma


Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi



Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması



Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım


Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin
emniyete alınmamış olması


Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,


Depo ve konteynerlerin tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım
ve kaynak yapılması


olmaması


Yüksekten atlama
Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof

Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
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Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması



Malzemelerin, makinaların ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler:


İşyeri zemini



Yetersiz geçitler



Yetersiz çıkış yerleri



Yetersiz iş alanı



Düzensiz işyeri



Merdivenlerde korkuluk olmaması



Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması

İş kazalarında genel olarak en fazla nedenin cisim düşmeleri, kesici aletlerle
yaralanmalar, yüksekten düşme, taşıt kazaları olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu
nedenler sektörlere göre farklılık arz etmektedir.

5.5. İş Kazası Neticesindeki Direkt ve Dolaylı Maliyetler
İş kazası ve meslek hastalıkları işletmeler için istenmeyen olaylardır. Bu olaylarda
genellikle can kaybı ve yaralanmalar dışında maliyetler ilk etapta dikkate alınmamaktadır. İş
kazaları ve meslek hastalıklarının oluşturduğu can kaybı ve yaralanmalar esasında ekonomik
karşılığı olmayan ve hiçbir maddi değer ile ifade edilemeyen konulardır. Bununla birlikte iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının işletme kârlılıklarına da etkileri olduğu bilinmektedir. İş
kazalarının oluşturduğu maliyetler genel olarak direkt ve dolaylı maliyetler olarak iki sınıfta
incelenmektedir.
Direkt Maliyetler: Can kaybı ya da yaralanmalar neticesinde oluşan, can kaybı, iş
görmezlik tazminatları, sigortaya ve hastaneye ödenen tazminatlar gibi direkt can kaybı ya da
yaralanma ile ilgili yapılan ödeme ve harcamalardır. Aşağıdaki maliyetler bunlardan
bazılarıdır;


Can kaybı neticesinde oluşan ölüm ödemesi-tazminatlar,



Geçici ve/veya sürekli iş görmezlik durumundaki tazminatlar,



İşçi yakınlarına yaralanma/ölüm sonrası verilen tazminatlar/ödemeler,



Sigortaya ödenen tazminatlar,



Tedavi masrafları için yapılan ödemeler.
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Dolaylı Maliyetler: Oluşan iş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde ölüm ve
yaralanma dışında oluşmuş maliyetlerdir. Aşağıdaki maliyetler bunlardan bazılarıdır;


Üretimin durması durumunda üretim kaybı,



Makine/Ekipman kaybı,



İşgücü kaybı,



Üründe oluşabilecek hasarlar ve oluşabilecek hurda,



Kaza neticesinde üst yönetimin bürokratik işlemlerle ilgili zaman maliyeti,



Sipariş kaybı,



Adli süreç ile oluşan maliyetler.

Yukarıda ifade edildiği gibi iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşturduğu can kaybı
ve yaralanmalar, ekonomik karşılığı olmayan ve hiçbir maddi değer ile ifade edilemeyen
konulardır. Bununla birlikte iş kazalarının ve meslek hastalıklarının işletme karlılıklarına da
etkileri ile ilgili birçok araştırma yapılmakta ve bu maliyetlerden haberdar olan işletmelerin iş
kazalarını azaltmaya yönelik daha fazla gayret gösterdikleri de bilinmektedir. Bu kapsamda
Özkılıç (2014), İngiltere’de yapılan bir çalışma neticesinde, İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği
Kuruluşunun (HSE - Health and Safety Executive) önlenebilir iş kazaları nedeniyle oluşan
kayıpların maliyetini belirlemek ve firmaların karşılaşacakları kayıpların nedenlerini kontrol
edebilmelerini amaçlayan bir maliyet metodolojisi hakkında bilgi vermiştir. Buna göre; HSE
kaza maliyetlerinin gerçek maliyetlerini belirleyebilmek amacıyla çeşitli endüstri
alanlarındaki firmalarda meydana gelmiş iş kazaları üzerinde çalışmalara başlamış ve beş ayrı
iş kolundaki işletmede çalışma yürütmüştür. Yapılan çalışmalarda üzerinde çalışılan olayların
tümü, kaza tanımına uygun olarak kayıplar belirlenen eşiğe göre kaydedilmiştir. Daha sonra,
her kazanın maliyeti hesaplanmış ve kazaların nedenlerine göre kazayı önleme önlemleri ile
kaza maliyeti arasında bağlantı olup olmadığı araştırılmıştır. Beş ayrı iş kolunda yapılan sözü
edilen bu araştırma yaklaşık 18 hafta içinde 3626 kaza incelenerek tamamlanmış, bu
araştırmaya katılan firmaların hiç birinde araştırma süresince büyük boyutlarda kaza meydana
gelmemiştir. Bunun yanı sıra iş kaybını artıracak ölçüde sakatlanmalara, davalara ve özel
tazminatlara maruz kalınmıştır. Çalışmalar sonucunda elde edilen kaza maliyetleri ise
şunlardır;
•
Bu işletmelerin toplam finansal kaybının, 87.507 İngiliz Sterlin'i ve bu
kazalarda üretim durması nedeniyle oluşan iş kaybının 157.568 Sterlin olduğu, toplam kaybın
245.075 Sterlin'e yükseldiği tespit edilmiştir. Bu ölçekteki kayıplar, projenin tüm süresi
üzerine uyarlandığında;
•

İnşaat yapan bir firmanın proje bedelinin % 8'ini,

•

Mandıra işlerini yapan bir firmanın işletme maliyetinin %1.4'ünü,
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•

Nakliyat işini yapan bir firmanın kârının % 37'sini,

•

Petrol arama işini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14.1'ini,

•
Sağlık hizmeti veren bir hastanenin yıllık işletme maliyetinin % 5'ini
oluşturmaktadır (Özkılıç, 2014).
Yukarıda paylaşılan çalışma sonuçlarından da görüleceği üzere iş kazaları ve meslek
hastalıklarının işletmelerin kârlılıklarına önemli bir etkisi vardır. Bu kapsamda bu maliyetleri
bilen ve hesaplayan işletmelerin iş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarını daha bilinçli
gerçekleştirdiği gözlenmektedir.
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Uygulamalar
1)
Bir sektörü ele alarak iş kazaları neticesinde ne tür direkt ve dolaylı maliyetler
söz konusu olduğunu tartışınız.
2)
Seçtiğiniz sektörde bir firmayı inceleyerek firmanın son beş ya da on yılını
dikkate alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu direkt ve dolaylı
maliyetlerini hesaplayınız.
3)
Uygulama yaptığınız firmada, iş kazalarının firmanın kârlılığını ne kadar
düşürebileceğini tahmin ediniz/hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle iş kazası ve meslek hastalığının tanımları ve kapsamı
verilmiştir. Sonrasında ise iş kazalarının ülkemizde değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli
yasal süreler ve bildirim usulleri ile iş kazalarının temel kuramları açıklanmıştır. Son olarak iş
kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetleri ve maliyetlerin işletmelerin iş sağlığı ve
güvenliği kaspamındaki çalışmalara etkisi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kaza kuramlarından biri değildir?

a)

İnsan Faktörleri Kuramı

b)

Sistem Kuramı

c)

Kombinasyon Kuramı

d)

Domino Kuramı

e)

Kaza Ansızın Kuramı

2)
Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin
durmasına sebep olan olay …………………… olarak, zararlı bir etkenle bundan etkilenen
insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya
konabildiği hastalıklar grubu ise ……………………………….. olarak tanımlanmaktadır.
Sırasıyla yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

İş kazası – SGK Kanunu

b)

Meslek hastalığı – İş kazası

c)

Kaza kuramı – Meslek hastalığı

d)

İş kazası – Meslek hastalığı

e)

Domino etkisi - Kaza kuramı

3)
Kaza kuramlarından biri olan bu kurama göre, tek bir teorinin tek başına bütün
hadiseleri açıklayamayacağı savunulmaktadır. Teoriye göre kazaların gerçek sebebi iki veya
daha fazla modelin birbirleri ile birleşimleri ile elde edilebilir.
Yukarıda ifade edilen kaza kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İnsan Faktörleri Kuramı

b)

Sistem Kuramı

c)

Kombinasyon Kuramı

d)

Domino Kuramı

e)

Kaza Ansızın Kuramı
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4)
İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilen pek çok unsur vardır. Bu
unsurlardan bazıları kimyasal tehlikeler altında incelenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bir iş kazası için kimyasal bir tehlikedir?
a)

Gürültü

b)

Topraklanmamış tezgâhlar

c)

Yetersiz aydınlatma

d)

Aşırı nem

e)

Toksik tozlar

5)
İş kazası ve meslek hastalıkları neticesinde oluşan birçok dolaylı maliyet söz
konusu olabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı maliyetlerden biri değildir?
a)

Adli süreç ile oluşan maliyetler

b)

Üretimin durması durumunda üretim kaybı

c)

Üründe oluşabilecek hasarlar ve oluşabilecek hurda

d)

Tedavi için katlanılan masraflar

e)

İşgücü kaybı

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)e, 5)d
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6. İŞ KAZALARI ORAN HESAPLAMALARI VE İSTATİSTİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. İş Kazası Oran Hesaplamaları
6.1.1. Kaza Sıklık Oranı (KSO)
6.1.2. Kaza Ağırlık Oranı (KAO)
6.1.3. Kaza Olabilirlik Oranı (KOO)
6.2. İSG İstatistikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İş kazalarını değerlendirirken hangi kriterler dikkate alınmaldır?

2)

İş kazalarının analizinde hangi oranlardan yararlanılmaktadır?

3)

Türkiye’de en fazla can kaybına neden olan kaza türü hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Kazası Oran
Hesaplamaları

İş Kazası oran hesaplamaları
yapabilmek, oranları
yorumlayabilmek

Hesaplayarak,
Yorumlayarak

İSG İstatistikleri

Ülkemizdeki iş kazaları
istatistikleri hakkında bilgi
sahibi olmak ve istatistikleri
yorumlayabilmek

Okuyarak, araştırarak,
yorumlayarak
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Anahtar Kavramlar


İş kazalarına ait oran hesaplamaları



İş kazaları istatistikleri

120

Giriş
İş kazalarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasında çok farklı oranlardan
yararlanılabilmektedir. Bu oranlar kimi zaman bir işletme için kimi zaman bir bölge için ya da
bir ülke için, iş kazaları açısından gidişatla ve gelecekle ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu
oranlar yardımıyla iş kazalarının analiz edilmesi ve yapılan iyileştirme çalışmalarının
değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde kaza sıklık oranı (KSO), kaza ağırlık
oranı (KAO), kaza olabilirlik oranı (KOO) incelenmiş ve ülkemizdeki iş kazalarına ait
istatistikler paylaşılmıştır.
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6. İş Kazaları Oran Hesaplamaları ve İstatistikleri
İş kazaların değerlendirilmesi ve yorumlanmasında çok farklı oranlardan
yaranılabilmektedir. Bu oranlar kimi zaman bir işletme için, kimi zaman bir bölge için ya da
bir ülke için, iş kazaları açısından gidişatla ve gelecekle ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu
oranlar yardımıyla iş kazalarının analiz edilmesi ve yapılan iyileştirme çalışmalarının
değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde kaza sıklık oranı (KSO), kaza ağırlık
oranı (KAO), kaza olabilirlik oranı (KOO) incelenmiş ve ülkemizdeki iş kazalarına ait
istatistikler paylaşılmıştır.

6.1. İş Kazası Oran Hesaplamaları
İş kazası oranlarında kullanılan üç önemli parametre vardır. Bunlar kaza sıklık oranı,
kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranıdır. Şimdi bunları açıklamaya çalışalım.

6.1.1. Kaza Sıklık Oranı (KSO)
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların
sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına
bölünmesiyle elde edilen değerin 1000000 katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
KSO= (Toplam kaza sayısı / Fiili çalışma saati) x1.000.000
ya da
KSO= (Toplam kaza sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı) x1.000.000
Örnek: 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana
geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi)
40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat
çalışıldığı kabul edilmektedir.)
Buna göre KSO’yu hesaplayınız.
KSO= (100 / [(850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) )] x 1.000.000
KSO= 62.01
Bulunan sonuç; 300 İş gününde her 100000 insan-saat çalışma süresi başına 62 iş
kazası meydana geldiğini göstermektedir.

6.1.2. Kaza Ağırlık Oranı (KAO)
Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan
dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla
hesaplanır.
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KAO= (Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı)
x1.000
Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik
durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli
iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik
olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate
alınmamaktadır.
Örnek: 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana
geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise (yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi)
40.000 olduğu varsayılsın. 40.000 günlük kaybın 3.000’i kazalardan kaynaklanmaktadır. Bir
yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
Buna göre KAO’yu hesaplayınız.
KAO = (3000/[(850x300x7,5)–(40.000x7,5)] )x1.000
KAO= 1.86
Bulunan bu sonuç ile o işyerinde, 300 iş gününde her 1000 insan-saat çalışma süresi
başına 1,86 gün iş kazasına bağlı kayıp yaşandığı söylenebilir.

6.1.3. Kaza Olabilirlik Oranı (KOO)
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların
toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına
bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran,
istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı
temsil etmektedir. Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme
yapılmaktadır.
KOO= (Toplam kaza sayısı / Toplam işçi sayısı) x 100.000
Örnek: 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana
geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise (yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi)
40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat
çalışıldığı kabul edilmektedir.) Buna göre KOO’yu hesaplayınız.
KOO = (100/850)x100.000

KOO=11764

6.2. İSG İstatistikleri
Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine
endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok geniş
çapta değişiklikler gösterebilmektedir. İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aşağıda
gösterildiği gibidir:
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o

Ulusal istatistik ofisleri

o

Tazminat ajansları

o

Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları

o

İş teftiş kuruluşları

o

Kaza önleme ajansları

Bu bölümde verilen istatistikler SGK tarafından açıklanmıştır. Bu veriler tablo haline
getirilerek yorumlanmaya çalışılacaktır.
Tablo 6.1: Yıllara Göre Türkiye’de Oluşan İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından
Kaynaklanan Toplam Maliyet

SGK verilerine göre Türkiye’de en fazla iş kazası 1-49 kişinin çalıştığı küçük
işyerlerinde meydana geldiği görülmektedir.
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Şekil 6.1: Yıllara göre Türkiye’de sigortalı toplam çalışan sayısı
Şekil 6.1’e bakıldığında 1997 yılında yaklaşık 5 milyon olan sigortalı çalışan sayısı
2012 yılında yaklaşık 11,5 milyona çıkmıştır.

Şekil 6.2: Yıllara Göre Türkiye’deki Toplam İş Kazası Sayısı
1997 yılından 2012 yılına gelindiğinde toplam çalışan sayısı iki katından biraz daha
fazla artarken işkazası sayısında düşüş görülmektedir. 1997 yılında 98317 olan iş kazası
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sayısı 15 yıl sonra 2012 yılında 74871olarak ölçülmüştür. Aslında çalışan sayısına bağlı
olarak iş kazası sayısının da artması beklenir. Ancak teknolojideki ilerlemeler, İSG alanındaki
yenilikler ve tedbirler aynı zamanda yazal mevzuattaki yaptırımlar sayının düşmesine neden
olmuş olabilir.
2012 yılı SGK verilerine göre iş kazları sektörel bazda değerlendirildiğinde en fazla iş
kazasının maden sektöründe meydana geldiği görülmektedir. Ölümlü ve sürekli iş görmezlik
ile sonuçlanan kazalarda ise inşaat sektörü 2012 yılında ülkemizde birinci sırayı almaktadır.
2012 yılı verilerine göre ülkemizde meydana gelen iş kazalarının sebeplerine göre
dağılım yapıldığında aşağıdaki sıralama ortaya çıkmaktadır.
Tablo 6.2: 2012 Yılı Kaza Sebeplerine Göre İş Kazalarının Dağılımı
Kaza sebebi

Kaza sayısı

1

Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi,
batması, kesmesi

19579

2

Makinelerin sebep olduğu kazalar

13401

3

Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi

11088

No

Yaralanma bölgelerine göre iş kazlarının dağılımı yapıldığında 2012 yılında en fazla
üst ekstremite (omuz, kol, bilek, el, parmak) bölgesinde meydana geldiği görülmüştür. Üst
ekstremitelerden ise en fazla eller yaralanmaya maruz kalmıştır.
Lokal saatlere göre iş kazlarının dağılımı şekil 6.3’te verilmiştir. Buna göre 2012
yılında iş kazları en fazla saat 11:00’de meydana gelmiştir.

Şekil 6.3: İş Kazalarının Saatlere Göre Dağılımı, Türkiye, 2012
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Çalışma saatlerine göre iş kazalarının dağılımı ise aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna
göre 2012 yılında ülkemizde ilk iş saatinde daha fazla yaklaşık 12 binin üzerinde iş kazası
görülmüştür.

Şekil 6.4: Çalışma Saatlerine Göre İş Kazalarının Dağılımı, Türkiye, 2010-2012
Ülkemizde iş kazalarına maruz kalan kişilerin yaş ortalamasına göre iş kazası dağılımı
şekil 6.5’de verilmiştir. Tabloya göre toplamda ve erkek çalışanlarda en fazla 30-34 yaş
arasındakiler iş kazasına maruz kalmıştır. Kadın çalışanlara bakıldığında 18-24 yaş arasındaki
kişiler daha fazla iş kazasına maruz kalmıştır.

Şekil 6.5: İş Kazalarının Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2012
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Aşağıdaki tabloda meslek hastalıklarının yıllara göre dağılımını göstermektedir.
Dağılıma bakıldığında 1997 yılında 1055 meslek hastalığı vakası tespit edilmişken bu sayı
2012 yılında 395 olarak kayıtlara geçmiştir.

Şekil 6.6: Türkiye’de Yıllara Göre Tespit Edilen Meslek Hastalıkları Sayısı
Meslek hastalıklarının türüne göre dağılımı Tablo 6.3’de gösterilmiştir. Buna göre
ülkemizde 2012 yılında en fazla slikoz ve slikotuberküloz kaynaklı meslek hastalığı
görülmüştür.
Tablo 6.3: Meslek Hastalıklarının Türüne Göre Dağılım
No

Meslek Hastalığı türü

Hastalık sayısı

1

Slikoz ve slikotuberküloz

246

2

Kurşun ve kurşun tozları

26

3

Nikel ve bileşikler

14

Ülkemizde aktif sigortalıların meslek hastalığı vakalarının yaş grubu ve cinsiyete göre
dağılımı ise şekil 6.7’de verilmiştir. Buna göre toplamda ve erkek çalışanlarda en fazla 40-44
yaş grubundakiler (90) meslek hastalığına maruz kalmıştır. Kadın çalışanlara bakıldığında 2529 yaş grubundaki (4) kişler daha fazla meslek hastalığına maruz kalmıştır.
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Şekil 6.7: Meslek Hastalığı Vakalarının Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2012
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Uygulamalar
1000 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 120 iş kazasının meydana geldiği
ve kaybedilen iş günü toplamının ise (yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 50.000
olduğu varsayılsın. 50.000 günlük kaybın 5.000’i kazalardan kaynaklanmaktadır. (1 yıl
içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 8 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
Buna göre kaza ağırlık oranını hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş kazalarının yorumlanmasında kullanılan oranlar kimi zaman bir işletme için, kimi
zaman bir bölge için ya da bir ülke için önemli ipuçları vermektedir. Bu oranlar yardımıyla iş
kazalarının analiz edilmesi ve yapılan iyileştirme çalışmalarının değerlendirilmesi
gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde kaza sıklık oranı (KSO), kaza ağırlık oranı (KAO), kaza
olabilirlik oranı (KOO) incelenmiş ve bu oranların nasıl hesaplanabileceği gösterilmiştir.
Ayrıca ülkemizdeki iş kazalarına ait istatistikler paylaşılmış ve yorumlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
gelmiştir.

Türkiye’de ölümlü iş kazaları 2012 yılında en fazla hangi sektörde meydana

a)

İnşaat

b)

Maden

c)

Enerji

d)

Makine sanayi

e)

Hizmet

2)
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki
yaralanmaların sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayı ile çarpılmasıyla
hesaplanan orana ne ad verilir.
a)

Kaza ağırlık oranı

b)

Kaza sıklık oranı

c)

Ortalama kaza oranı

d)

Kaza olabilirlik oranı

e)

Ortalama kaza sayısı

3)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

i. Türkiye’de sigortalı toplam çalışan sayısı artmaktadır. Ama iş kazası sayısı
azalmaktadır.
ii. İş kazası nedeniyle ölen insan sayısı azalmaktadır.
iii. Türkiye’de yıllara göre tespit edilen meslek hastalıkları sayısı incelendiğinde,
meslek hastalıkları sayısının azaldığı görülmektedir.
a)

i

b)

i,ii

c)

i,iii

d)

ii,iii

e)

i,ii,iii
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4)

……………………..

= (Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı)
x1.000
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a)

Kaza ağırlık oranı

b)

Kaza sıklık oranı

c)

Ortalama kaza oranı

d)

Kaza olabilirlik oranı

e)

Ortalama kaza sayısı

5)
850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana
geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise (yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi)
40.000 olduğu varsayılsın. 40.000 günlük kaybın 5.000’i kazalardan kaynaklanmaktadır. (1
yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
Buna göre KAO aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1,9

b)

2,2

c)

3,1

d)

3,5

e)

4,1

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)a, 5)c
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7. RİSK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Risk Yönetimi
7.2. Risk Yönetimi Amacı
7.3. Risk Yönetimi Adımları
7.3.1. Risk Yönetim Uygulama Şartlarının Tanımlanması
7.3.2. Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
7.3.3. Karar Verme ve Uygulama
7.3.4. Risklerin İzlenmesi, Transferi veya Kabulü
7.4. Etkili Bir Risk Yönetiminde Başarı Unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Acil durum ve afet yönetimi kapsamındaki riskler için ne tür risk cevapları
geliştirilebilir?
2)
Risk yönetimi kapsamında dünyada ve ülkemizde hangi standartlar ve
mevzuatlar bulunmaktadır?
3)

Risk yönetimi adımları risklerin türlerine göre değişebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Risk Yönetimi

Risk yönetimi adımlarını ve
risk yönetim adımlarının
kapsamını öğrenmek

Okuyarak, Araştırarak

Risk Cevaplama Stratejileri

Riskten kaçınma, risk
transferi vb. risk cevaplama
stratejilerini öğrenmek

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Risk yönetimi



Risk cevaplama stratejileri



Risk yönetimi başarı unsurları
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Giriş
Bu bölümde risk yönetimi konusu ele alınmış ve risk yönetim döngüsü kapsamındaki
faaliyetler açıklanmıştır. Bu kapsamda sırasıyla, risk yönetim uygulama şartlarının
tanımlanması, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, karar verme ve uygulama ile
risklerin izlenmesi, transferi, kabulü adımları kapsamında yapılacak faaliyetler incelenmiştir.
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7. Risk Yönetimi
Risk yönetimi; belirsizlik neticesinde ortaya çıkabilecek istenmeyen olayların oluşma
olasılığını ve oluştuğundaki etkilerini minimize etmek için risklerin tanımlanması, risk
alanlarının değerlendirilmesi, risk azaltma faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
risklerin izlenmesi ve tüm risk yönetim programının dokümanter edilmesi faaliyetlerini içeren
bir süreçtir. Bu bölümde risk yönetimi konusu ele alınmış ve risk yönetim döngüsü
kapsamındaki faaliyetler açıklanmıştır.

7.1. Risk Yönetimi
Risk yönetimi; risklerin tespit edilmesinde, değerlendirilmesinde, hükme
bağlanmasında, riskleri düşürmek veya tahmin etmek için gerçekleştirilen eylemlerde,
risklerin izlenmesi ve gözden geçirilmesinde kullanılan süreçlerin tamamıdır (Orange Book,
2004). Risk yönetiminde belirsizlikler yönetilerek bu belirsizliklerin istenmeyen bir olaya
dönüşmesi durumu azaltılmaya çalışılır. Ayrıca istenmeyen olayların vuku bulması
durumunda ortaya çıkacak zarar da minimize edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda risk
yönetimi; istenmeyen olayların etki/olasılığını kontrol altına almak, izlemek ve en aza
indirmek için kaynakların koordineli ve ekonomik uygulanabilmesi amacıyla risklerin tespiti,
değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesidir (Hubbard, 2009).
20. yüzyılın ortalarında yaygınlaşan risk yönetimi kavramı esasında farklı alanlar için
kullanılan genel bir kavramdır. Buna göre risk yönetimi; işletmeler için kurumsal risk
yönetimi, ekonomik belirsizlikler için finansal risk yönetimi, acil durum ve afet yönetiminde
afet risk yönetimi, iş sağlığı güvenliği risk yönetimi gibi çok farklı alt başlıklarda çalışma
alanları bulunmaktadır. Risk ve risk yönetimi ile ilgili olarak farklı alanlarda terimler,
kavramlar, politikalar ve teknikler ile ilgili farklı standartlar ve rehber kaynaklar
bulunmaktadır. Bu kapsamda ISO 17666, ISO 31010, ISO 31000, AS/NZS 4360 gibi çok
sayıda standartta risk yönetimi ve risk kavramlarına ait esaslar ve terminoloji yer almaktadır.
Risk yönetimi uygulamaları genel olarak iki seviyede gerçekleştirilmektedir. Buna
göre stratejik seviyede risk yönetimi ile ilgili stratejik kararlar alınmakta, politikalar
belirlenmekte ve stratejik düzeyde planlar hazırlanmaktadır. Operasyonel seviyedeki risk
yönetimi ise risk yönetimi süreci içindeki süreklilik arz eden faaliyetleri kapsamaktadır.
Operasyonel seviyede iş kazalarının sıklıklarının takibi, etkilerinin kayıt altına alınması, risk
tepki planlarının gözden geçirilmesi, revize edilmesi gibi faaliyetler yürütülür.
Risk yönetiminde farklı kaynaklarda farklı şekillerde risk yönetimi süreci
incelenebilmektedir. Bununla birlikte en sade şekilde risk yönetimi döngüsü dört basamakta
incelenebilmektedir. ISO 17666:2006’da bu dört aşama aşağıdaki şekilde verilmiştir.

140

Şekil 7.1: EN ISO 17666: 2006’ya Göre Risk Yönetim Döngüsü

7.2. Risk Yönetimi Amacı
Risk yönetiminin temel amacı, belirsizliklerin yönetimini iyileştirmektir (Leitch,
2004). Belirsizliklerle ilgilenmek kişiler ve organizasyonlar için hiç kolay değildir. Sıklığının
ve etkilerinin tam olarak bilinemediği istenmeyen olayların yönetilebilmesi için öncelikle bu
olaylarla mücadele etme isteğinin bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda risk yönetiminde
öncelikle riskin farkında ve risk yönetimi ihtiyacının önemini bilen insan kaynağına ihtiyaç
vardır. Riskler ile mücadele kültürünün oluştuğu bir işletmede risk yönetimi ile ilgili ihtiyaç
duyulan diğer tüm kaynaklar bir şekilde tedarik edilebilecektir. Risk yönetimi kapsamında
istekli ve nitelikli insan kaynağı öncelikle risk yönetim politikasını belirlemeli ve risk yönetim
planını çıkartmalıdır. Sonrasında risk değerlendirme ve analiz çalışmaları yapılabilir.
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Başarılı bir risk yönetiminin anahtarı erken tanımlama, planlama ve kararlı bir
uygulamadır. İyi planlama; kapsamlı ve yinelenen bir yaklaşımla risk tanımlama,
değerlendirme ve tepki geliştirmeyi mümkün kılar. Risk yönetimi başlı başına bir yönetim
disiplinidir, ancak belirsizlikleri ve riskleri tamamen ortadan kaldıracak sihirli bir yönetim
disiplini değil, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararlarının
etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan bir disiplindir ve diğer
disiplinlerle bir bütünlük içerisinde uygulanması gerekir (Özkılıç, 2014).

7.3. Risk Yönetimi Adımları
7.3.1. Risk Yönetim Uygulama Şartlarının Tanımlanması
Risk yönetiminde ilk aşama olan bu adımda stratejik düzeyde risk yönetimi ile ilgili
kararlar alınır ve politikalar geliştirilir. Bu kapsamda risklerle ne boyutta mücadele edileceği,
risk yönetimi kapsamında nasıl bir organizasyona ihtiyaç olduğu araştırılır. Risk politikası ve
risk yönetim planı hazırlanır. Risk yönetim planı (RYP), risk değerlendirmesi ile tüm risk
yönetimi süreci için stratejik gereklilikleri ortaya koyan stratejik düzeyde oluşturulan bir
plandır. Risk yönetim planı, ilk olarak risk yönetimi kapsamını ve risk yönetiminin
uygulanacağı alanları tanımlamaktadır. Risklerin can kaybı ve ekonomik kayıplar kapsamında
etkilerini ve ortaya çıkma olasılıklarını ortaya koyar. Ayrıca planda, risk tanımlama ve
değerlendirme için hangi tekniklerin kullanılacağı da belirtilebilmektedir. RYP, risk yönetimi
kapsamında, hazırlanacak raporların türünü, içeriğini, sıklığını da belirtir. Risk sahiplerinin
rollerini tanımlar. Risk farkındalığı ve risk yönetim planı risk yönetim sürecinde sürekli tekrar
edilen, güncellenen, zamana yayılmış bir aşamadır.
Farklı organizasyonlara göre risk yönetim planları değişebilmektedir. Bunla birlikte
Lester (2014), genel olarak risk yönetim planı kapsamındaki ana başlıklara örnek olarak
aşağıdakiler verilebilir.


Genel giriş: Risk yönetimi süreci için gereksinimleri ortaya koyar.



Organizasyon tanımı: Organizasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı dokümandır.


Risk türleri: Doğal afetler, teknolojik afetler, iş kazaları, meslek hastalıkları
ve organizasyonlarla ilgili diğer risklere (teknik riskler, mali riskler, çevresel riskler, güvenlik
riskleri vb.) ait tanımlamalardır.

Risk süreçleri: Gerçekleşebilecek tüm riskler için nitel ve/veya nicel
yöntemleri kapsar.

Araçlar ve teknikler: Risk tanımlama yöntemleri, risk matrisleri, bilgisayar
analizi, vb. teknikleri kapsar.

Risk raporları: Risklerin tanımlanmasına ait sıklıkların güncellenmesi, özel
durum raporları, değişim raporları, vb. raporlardan oluşur.
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Eklentiler: Risk yönetimindeki özel gereksinimleri, tehlikeler, istisnai
problemler gibi ek bilgi ve dokümanları kapsar.

7.3.2. Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Tüm risklerin tanımının yapıldığı ve değerlendirildiği aşamadır. Risklerin
tanımlanmasında, sıklıkla beyin fırtınasından yararlanılmaktadır. Beyin fırtınası çalışmalarına,
organizasyondaki tüm çalışanların (işçiler, mühendisler, idareciler vb.) katılması risklerin
eksiksiz tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Risk tanımlama aşamasında, daha önceki
benzer alanlardaki risk kontrol listelerinden ve yaşanmış tecrübelerden de
faydalanılabilmektedir. Ayrıca ilgili alanda tecrübe sahibi danışmanlardan yaralanmak da
önemlidir.
Risklerin tanımlanmasında, temel risk gruplarından yararlanmak sıklıkla
gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu kapsamda öncelikle risk ana sınıfı belirlenir. Sonrasında
alt sınıflar incelenerek tüm riskler tanımlanabilir (Bakınız Tablo 7.1).
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Tablo 7.1: Farklı Sınıflarda Risk Örnekleri
Risk Ana
Sınıfı

Alt Sınıfı

Risk Tanımı

İş Kazaları

Düşmeyle İlgili
Kazalar

...

…

...

Kesici-Delici Kazalar

…

…

…

Taşımada Çarpma
Kazalar

…

…
Meslek
Hastalıkları

Toz ve Kimyevi
Maddeler

…

…

…

Psikolojik Baskılar

…

…

…

Asit

…

…

…

Risklerin değerlendirmesi kapsamında risklerin etkilerinin ve sıklıklarının incelenmesi
ve bu iki unsur birlikte dikkate alınarak risklerin önceliklendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
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. Bu süreçte nicel, nitel ve karma yöntemler
olmak üzere farklı birçok teknikten yararlanılabilmektedir.
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7.3.3. Karar Verme ve Uygulama
Karar verme ve uygulama aşamada risklerin kabul edilebilirliği ve kabul edilebilirlik
seviyeleri ile ilgili olarak tanımlamalar yapılmaktadır. Buna göre hangi riskin hangi seviye
için kabul edilebilir bir risk olduğu belirlenir. Örneğin bir iş kazasının sıklığının kabul
edilebilir bir olasılığı (beş yılda bir kere gibi) tanımlanır ve bu kabul edilebilir seviye ile
gerçekteki sıklık karılaştırılır. Buna göre sıklığı azaltıcı çalışmalar yapılabileceği gibi
gerçekteki sıklık kabul edilebilir düzeyde ya da daha az sıklıkta ise bu durumda riskin
sıklığını azaltıcı çalışmalar yapılmaz. Bu aşamada sadece sıklık değil etki için de incelemeler
yapılmaktadır. Örneğin su ve kanalizasyon işleri kapsamında faaliyet gösteren bir işletmede
en çok karşılaşılan iş kazası rogar kapaklarının düşmesi neticesinde işçilerin ayak
parmaklarının ezilmesi olsun. Bu kapsamda bu kazanın benzer faaliyet alanı olan gelişmiş
ülkelerdeki etkisi ve sıklığı incelenir ve bir önceki aşamada çıkartılan bu işletmedeki kaza
sıklıkları ve etkileri ile karşılaştırılır. Buna göre sıklık ve etki için kabul düzeyleri belirlenip
buna göre uygulanması gereken çalışmalar başlatılır.

7.3.4. Risklerin İzlenmesi, Transferi veya Kabulü
Risk izleme ve kontrolü, tanımlanmış, önceliklendirilmesi ve risk değerlemesi
yapılmış, risk tepki planları hazırlanmış ya da hazırlanmamış tüm risklerin, izlenmesi ve
kontrolü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Risk izleme ve kontrolü tekrarlı bir
faaliyettir. Bu süreçte sadece mevcut tanımlanmış riskler izlenmez, mevcut risklerin izleme ve
kontrolü sonucu yeni riskler de tespit edilir. Ayrıca risklerin etkileri ve olasılıkları zamanla
değişebileceği için bunlar kontrol edilir. Risk öncelik seviyelerinin değişimi izlenir. Tespit
edilen yeni risklerle birlikte, etki ve olasılığı değişen riskler tanımlama ve risk değerlendirme
süreçlerine girdi olarak gönderilir. İzleme ve kontrol kapsamında ayrıca risk tepki planlarının
doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığı, planların yeterliliği, riskin etkisinin azaltılmasındaki
performansı, yeni planlara ihtiyaç olup olmadığı sorgulanır. Risk tepki stratejilerinin başarısı
izlenir. Yeni stratejilere ihtiyaç olup olmadığı sorgulanır.
Riskleri önlemeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tepki planlarının oluşturulması,
dört farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda tehdit oluşturabilecek risklerde;
riskten kaçınma, risk transferi, riskin azaltılması ve riski kabullenme başlıca dört çeşit risk
cevaplama stratejisidir.

Riskten Kaçınma: Riski ya da etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik
geliştirilen stratejidir. Riskten kaçınma çok kolay olmamakla birlikte acil durum ve afet
yönetiminde afetlerde olmasa bile bazı iş kazaları ve meslek hastalıklarında riskin tamamen
ortadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir.

Risk Transferi: Riski bir başka kuruma veya bireye devretme, aktarma
stratejisidir. Bu uygulama ile risk yok edilmiş sayılmaz. Sadece riskin sorumluluğunun
başkası tarafından yüklenilmesi ya da riskin dağıtılması sağlanacaktır. Bu şekilde risk tepki
planları hazırlanırken, bazı risklerin transferi, o risk ile ilgili olayların sigortalanmasıyla
gerçekleştirilebilir.

145


Riskin Azaltılması: Riskin etkisi, şiddeti (verdiği zarar) ve sıklığı dikkate
alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda bir riskin gerçekleşme olasılığını ya da sıklığını
azaltmak, risk gerçekleştiğinde ise zararını azaltıcı önlemler almak riskin azaltılması
kapsamında değerlendirilmektedir.

Riskin Kabullenilmesi: Kabullenme birçok istenmeyen olayda risk için
sıklıkla gerçekleştirilen bir stratejidir. Buna göre risk yönetim planında ve sonrasında
tanımlanan risklerin tümüne önlem almaya çalışmak, hem çok zor, hem maliyetli hem de
zaman alıcıdır. Tüm risklere tepki planları hazırlayarak, risklerden kaçınmak, riskleri
azaltmaya çalışmak ya da riskleri transfer etmek de finansal açıdan genellikle kabul edilemez.
Bu nedenle olasılığı ve etkisi düşük olan birçok risk göz ardı edilebilecek riskler olarak
değerlendirilir. Böyle riskler, diğer riskler gibi izlenmekle birlikte, gerçekleşme olasılıkları ya
da etkilerinde bir artış olmadığı müddetçe, bunlara tepki planları hazırlanmaz.

7.4. Etkili Bir Risk Yönetiminde Başarı Unsurları
Risk yönetim sürecindeki aşamalar düzenli takip edildiği takdirde, maliyet, zaman,
kalite ve güvenlikle ilgili oluşabilecek risklerin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Etkili bir
risk yönetimi için bir işletme ve çalışanları için aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir.

Bağlılık: Bir işletmede etkili bir risk yönetimi için bağlılık kurumun üst
yönetimi ile başlamalı ve işletmedeki tüm çalışanlar ile birlikte diğer paydaşlarla devam
etmelidir.

İletişim: İşletmedeki süreçler dikkate alınarak, risk yönetim sürecinin her
aşamasında iç ve dış paydaşlar ile iletişim halinde olunmalıdır. Riskler farklı algılara göre
şekillenebilir. Bu noktada riskleri paydaşlara aktarmak (ya da paylaşmak) ve tarafları
uzlaştırmak önemlidir.

Risk sahipliği: Tanımlanmış her risk, sorumlulukları açısından bunu en iyi
yönetebilecek kişi, pozisyon, ekip, birim veya ajansa atanmalıdır. Bu kişiler ise riski
yönetmek için gerekli tüm yetki ve sorumluluğa sahip olmalıdır.

Süreklilik yaklaşımı: Risk yönetimi, bir işletmede tüm alanlarda süreklilik arz
eden bir süreçtir. Risk yönetimine ait performansı değerlendirmek, yeni veya değişim
gösteren bir riski saptamak ve yeni çözümler geliştirmek için sürekli olarak risklerin
izlenmesi tesis edilmelidir ve bu kapsamda yapılan/yapılacak çalışmalar sistematize
edilmelidir.

Ortaklık yaklaşımı: İşletmenin tüm çalışanlarının ve paydaşlarının, riskleri
tanımlayabilmek ve yönetebilmek için, yakın şekilde çalışmaları gerekmektedir.

Uygun risk yönetim süreci: Etkinliği ispatlanmış yöntemlerin kullanımı, risk
yönetim sürecinin başarısını önemli şekilde artırabilir. Deneyimli yöneticiler ile ekip üyeleri
tarafından kullanılan uygun yöntemler ve teknikler, risklerin tanımlanmasına, analizine
rehberlik edecek ve risk önleyici uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
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Risk yönetiminin başarısı için bu gereksinimler son derece önemli olmakla birlikte bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sadece üst düzey yöneticilere bırakılmamalıdır. İşletmelerde
risk yönetimi ile ilgili bir birimin görevlendirilmesi genellikle tercih edilen bir durum olsa da
diğer birimler de mutlaka risk yönetimi kapsamındaki bazı görev ve sorumlulukları
üstlenmelidir.
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Uygulamalar
Bir iş kazası ya da meslek hastalığını inceleyerek bu iş kazası ya da meslek
hastalığıyla ilgili riskleri tanımlayınız. Risklerin tanımlama aşamasından sonra risk
seviyelerini çıkartınız. En öncelikli olan iki risk için kabul edilebilirlik düzeyini tartışınız. Bu
riskler için hangi risk cevaplama stratejileri belirlenebilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde risk yönetimi konusu ele alınmış ve risk yönetim döngüsü kapsamındaki
faaliyetler açıklanmıştır. Bu kapsamda sırasıyla, risk yönetim uygulama şartlarının
tanımlanması, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, karar verme ve uygulama ile
risklerin izlenmesi, transferi, kabulü adımları kapsamında yapılacak faaliyetler incelenmiştir.
Risk cevaplama stratejileri kısaca açıklanmıştır. Ayrıca etkili bir risk yönetimindeki başarı
unsurları kısaca incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Dört aşamadan oluşan risk yönetim döngüsünde, bu aşamada stratejik düzeyde
risk yönetimi ile ilgili kararlar alınır ve politikalar geliştirilir. Bu kapsamda risklerle ne
boyutta mücadele edileceği, risk yönetimi kapsamında nasıl bir organizasyona ihtiyaç olduğu
araştırılır. Risk politikası ve risk yönetim planı hazırlanır.
Risk yönetim döngüsündeki bu aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi

b)

Riskler ile sürekli mücadele

c)

Risk yönetim uygulama şartlarının tanımlanması

d)

Karar verme ve uygulama

e)

Risklerin izlenmesi, transferi veya kabulü

2)
Risk değerlendirmesi ile tüm risk yönetimi süreci için stratejik gereklilikleri
ortaya koyan, stratejik düzeyde oluşturulan bir plandır. Bu planda, ilk olarak risk yönetimi
kapsamı ve risk yönetiminin uygulanacağı alanlar tanımlanır. Risklerin can kaybı ve
ekonomik kayıplar kapsamında etkileri ve ortaya çıkma olasılıkları ortaya konulur. Ayrıca
planda, risk tanımlama ve değerlendirme için hangi tekniklerin kullanılacağı da
belirtilebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen plan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Risk yönetim planı

b)

Risk değerlendirme planı

c)

Risk tepki planı

d)

Risk seviyesi belirleme planı

e)

Risk azaltıcı önlemler planı
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3)
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde risk cevaplama stratejilerinden, riski
ya da etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilen stratejidir?
a)

Riskin hesaplanması

b)

Risk transferi

c)

Riskten kaçınma

d)

Riskin azaltılması

e)

Riskin kabullenilmesi

4)
Risk yönetim planında ve sonrasında tanımlanan risklerin tümüne önlem
almaya çalışmak, hem çok zor, hem maliyetli hem de zaman alıcıdır. Tüm risklere tepki
planları hazırlamak ve risklerin etkilerini azaltmaya çalışmak da finansal açıdan genellikle
kabul edilemez. Bu nedenle olasılığı ve etkisi düşük olan birçok risk göz ardı edilebilecek
riskler olarak değerlendirilir.
Yukarıda hangi risk cevaplama stratejisinden bahsedilmektedir?
a)

Riskin azaltılması

b)

Riskin hesaplanması

c)

Riskin kabullenilmesi

d)

Riskten kaçınma

e)

Risk transferi
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5)
Risk yönetiminin başarısı için birçok unsur bulunmaktadır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
i.

Risk yönetimi, bir işletmede tüm alanlarda süreklilik arz eden bir süreçtir.

ii.
Etkinliği ispatlanmış yöntemlerin kullanımı, risk yönetim sürecinin başarısını
önemli şekilde artırabilir. Deneyimli yöneticiler ile ekip üyeleri tarafından kullanılan uygun
yöntemler ve teknikler, risklerin tanımlanmasına, analizine rehberlik edecek ve risk önleyici
uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
iii.

Risk yönetiminin başarısında tek yetkili üst ve sorumlu üst yönetimdir.

a)

i

b)

ii

c)

iii

d)

i,ii

e)

ii,iii

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)c, 5)d
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8. RİSK DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tehlikelerin Tanımlanması
8.2. Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
8.3. Risk Kontrol Adımları
8.4. Dokümantasyon
8.5. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
8.6. Risk Değerlendirme Ekibi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Risk değerlendirme adımları nelerdir? Bu adımlar incelenen risklere göre
farklılık gösterebilir mi?
2)

Risk öncelik seviyesi nedir? Bu öncelik seviyesi nerelerde kullanılır?

3)

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Risk Değerlendirmesi
Kapsamında
Gerçekleştirilmesi Gerekli
Adımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tehlikeleri tanımlama, risk
belirleme ve analizi, kontrol
tedbirleri, dokümantasyon ve
risklerin yenilenmesi
Okuyarak, araştırarak
adımları kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetleri
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Risk değerlendirme ekibi



Tehlikelerin tanımlanması



Risk değerlendirme
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Giriş
Acil yardım ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum
yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi içindeki risk değerlendirme ise risklerin seviyelerininönceliklerinin, doğru şekilde belirlenebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin ve risk
azaltıcı çalışmaların başlatılabilmesi için oldukça önemlidir. Risk değerlendirmesi risk
yönetimi içerisindeki bir süreçtir. Genel anlamda risk değerlendirmesi; istenmeyen
durumların-olayların meydana gelmesinde etkili olan tüm faktörlerin incelenmesitanımlanması, risklerin sıklıkları ve etkilerinin belirlenerek, risk seviyesinin hesaplanması,
risklerin önceliklendirilmesi ve risklerin zararlarının azaltılabilmesi adına gerçekleştirilecek
faaliyetlerin planlanması faaliyetleridir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk
değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu
tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan tüm etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin
analiz edilerek derecelendirilmesi ve risklerin kontrol altına alınabilmesi adına kontrol
tedbirlerinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalardır.
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8. Risk Değerlendirmesi
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan
tüm etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve
risklerin kontrol altına alınabilmesi adına kontrol tedbirlerinin oluşturulması amacıyla yapılan
çalışmalardır.
Risk Yönetim Prosesine göre riskler yok edilir ya da kontrol altına alınır. Kontrol
altına almak demek riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi demektir. Bu bağlamda “kabul
edilebilir risk seviyesi”, kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi risk politikasına göre
tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risktir. Risk değerlendirme yönetmeliğine göre; Risk
değerlendirme süreci, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;
1)

Tehlikeleri tanımlama,

2)

Riskleri belirleme ve analiz etme,

3)

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,

4)

Dokümantasyon,

5)
Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve risklerin yenilenmesi aşamaları
tamamlanarak gerçekleştirilmelidir. Genel olarak risk değerlendirme 5 adımda yapılmalıdır.
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1. Tehlikeleri
tanımlama

2. Riskleri
belirleme ve
analiz etme

5. Yapılan

3. Risk kontrol

çalışmaların

tedbirlerinin

güncellenmesi ve

kararlaştırılması,

risk yenilenmesi
4.
Dokümantasyon

Şekil 8. 1: Risk Değerlendirme Adımları
Risk değerlendirme adımları genel olarak birbirine benzemekle birlikte farklı
standartlarda değişik adımlar da tanımlanabilmektedir. Şekil 2, AS/NZS 4360’da risk
değerlendirme faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkisi gösterilmektedir.
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Şekil 8.2: Risk Değerlendirmede Faaliyetlerin İlişkileri (Kaynak: AS/NZS 4360)

8.1. Tehlikelerin Tanımlanması
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.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
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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.
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.
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 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.
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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.
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.
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.

8.2. 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 belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol
tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. 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.
İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci
ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. Analizin ayrı ayrı bölümler için
yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp
sonuçlandırılır. 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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8.3. Risk Kontrol Adımları
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.
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma
önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması
sağlanır. 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.

8.4. Dokümantasyon
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.
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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.
Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Risk
değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

8.5. 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 yenilenir. 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.

8.6. Risk Değerlendirme Ekibi
Risk değerlendirme yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki risk
analizi bir ekip tarafından yapılmalıdır. Oluşturulacak ekip aşağıdaki kişilerden oluşmalıdır:
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.
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d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.
İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve
kuruluşlardan hizmet alabilir. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren
veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
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. Risk
değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan
bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
Risk değerlendirmesinin bir ekip tarafından yapılmasının getirdiği bir takım avantajlar
vardır. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:


Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.



Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.



Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.



Yöneticilerin katılımı, sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.
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Uygulamalar
İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedeki iş kazaları ya da meslek hastalıkları
verilerini dikkate alarak risk değerlendirme adımlarını bu işletme için tartışınız. Bu kapsamda
işletmede risk değerlendirme ile ilgili hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, risk değerlendirme süreci beş adımda incelenmiştir. Bu kapsamda
tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması, dokümantasyon ve yapılan çalışmaların güncellenmesi risklerin yenilenmesi
adımlarında yapılan faaliyetler kısaca açıklanmıştır. Ayrıca risk değerlendirme ekibi kısaca
incelenmiştir.

168

Bölüm Soruları
1)
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde risk değerlendirmeleri en az ne kadar
süre ile yapılır.
a)

2 yıl

b)

4 yıl

c)

5 yıl

d)

6 yıl

e)

8 yıl

2)

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde yer almayabilir?

a)

Tedarikçiler

b)

İş yeri hekimi

c)

İşveren

d)

Destek elemanı

e)

Çalışan temsilcisi

3)

Risk değerlendirme adımlarından ilki aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tehlikelerin tanımlanması

b)

Riskleri belirleme ve analiz etme,

c)

Dokümantasyon

d)

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

e)

Risklerin yenilenmesi

4)

Tehlikelerden korunma yollarından hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

a)

Tehlikenin kaynağında azaltılması

b)

Tehlikenin kaynağında yok edilmesi

c)

Çalışanın tehlike alanından uzaklaştırılması

d)

Çalışana kişisel koruyucu donanım verilmesi

e)

Çalışanlara tehlikeler hakkında bilgi verilmesi
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5)
Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her
birinin adı yazılır. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler kayıt altına alınır. Tespit edilen
riskler de mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
Yukarıda bahsedilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tehlikelerin tanımlanması

b)

Riskleri belirleme ve analiz etme,

c)

Dokümantasyon

d)

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

e)

Risklerin yenilenmesi

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)a, 4)b, 5)c
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9. FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Gürültü
9.1.1. Gürültünün Sağlığa Etkileri
9.1.2. Gürültü ile İlgili Yasal Mevzuat
9.2. Termal Konfor
9.3. Titreşim
9.4. Radyasyon
9.5. Basınç
9.6. Aydınlatma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İşletmelerde en fazla iş kazası ve meslek hastalığına neden olan fiziksel
etmenler nelerdir?
2)
İşletmelerde gürültü kaynaklı hangi kaza ve meslek hastalıkları ortaya
çıkmaktadır? Bunlarla ilgili ne gibi önleyici tedbirler kullanılmaktadır?
3)
İşletmelerde radyasyon kaynaklı hangi kaza ve meslek hastalıkları ortaya
çıkmaktadır? Bunlarla ilgili ne gibi önleyici tedbirler kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gürültü

Gürültü sınır değerlerini ve
korunma ilkelerini anlamak

Okuyarak, anlayarak

Termal Konfor

İşyerlerindeki termal konfor
ile ilgili ilkeleri bilmek

Okuyarak, anlayarak

Titreşim

İşyerlerindeki titreşim ile
ilgili ilkeleri bilmek

Okuyarak, anlayarak

Radyasyon

İşyerlerindeki radyasyon ile
ilgili ilkeleri bilmek

Okuyarak, anlayarak

Basınç

İşyerlerindeki basınç ile
ilgili ilkeleri bilmek

Okuyarak, anlayarak

Aydınlatma

İşyerlerindeki aydınlatma ile
ilgili ilkeleri bilmek

Okuyarak, anlayarak
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Anahtar Kavramlar


Gürültü



Gürültüden korunma yolları



Gürültü kaynakları



Termal konfor



Titreşim



Radyasyon



Basınç



Aydınlatma
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Giriş
Fiziksel risk etmenleri, insan sağlığını tehdit etmektedir. İş yerlerinde en sık
karşılaşılan fiziksel risk etmenler gürültü, termal konfor, titreşim, radyasyon, aydınlatma ve
basınçtır. Bu bölümde sırasıyla bu etmenler ve bunlardan korunma yöntemleri tartışılmıştır.
Ayrıca bu kapsamda bazı yasal mevzuat ile ilgili bilgiler de paylaşılmıştır.
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9. Fiziksel Risk Etmenleri
Fiziksel risk etmenleri, insan sağlığını tehdit etmektedir. İş yerlerinde en sık
karşılaşılan fiziksel risk etmenler gürültü, termal konfor, titreşim, radyasyon, aydınlatma ve
basınçtır. Bu bölümde sırasıyla bu etmenler ve bunlardan korunma yöntemleri tartışılmıştır.
Ayrıca bu kapsamda bazı yasal mevzuat ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

9.1. Gürültü
Gürültüyü çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. 1977 yılında yayınlanan ILO 148
sayılı gürültü ve titreşim hakkında sözleşme kararında gürültü işitme kaybına yol açan,
sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler olarak tanımlanırken,
endüstriyel olarak; işyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan
ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmıştır. O halde “ses”in tanımı
şu şekilde yapılabilir: Herhangi bir maddenin titreşmesi sonucu meydana gelen titreşimin
hava, sıvı veya gaz ortamda yayılması ile ortaya çıkan enerji dalgasına ses denir. Sinüzoidal
yayılım gösteren ses dalgasının atmosfer basıncında yaptığı değişiklikler genlik olarak
adlandırılmakta; ses kaynağının birim zamanda çevreye yayılan enerjiye de sesin gücü
denilmekte ve Watt ile ölçülmektedir. Sesin niteliğini frekans ve şiddet olmak üzere iki
özelliği belirlemektedir. Bir saniyedeki titreşim sayısına frekans; ses dalgasının içerdiği
enerjinin birim alandaki enerjiye oranına ise, şiddet denilmektedir. İnsan kulağı titreşimi 20
Hz ile 20 000 Hz arasında olan sesleri işitebilmektedir. 20 Hz altındaki seslere infrason, 20
000 Hz üzerindeki seslere ultrason denilmektedir. Sesin şiddet birimi desibel’ dir ve (dB)
şeklinde gösterilir. Standart referans ses basınç düzeyine oranlanan 10 tabanına göre
logaritmasına eşit ses şiddetine “Bell”, bunun 1/10’una da “Desibel” denir. Bir sesin
şiddetindeki 1 desibellik artış, ses enerjisinde 1.26 katlık atışa denktir. Gürültü düzeyinin 3 dB
artması ya da azalması, ses kaynağından çıkan ses şiddeti düzeyinin iki katına çıkması ya da
yarıya inmesi anlamına gelmektedir. Tıpkı insan kulağı gibi, frekansa duyarlığı değişebilen
bir elektronik devre yardımıyla ve uluslararası standartlaştırılmış farklı ağırlık şebekeleri
tanımlanmıştır.

9.1.1. Gürültünün Sağlığa Etkileri
Gürültü insan sağlığı için bir risk oluşturmasının yanında, insanın hareketlerini
zorlaştırması, ciddi bir gerginlik ve rahatsızlık yaratması nedenleriyle, daha çok öznel yönü
vurgulanarak kısaca “istenmeyen ses” olarak tanımlanabilmektedir. Ancak istenmeme;
gürültünün akustik özelliklerinin yanı sıra kişilerin sağlık durumları, sosyo ekonomik durumu,
yaşam biçimi, gürültü kaynaklarına ekonomik bağımlılığı, gürültü yapıcılara karşı tutum ve
davranışı gibi çeşitli etmenlere göre değişmektedir.
Gürültünün etkileri 4 kümede incelenmektedir:


Fiziksel etkiler; Geçici, sürekli veya ani (birden) işitme yitiği,


Somatik etkiler; Vücut etkinliklerindeki değişiklikler; kan basıncı artışı,
dolaşım bozuklukları, ani refleksler,
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Psikolojik etkiler; Davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel
rahatsızlık duygusu,

Performans etkileri; İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu,
hareketlerin engellenmesi gibi etkilerdir.
Fiziksel etkiler: Gürültünün fiziksel etkileri arasında en iyi bilinen, önemli ve yaygın
olanı ilerleyici işitme yitikleridir. Bu etkiler üç bölümde incelenebilir.
a. Geçici eşik değişikliği (GED): Gürültüye sunukluk sonrası, işitme duyarlığında
azalma, gürültü kesildikten sonra belli bir süre içinde, işitme eşiklerinin gürültüye sunuk
kalmadan önceki düzeye geri dönmesidir. Bu geçici eşik değişikliği (GED), çoğu kez
gürültüye sunuk kalmanın ilk 2 saatinde gelişir.
b. Kalıcı eşik değişikliği (KED): Gürültüye uzun süre sunuk kalma kokleada kalıcı
histopatolojik değişikliklerle birlikte, geri dönüşümsüz eşik değişimi yaratır. Başlangıçta 4000
Hz. ya da 6000 Hz.’te kalıcı bir eşik değişikliği vardır. Gürültünün etkisi uzadıkça eşiklerdeki
kalıcı değişiklik, bu değerlerden daha aşağı ve yukarı frekanslara doğru yayılır. Eşik
değişikliği 2000 Hz.’i içine aldığında, işitme yitiği belirgin bir yakınma durumuna gelir. Bu
yitik duyusal-sinirsel (sensorinöral) tiptedir. Konuşmayı ayırt etme yeteneği, yitiğin konuşma
frekansını tuttuğu oranda etkilenir.
En sık yakınma, özellikle gürültülü ortamda, konuşulanların anlaşılamamasıdır.
Gürültü nedenli işitme yitiği olanlar, yüksek frekanslı seslerden etkilenme nedeniyle, sesli
harfleri daha kolay duyarlar. Özellikle yüksek frekanslı seslerle konuşan kadın ve çocukların
konuşma seslerini işitseler bile, anlamaları yetersizdir. Gürültülü çevrede, kulak daha hızlı
yaşlanmaktadır. Kasaba ve köylerde yaşayanlarla, kentlerde yaşayanlar arasında belirgin
işitme eşik farklılıkları gözlenmiştir.
c. Akustik travma: Çok şiddetli gürültülerin ya da birden patlamaların neden
olduğu işitme yitiğidir. Tek kulakta olabilir. Sensörinöral işitme yitiği tek başına ya da iletim
tipi işitme yitiği ile birlikte görülebilir. Çınlama süreklidir. Kimi kalıcı işitme yitikleri akustik
travma sonucu oluşur.
2.Somatik etkiler: Bu etkiler, uyku ve stres tepkimeleri ile ilgili olup daha az
bilinmektedirler. Gürültüye sunukluğun hipofiz hormonlarında olduğu gibi, önemli vücut
işlevlerinde değişiklik yaptığı ve kan basıncında yükselmeye neden olduğu bildirilmiştir.
Hipofiz hormonlarının salınımı ile oluşan otonomik etkiler, gürültü şiddeti ile doğru
orantılıdır.
a. Uyku üzerine etkileri: Gürültüye sunukluk, uykuya dalmada güçlük, uyku
derinliğinde ve ritminde değişiklikler gibi uyku bozukluklarına neden olabilir. Çevre
gürültüsü, uyku bozukluğunun en önemli nedenlerinden biridir. Gürültü aynı zamanda baş
ağrısı ve yorgunluk da yapabilir.
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b. Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri: Gürültüye akut sunukluk genellikle kan
basıncını yükseltmektedir. Gürültünün beden işlevleri üzerine etkisinin otonom sinir sistemi
yoluyla olduğu kabul edilmektedir. Gürültünün kardiyovasküler etkilerini inceleyen 55
çalışmanın %80’inde gürültü ve kan basıncı arasında pozitif ilişki bildirilmiştir
c. Diğer etkiler: Özellikle uçuş personelinde 120 dB’in üzerinde gürültüye sunuk
kalmaya bağlı, iç kulak vestibüler reseptörlerinin uyarılmasıyla, vertigo ve vestibüler
nistagmus görülebilmektedir.
3. Psikolojik etkiler: Bu etkiler davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma ve genel
rahatsızlık duygusudur. Gürültünün ruhsal sağlığa etkileri doğrudan değildir; dolaylı olarak
saklı (latent) durumdaki nevrozları açığa çıkartabilir. Mental bozukluğu olanların büyük
çoğunluğunda, gürültü sunukluğuna bağlı rahatsızlık saptanmıştır.
4. Performans etkileri: Gürültü, iş verimi, öğrenme, okuma gibi toplumsal verimlilik
ve etkinliklerin engellenmesine, böylelikle genel sağlık durumunda kötüleşmeye neden
olabilir. Ancak doğrudan ilişkinin gösterilebilmesi güçtür

9.1.2. Gürültü ile İlgili Yasal Mevzuat:
Çevre Yasası: (Y. No:2872) (11.8.1983 gün, 18132 sayılı RG) tanımlar ve ilkeler,
merkezi ve mahalli idari bölümleri ve görevleri, çevre korunmasına ilişkin önlemler ve
yasaklar, fon kurulması ve yararlanma, cezai hükümler ve çeşitli hükümler olmak üzere 6
bölümden oluşmaktadır. Çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar bölümünde gürültü
standartları için önlemler alınmasından bahsetmektedir.
İmar Yasası: (Y. No:3194) (9.5.1985 gün, 18749 sayılı RG) genel hükümler, imar
planları ile ilgili esaslar, ifraz ve tevhid işleri, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, çeşitli hükümler,
2960 sayılı Boğaziçi kanunu ile ilgili hükümler, geçici hükümler ve yürürlülük ve yürütme
olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Çeşitli hükümler bölümünde gürültü önlemeden
bahsedilmektedir
Türk Ceza Yasası: (Yasa No. 5237) (12.10.2004 gün, 25611 sayılı RG) genel
hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki kitap şeklinde hazırlanmıştır. Özel hükümler
bölümünde; gürültü ve cezai yaptırımlarından bahsedilmektedir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü: (11.1.1974 gün, 14765 sayılı RG) genel
hükümler, sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri, işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makine ve
hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbirler, iş kazalarına karşı
alınacak tıbbi tedbirler ve işyerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilkyardım ve tedavi
levazımı ile sıhhi tesisat, iş kazalarını önlemek üzere alınacak güvenlik tedbirleri ve
bulundurulması gereken araçlar, kişisel korunma araçları, son hükümler olmak üzere 7
bölümden oluşmaktadır. Genel hükümler bölümünde gürültü standartlarından
bahsedilmektedir.
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Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC):
(07.03.2008, 26809 sayılı RG) Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar, görev yetki ve
sorumluluklar, kaynaklanan ses seviyeleri, çevresel gürültü esas ve kriterleri, çevresel titreşim
esas ve kriterleri, gürültüye hassas kullanımların bulunduğu alanlar için esas ve kriterler,
planlama aşamasında temel kriterler, stratejik gürültü haritalama esas ve kriterleri, eylem
planları, kamuoyunu bilgilendirme, verilerin toplanması ve vurgulama, izne tabi tesislerde
izin prosedürleri, rapor harita ve eylem planı hazırlayacaklarda değerlendirme kriterleri,
şikayetlerin değerlendirilmesi, denetim, teşvik ve idari yaptırımlar ve çeşitli ve son hükümler
olmak üzere 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde çevresel gürültünün tanımı, etkileri ve
yaptırımlarından bahsedilmektedir. Bu yönetmeliğin 57. Maddesi uyarınca Gürültü Kontrol
Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. RG tarih: 07.03.2008, sayı 26809).
Gürültü Yönetmeliği: (23.12.2003 gün, 25325 sayılı RG): işletmelerin gürültü
maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin belirlendiği günümüzde geçerli olan
yönetmeliktir. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar, işverenlerin yükümlülükleri, işverenlerin
yükümlülükleri (risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi), çeşitli hükümler ve son
hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.
Gürültü yönetmeliği; 06.02.2003 tarih ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi direktifi gereğince yayınlanmıştır ve 24.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 78. Maddesine
göre düzenlenerek çıkarılmıştır. İlk bölümde ses ve gürültü ile ilgili teknik terimler; ikinci
bölüm-de, işverenlerin yükümlülükleri ve maruziyet sınır değerleri verilmiştir. Maruziyet
sınır değerleri; 8 saat için en düşük ve en yüksek (sırasıyla 80-85 dB(A)’lik) günlük
sunukluk etkin değerlerinin yanı sıra, sunukluğun günden güne belirgin değişiklik
gösterdiğinin kesin olarak saptandığı işyerleri için 87 dB(A)’lik bir haftalık sunukluk
etkin değer olarak belirlenmiştir. Gürültü yönetmeliğince belirlenen maruziyet eylem ve
sınır değerlerinin dB ve Pa birimine göre değerleri ile yapılması gereken eylemler Tablo
9.1’de gösterilmiştir. Üçüncü bölümde, işverenlerin yükümlülükleri ve risklerin belirlenmesi
ve değerlendirilmesinde yapılması gerekenler, gürültü ölçümü, ölçüm sonuçlarının
değerlendirilmesi, maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için alınacak önlemler, kişisel
korunma, işçilerin eğitimi ve katılımının sağlanması belirtilmiştir. Dördüncü bölümde; işitme
ile ilgili sağlık gözetimi ve işçilerin sağlık kontrollerinin yaptırımı belirlenmiş olup; beşinci
bölümde ise yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girme zamanı ve Çalışma Ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirlenmiştir.
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Tablo 9.1: Gürültü Maruziyet Eylem ve Sınır Değerleri
Gürültü Maruziyeti

Çalışma Süresi

Eylem

En Yüksek Maruziyet Sınır-limit
Değeri

8h=87dB(A) Ppeak=200Pa

Gürültüyü
Düşürme

En Yüksek Maruziyet Eylem
Değeri

8h=85dB(A) Ppeak=140Pa

KKD KullandırmaDenetleme/Kullan
ma

En Düşük Maruziyet Eylem Değeri

8h=80dB(A) Ppeak=112Pa

KKD Bulundurma

Gürültüyü düşürme eyleminde ilk yapılması gereken uygulama gürültünün
“kaynağında” azaltılmasıdır. Daha sonraki eylem ortamda koruma sağlanmasıdır. En
son yapılması gereken ise kişide koruma sağlanmasıdır (Kulaklık-tıkaç).

9.2. Termal Konfor
İşyeri yönetiminin, kuruluşun performansını arttırmak için, çalışma ortamının
motivasyon, tatmin ve çalışanların performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasını
sağlaması gerekir. İnsani ve fiziksel faktörlerin bir bileşimi olarak uygun bir çalışma
ortamının yaratılması: ısı, sıcaklık, rutubet gibi hususları da dikkate almak gerekir.
Yüksek sıcaklığın sebep olduğu çeşitli olumsuzluklar bulunur. Vücut sıcaklık
regülasyonunun bozulması, vücut sıcaklığının 41 º kadar ulaşması sonucu, ısı çarpması olur.
Aşırı terleme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı krampları olur, aşırı yükleme
sonucu tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olur. Ayrıca, yüksek
sıcaklık kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına, bıkkınlıklara, moral
bozukluklarına, aşırı yorgunluklara, konsantrasyon bozukluklarına ve aşırı duyarlılık ile
endişeye sebep olabilir. Düşük sıcaklıklar da ise ayaklarda yanma, kızarıklık, şişme, eklem
romatizması gelişebilir. Bu gibi nedenler iş kazasını arttırmakla birlikle iş verimini de
düşürmektedirler. Bu nedenle çalışma ortamını normal sıcaklık değerde tutucu önlemler
alınmalıdır.
Ortamın termal konforunu belirlerken 4 önemli faktör dikkate alınmalıdır.
Bunlar: Hava sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve radyan sıcaklıktır. Bu faktörlerin ilk
üçü birlikte değerlendirildiğinde efektif sıcaklık (hissedilen sıcaklık), hepsi
değerlendirildiğinde ise düzeltilmiş efektif sıcaklık bulunmuş olur. Hava sıcaklığı
termometre ile ölçülür. Nem, hygrometre ya da psikrometre ile, hava akım hızı anemometre
ile radyan ısı ise glob termometre ile ölçülmektedir.
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9.3. Titreşim
Titreşimler, tıpkı ses dalgaları gibi, tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayısı olan
dalgalardır. Ses ile başlıca farkı, sesin hava yolu ile, titreşimin ise vücudun sert kısımlarından
vücuda girmesidir. Titreşiminde ses gibi frekansı (saniyedeki sayısı) hertz (Hz.) olarak
gösterilir. Titreşim insan vücuduna çeşitli yollardan girer. Ayakta duran bir insanın
ayaklarından, oturuyorsa kaba etinden, sırtını dayamışsa sırtından vücuda geçebilmektedir.
Titreşim ulaşım araçlarında, titreşim bulunan yapılarda, büyük ve titreşimli makinelerin
yakınında olur. İş ortamında kullanılan bazı aletler, makineler veya hareketli parçaların
titreşimleri işçinin el ve kollarına geçer. Madenlerde, inşaatta, hava kompresörlü portatif
aletlerle çalışanlarda, motorlu testere kullananlarda bu konu önem kazanır. Bunlarda titreşim
el, bilek, kol ve omuzları etkiler. Genel olarak bu araçların titreşim frekansı 8- 1000 Hz
arasındadır. Sağlığa etkileri titreşime bağlı olarak meydana gelen kümülatif travma
hastalıkları, daha çok üst ekstremite ve servikal bölgeyi içine almasına rağmen özellikle el
bileklerinde ve ellerde meydana gelmektedir. Vibrasyona maruz kalan işçilerde vasküler
bozulmaya bağlı olarak “beyaz parmak”, raynaud’s fenomeni, karpal tunel sendromu,
periferik nöropati ve kas zayıflığı gibi etkiler görülebilir. Titreşim sendromlarında vasküler
bozulmayı, nörolojik bozukluklar izler. Hastalığın erken devresinde ellerde uyuşukluk ve
parastezi görülür. Hastalık ilerledikçe bu şikâyetler, uykuda rahatsız etmeye başlar ve daha
sonra, kalıcı sensomotor kayıp ile birlikte kavrama kuvvetinde ve manipulatif beceride kayıp
oluşur. Titreşimin etkilerini lokal etkiler ve tüm vücut etkileri olarak ikiye ayırabiliriz. Lokal
etkiler; pnömatik çekiç veya pnömatik matkap kullanan kişilerde (asfalt ve beton deliciler,
maden cevheri delme ve dökme işçileri) görülür. Bütün vücut etkileri ise daha çok iş
makineleri kullanan kişilerde, vasküler bozukluklara bağlı olarak görülür. Titreşim sendromu
ile ilgili tanı ve değerlendirme yöntemleri sübjektiftir. Bu tür ciddi sorunlara yol açması
nedeni ile gerekli önlemleri almak son derece önemlidir.
Mevzuat Titreşim konusunu içeren mevzuat metinlerine örnek vermek gerekirse:
Titreşim Yönetmeliği: [ Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar bölümde genel tanımlar ve titreşim
ile ilgili terimler, işverenlerin yükümlülükleri bölümünde maruziyet sınır değerleri ve
maruziyet etkin değerleri:
a) El – kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 metre/saniye2
(m/s2),
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri: 2,5 m/s2. İşçinin el–
kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1’inci maddesi hükümlerine
göre değerlendirecek veya ölçülecektir.
b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri: 0,5 m/s2
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olarak belirlenmiştir. Çeşitli hükümler bölümünde, işçilerin sağlık gözetim esasları,
özel koşullardan, son hükümler bölümünde; yürürlülük zamanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

9.4. Radyasyon
Radyasyon, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek, iyon çiftleri oluşturabilen
X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla; kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır
iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlar olarak tanımlanır.
Radyoaktivite (Radyoaktiflik); kararsız nükleitlerin, parçacıklar ya da elektro
manyetik ışıma (fotonlar) yayımlayarak kendiliğinden kütle yitirme özelliğidir. Uzay ve güneş
kaynaklı doğal radyasyon tüm canlıları sürekli olarak etkilemektedir. Radyasyon kirliliğinin
en önemli nedenleri arasında, atmosfer ve toprak altında yapılan nükleer denemeleri
sayabiliriz. Nükleer reaktör kazaları bir diğer nedendir. Toprağa gömülen radyoaktif atık
kaplarının sızdırması, toprak aracılığı ile radyoaktif elementlerin bitkilere ve hayvanlara
ulaşmasına yol açabilir. Nükleer yakıtla çalışan araçlardan olan sızıntılar, bir diğer faktör
olabilir. Radyasyon tedavi birimlerinin çevresi, radyoaktif yöntemler kullanan laboratuvar
atıkları da radyasyon kirlenmesi nedeni olabilir.
Işınlar; iyonlanmaya yol açmayan (noniyonize) ve iyonlanmaya yol açan ışınlar
(iyonize) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İyonlanmaya yol açmayan ışınlar, kendi
arasında ikiye ayrılır. 1- Optik radyasyonlar yani ultraviyole (morötesi) ve infrared (kızılötesi)
ışınlardır. 2- EMR Nitelikli Radyasyonlar, bunlar da; Radyo dalgaları, mikrodalgalar, cep
telefonları, radyo FM ve TV vericileri, radarlar, trafolar, bilgisayarları kapsamaktadır.
İyonlaşmaya Yol Açan Işınlar ise; gama ışınları ve röntgen ışınları gibi
elektromanyetik radyasyon ve partikül radyasyonunu (alfa, beta ve serbest nötronlar)
kapsamaktadır. Sağlığa Etkileri UV Radyasyonun etkileri; yanıklar, mutasyon oluşturması,
kromozom bölünmeleri yaratması, hücre bölünmesinde gecikme ve dev hücre oluşumu,
metabolizma ve protein sentezine etki biçimindedir iyonize radyasyon, noniyonize
radyasyona göre çok daha tehlikelidir. İyonize radyasyonun insan vücudu üzerinde çok çeşitli
etkileri vardır. Deri üzerine (radyodermit): Uzun zaman radyasyona maruz kalan kişilerde
derinin rengi koyulaşır, deri kurur, kıllar düşer, tırnaklar bozulur ve deri üzerinde kılcal
damarlar genişler. Daha ilerleyen vakalarda ağrılı yaralar ve deri kanserleri oluşur. Kan
bozuklukları: Akyuvarlar azalır, bazen çok fazla artar (lösemi), kansızlık ağırlaşır ve hızla
öldürür. Akciğer kanseri: radyoaktif maddelerin çıkarıldığı maden ocaklarında çalışanlarda
görülür. Kemik bozuklukları: Kemiklerde erime, bazen kemik kanseri meydana getirir. Göz
bozuklukları: Katarakt, konjonktivite, göz kapağı kanseri yapabilir.
Radyasyon konusunu içeren mevzuat metinlerine örnek vermek gerekirse:
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği: (24.03.2000 ve 23999 RG) amaç, kapsam
dayanak, tanımlar ve muafiyet, radyasyon korumasında temel güvenlik standartları,
ışınlanmalar, lisans, izin, denetim ve kayıtlar, aykırı davranışlar, sigorta ve son hükümler
olmak üzere 5 kısımdan oluşmaktadır. Radyasyon korumasında temel güvenlik standartları
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bölümünde; radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırları ardışık beş yılın ortalaması 20
mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez. El, ayak veya cilt için 500 mSv’dir. Cilt için
en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 cm2’lik alanın eşdeğer dozu, diğer alanların aldığı
doza bakılmak-sızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir. Toplum üyesi kişiler için
etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. Özel durumlarda, ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak
üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği
için 15 mSv olarak belirlenmiştir.

9.5. Basınç
Basıncın azaldığı veya arttığı işlerde çalışanlarda görülen bozukluklar bazı durumlarda
çok ciddi boyutlara ulaşır. Basıncın birimi bar ya da Newton/cm2’dir ve “barometre” ile
ölçülür. Basıncın hızla değişmesi sağlığı olumsuz yönde etkiler. Yüksek basınç; en çok
dalgıçlarda ve su altında çalışanlarda görülür. Ülkemizde özellikle sünger avcılarının “vurgun
yemek” diye isimlendirdikleri felç hastalığı, basınç değişikliğine bağlı bir iş kazasıdır. Sağlığa
Etkileri Basınç artmasında meydana gelen bozukluklar şunlardır:
a) Basınç altına girerken olanlar: Normal basınçtan yüksek basınca geçerken kulak
uğultusu, yüzdeki sinüslerde ağrı olur. Basınç değişmesi birdenbire olmuşsa, kulak
bozuklukları meydana gelir.
b) Basınç altında çalışırken olanlar: Basınç altında çalışanlarda tıpkı alkol
sarhoşluğuna benzer bir durum oluşur. Hareketleri düzensiz olup, güvenliğini etkiler. Bu
durum bazen uyuklamaya ve hatta ölüme kadar gider.
c) Yüksek basınç kalkarken olanlar: En önemlisi bunlardır. Dalgıçların sakat
kalmalarına, hatta ölümlerine neden olan bozukluklar, yüksek basınçtan hızla normal basınca
geçme sonucudur. Yüksek basınç nedeni ile havanın azotu, dokularda eriyik halindedir.
Basınç hızla kalkınca, eriyik halinde olan azot, gaz haline geçer ve çeşitli organlarda dolaşımı
engelleyip tıkamalar yapar. Bunun sonucunda, kalp durabilir, akciğerlerde ödem olabilir,
bacaklar felç olabilir, şiddetli karın ağrıları vardır, kaşıntı, boyunda deri altında şişme, çok
şiddetli kemik ağrıları görülür. Bazen bu kadar ağır tablo oluşmaz. Sadece kemik ve eklem
yerlerinde ağrılar vardır, hareket güç ve ağrılıdır.
Kemik röntgeninde bozukluklar görülür. Alçak basınç; dağlarda çalışanlarda ve uçak
personelinde bazı bozuklukların etkeni olabilir. Bu bozuklukların bir kısmı doğrudan doğruya
hava basıncının azlığına, bir kısmı da bu ortamda havadaki oksijen miktarının düşmesine
bağlıdır. Yüksek yerlerde havanın oksijeni daha düşük konsantrasyondadır. Bu nedenle
solunum hızlanır, kalp atışları kuvvetlenir, alyuvarların sayısı artar, oksijen azlığı sinir
sistemini de etkiler, buna bağlı olarak yazı yazma bozulur (3000-4000m), garip davranışlar,
çok konuşma, öfori görülür, bir nevi sarhoşluk hali vardır. Karar verme, akılda tutma gibi
yetenekler bozulur. Bunların yanında akut akciğer ödemi oluşur. Yükseğe çıktıktan bir
müddet sonra nefes darlığı, öksürük, bol köpüklü balgam ve şok hali görülebilir.
Basınç konusunu içeren mevzuat metinlerine örnek vermek gerekirse:
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü: (11.1.1974 gün, 14765 sayılı RG) İşletmelerin
basınç ile ilgili gerekli önlemlerin belirtildiği yönetmeliktir. Sağlık şartları güvenlik tedbirleri
bölümünde basınca maruz kalanlara yönelik gerekli önlemler belirtilmiştir.

9.6. Aydınlatma
Işık, gözün duyarlı olduğu elektro manyetik titreşimlerin bir parçası olup ışık enerji
parçacıklarının dalgalı yayılma olayıdır. Kandela, ışık şiddeti birimi; lümen, ışık akısı birimi
ve lüks ise aydınlatma birimidir.
İşyerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve işgörenlerin göz sağlığının
korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Çalışanların, optimal aydınlatma
koşullarında çalıştırılması da onların göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için aynı amaca
hizmet eder. İşyerlerinde uygun aydınlatma çalışana olumlu psikolojik etki oluşturmasının
yanı sıra birikimli kas ve iskelet sistemi travmalarını ve pek çok iş kazasını önlenmesi
açısından çok önemlidir. Aydınlatmada amaç, belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, iyi
görme koşulları sağlamaktır.
Çalışma ortamında iyi aydınlatma için aydınlatma şiddeti yeterli olmalı, aydınlatma
bütün alana eşit yayılmalı, ışık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmeli, ışık yansımalarından
kaçınmalı kullanılan ışığın niteliği uygun olmalı, aydınlatma sabit olmalı, iş yerlerinde uygun
renkler seçilmeli ve yeterli aydınlatma düzeyi oluşturulmalıdır. Aydınlatma doğal ve suni
aydınlatma olarak iki şekilde incelenmektedir.
a)
Doğal aydınlatma: Doğal aydınlatmanın güneş ışığı ile olması esastır. Güneş
ışığının yetersiz olduğu durumlarda suni aydınlatma yapılması İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğünün 13. Maddesinde «işyeri taban yüzeyinin en az 1/10’i oranında ışık almasına
sağlayacak şekilde pencerelerin olması» şartı getirilmiştir.
b) Yapay aydınlatma: Yapay aydınlatma direkt, endirekt, karma aydınlatma
olarak üç grupta incelenir. Işık çalışılan bölgeye direk geliyorsa direkt aydınlanma olarak
tanımlanırken, ışık başka bir yüzeye geliyorsa endirekt olarak tanımlanır. Karma aydınlatma
ise ışığın sadece çalışılan bölgeyi aydınlatmasıdır.
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Uygulamalar
Bir işletmede risklere neden olan fiziksel etmenleri çıkartınız. Bu etmenlerin neden
olduğu riskleri türlerine göre sınıflandırınız. Risklerin etkileri ve sıklıklarını da çıkarttıktan
sonra risk seviyelerine göre riskleri sıralayınız. Bu işletmede fiziksel etmenlerin neden olduğu
en önemli üç risk için ne tür önleyici çalışmalar gerçekleştirilmelidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, işyerlerinde çok sık karşılaşılan fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi
verilmiştir. Bu kapsamda bu etmenlerden gürültü, titreşim, aydınlatma ve radyasyon ile ilgili
önemli hususlar ve bunlardan korunma yolları açıklanmış, konu ile ilgili bazı bağlayıcı
maddeler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde karşılaşılan fiziksel tehlikelerden biri

a)

Radyasyon

b)

Gürültü

c)

Buhar

d)

Basınç

2)

Aşağıdakilerden hangisi iyonize olan ışınlardan biri değildir?

a)

Morötesi ışın

b)

Alfa ışını

c)

Serbest nötronlar

d)

Gama ışını

3)

İnsan kulağının duyabileceği ses titreşimleri (hertz) hangi aralıkta olmalıdır?

a)

10-10000

b)

20-1000

c)

10-20000

d)

20-20000

4)

En yüksek gürültü maruziyet sınır değeri kaç dB’dir?

a)

75 dB

b)

80 dB

c)

85 dB

d)

87 dB
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5)

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığına etkilerinden değildir?

a)

Fiziksel

b)

Somatik

c)

Psikolojik

d)

Görsel

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)d, 5)d
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10. KALİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Kalitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri
10.1. Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
10.2. Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
10.3. Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
10.4. Kontrol Listesi (Çeklist) Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Risk Analizi Yöntemleri

Kalitatif risk deperlendirme
metodlarını nasıl
sınıflandırıldığını anlamak

Okuyarak, araştırarak

Risk Analizi Yöntemleri

Hangi risk analizi
metodunun seçilmesi
gerektiğini kavramak

Okuyarak, araştırarak

Risk Analizi Yöntemleri

Kalitatif risk değerlendirme
metodları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kalitatif risk analizleri



Olursa ne olur yöntemi



Kontrol listeleri yöntemi



Ön tehlike analizi
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Giriş
Günümüzde çok sayıda risk analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan işletmeye
uygun olan metodun seçimi ve uygulanması önem arz etmektedir. Bazı sektörlerde basit
kalitatif yöntemler kullanırken bazı sektörlerde kantitatif ve daha karmaşık risk analiz
yöntemleri kullanmak gerekebilir.
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10. Kalitatif Risk Değerlendirme Metotları
Üç temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, kantitatif (nicel), kalitatif (nitel) ve
karma yöntemlerdir. Kalitatif (Qualitative) risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken
numerik (nicel-sayısal-rakamsal-matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel-ordinalsıralı) (düşük, yüksek, çok yüksek gibi) değerler kullanır.
Aşağıdaki metodlar kalitatif metodlardır;
1.

Tehlike ve işletilebilme çalışması analizi (HAZOP)

2.

Olursa ne olur analizi (What if…?)

3.

Ön tehlike analizi metodu (PHA)

4.

Kontrol listesi (Çeklist) kullanılarak birincil risk analizi (PRA)

5.

Güvenlik denetimi (Safety audit)

Bir işletmede risk değerlendirme yöntemlerinin seçim aşaması en önemli aşamadır. Bu
seçimin yanlış yapılması işletmede maddi ve manevi kayıplara neden olacaktır. Risk
haritasının oluşturulması ve başlangıç tehlike analizi yapılırken hangi kalitatif ve kantitatif
yöntemlerin seçileceğine, işletmenin kendi ihtiyaçlarına, yapısına, tehlikelerin büyüklüğüne
göre bu konuda uzman kişi tarafından karar verilmelidir. Tehlikeleri çok küçük olan küçük
kuruluşları karmaşık ve zor tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol
uygulamalarına zorlamak başarı oranını düşürecektir.
Risk değerlendirmesine başlamadan önce işletmede bilgilendirme toplantıları
yapılmalı ve konu ile ilgili eğitimler verilmeli ve işletmedeki tüm çalışanlar ile birlikte
yönetim kadrosu bu çalışmaya dâhil edilmelidir. Tehlikelerin doğru tanımlanabilmesi,
risklerin değerlendirilebilmesi için mutlaka veri gereklidir, bu verilerin çoğu da çalışanlardan
(Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum, çalışmaktan kaçınma formları, kaza/olay araştırma
raporları) elde edilebilir. Özellikle doldurulan formlarda bulunan durumlarla ilgili olarak,
formu dolduran çalışana olumlu yaklaşılmalı ve olayın tekrarını engellemek için beraber
çalışılmalıdır, sorgulayıcı bir yaklaşım bu verilerin gelmesini engelleyecek ve analist en
önemli veri kaynağını kaybedecektir.
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Şekil 10.1: Risk Değerlendirmesi Seçim Akış Şeması
Aşağıda kalitatif risk değerlendirme metotlarından bazıları detaylı olarak sunulacaktır.

10.1. Ön Tehlike Analizi
Ön tehlike analizi, tehlikeli olayların belirlenip ayrı ayrı çözüme gidildiği bir kalitatif
risk değerlendirme metodolojisidir. Bu metodoloji erken tasarım aşamasında kullanılmaktadır.
Ön tehlike analizi çeşitli tehlikelerin hangi sıklıkla ortaya çıktığını gösterir. Bunun sonucunda
tehlikeler için hangi analiz metodları uygulanması gerektiği belirlenir. Bu nedenden dolayı
risk değerlendirmesi açısından tek başına yeterli bir yöntem olmayıp, diğer risk analiz
metotlarına başlangıç verisi olması aşamasında yararlanılır. Daha detaylı çalışmalara model
olarak kullanılabilen hızlı ve yararlı bir yoldur.
Ön tehlike analizinde, risk değerlendirme ve seçim diyagramı yardımıyla tehlikeler
sıraya konulmakta ve tehlikelerin giderilmesi için öncelik sıralarına göre çeşitli önlemler
alınmaktadır. Bir işyerinde tehlikeli maddeler ve yüksek tehlike derecesi taşıyan bir proses
veya sistem bulunduğu durumlarda, proseste ne gibi önlemler alınması gerektiğine ön tehlike
analizi yardımıyla karar verilebilmektedir. İşyerinde bulunan çeşitli tehlike ve sakıncalı
olaylara mümkün olan düzenlemeler ve önleyici ölçümler ile formülle edilir. Şekil 10.2’ de
Ön tehlike analizinin aşamaları gösterilmektedir.

196

Şekil 10.2: Ön Tehlike Analizi Metodolojisi Aşamaları
Ön tehlike analizinin ilk aşaması geçmiş deneyim analizidir. Bu aşamanın amacı;
işletmede hangi hataların ne sıklıkla meydana geldiği belirlenerek analizi yapan kişiye veri
sağlamaktır. Bu işlem tehlikeli durumlar, geçmişte yaşanan kazalar, olaya ramak kalalar göz
önüne alınarak yapılmaktadır. Ön tehlike analizinin ikinci aşaması ise, amaç analizidir. Risk
analizi kapsamında amaçlanan hedefler belirlenmektedir.
Bir diğer aşama ise, tehlike tanımlama aşamasıdır. Bu aşamada tehlikeli durumlar,
olaylar ve emniyet kayıpları veri olarak kullanılarak istenilen hedefler belirlenir. Eğer işletme
yeni faaliyete geçmişse veya işletmenin tehlikeli durum ve geçmiş kaza kayıtları tutulmamışsa
aynı iş kolundaki işletmelerdeki kaza örnekleri veri olarak kullanılabilmektedir.
Bir diğer aşama ise risk değerlendirmesi ve seçimi aşamasıdır. Aşağıdaki tabloda
gösterilen ‘Ön Tehlike Analizi Risk Derecelendirme ve Seçim Diyagramı’ kullanılarak, riskin
gerçekleşme sıklığı ve şiddetine bağlı olarak risk skoru belirlenmektedir. Bu aşamada, risk
‘felakete yol açan’, ‘tehlikeli’, ‘marjinal’ veya ‘önemsiz’ olarak değerlendirilmektedir.
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Tablo 10.1: Ön Tehlike Analizi Risk Değerlendirme Seçim Diyagramı

Analiz tamamlandığı zaman yukarıdaki değerlendirmeler göz önüne alınarak Tablo
10.2’de gösterildiği gibi ‘ön tehlike analizi risk değerlendirme formu’ oluşturulur. Bu
değerlendirme formu işletmedeki her proses için, prosesteki tüm potansiyel tehlike durumları
ve bu durumlar sonucu meydana gelen tehlikeli olayları, tehlikeli olayların nedenlerini,
şiddetlerini, gerçekleşme sıklıklarını, meydana getirdikleri kazaları ve alınabilecek önlemleri
içermektedir.
Tablo 10.2: Ön Tehlike Analizi Risk Değerlendirme Formu

10.2. İş Güvenlik Analizi (JSA)
Bu yöntem kalitatif özellikte bir metodolojidir. Başta ABD olmak üzere gelişmiş
ülkelerde uzun zamandır yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir işletme veya fabrikada işler ve
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görevler iyi tanımlanmışsa bu metodolojiyi kullanmak uygundur. Genellikle her sektörde
rahatlıkla uygulanabilir. İş güvenlik analizi metodolojisi bir işletme veya fabrikada bulunan,
kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu
metodoloji iş görevlerinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak incelemektedir.
Bu yöntem gerçekleştirilirken çeşitli sorular sorularak istenilen güvenliğin sağlanıp
sağlanmadığı kontrol edilir. JHA çalışmasında çalışanlara çalışma pozisyonları, kullandıkları
5 duyu organları, ortam koşulları, kullandıkları donanımlar ile ilgili sorular sorulmaktadır.
Ayrıca çalışanların bulundukları pozisyonlardaki deneyimleri de bu yöntem açısından oldukça
önemlidir. Çalışanların görev tanımları iyi yapılmış ise başarı sağlama oranı çok yüksektir.
İş güvenliği analizinde yapılan çalışmalar operasyonların detayına girmeden ana
riskler üzerinde durur. Bu sorulardan elde edilen kontroller ve değerlendirmeler sonucunda
orijinal standartlarda sapmalar elde edilerek, tesisin toplam iş güvenliği ve performansının
geliştirilmesi amaç edinilmektedir.

Şekil 10.3:İş Güvenlik Analizi Aşamaları
İş güvenlik analizi yukarıdaki şemada da görüldüğü gibi dört aşamadan oluşmaktadır.
1-Yapı
JSA'nın ilk aşamasıdır. Bu aşamada görev adımları veya alt görevler belirlenir. Bunlar
numaralandırılarak ayrıntılı olarak analiz edilir. Bu adımları bozacak durumların ve yapının
belirlenmesi temel anlayışını içerir.
2-Tehlikelerin tanımlanması
Bu aşamada ise birinci kısımda belirlenen alt görevler birer birer gözden geçirilir.
Böylece alt görevleri bozabilecek tehlikeler belirlenir. Aşağıdaki gibi çeşitli sorular
tehlikelerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla sorulabilir.
• Hangi tip zarar gerçekleşebilir?
• Zarar/Tehlike için bir çeklist kullanım için hazırlanabilir mi?
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• Çalışma esnasında özel bir problem veya sapma meydana çıkabilir mi?
• Görevi yapmak için diğer bir yol var mı?
• Tehlikeli materyal, teçhizat, makina vb. içeriyor mu?
• İş görevi zor mu?
3- Risklere değer biçilmesi
Tehlikelerin veya problemlerin her biri tanımlanır. Belirlenen riskler kendi arasında
önem sırasına konulur. Şiddetin sonucuna göre, maruz kalabilecek kişi sayına ve meydana
gelme olasılığına göre belirlenen riske değer biçilir.
İş yapılırken belirlenen tehlikenin gerçekleşme ihtimali aşağıdaki tabloya göre
derecelendirme yapılır.
Tablo 10.3: Bir İş (Görev) Yapılırken Tehlikenin Gerçekleşme İhtimali

Bu tehlikelerin oluşma olasılıklarının değerlendirilmesi sonrasında ise taşıdıkları risk
potansiyelleri hafif, orta ve ciddi sonuçlar oluşturmasına göre tehlike şiddetleri belirlenir. Risk
potansiyelleri ise aşağıdaki tabloya dayanarak derecelendirme yapılır.
Tablo 10.4: Bir İş(Görev) Yapılırken Karşılaşacak Tehlikenin Şiddeti

Bu tehlikelerin risk potansiyellerinde değerlendirilmesi sonrasında tehlike şiddetleri
belirlenir. Tehlike şiddetleri ve olasılık seviyelerinin çarpımı sonucunda elimizde
değerlendirmeye alabileceğimiz sayısal risk değerleri oluşur.
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RİSK = OLASILIK X ŞİDDET
Bu değerler sonucunda elde edilen sayısal verileri kullanarak oluşturulan risk
değerlendirme matrisinde renklere göre risk seviyelendirilmesi yapılır. Bu matristen elde
edilen sonuca göre kontrol tedbirleri elde alınır.
Tablo 5: Risk Değerlendirme Seçim Diyagramı

Bu matriste kırmızı kabul edilemez riski ifade ederken, sarı dikkate değer riski, açık
mavi ise kabul edilebilir riski ifade etmektedir.
Tablo 10.6: İş Güvenlik Analizi Risk Değerlendirme Formu
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10.3. Olursa Ne Olur Yöntemi (WHAT IF)
Bu yöntem prosedürlerin gözden geçirilmesi sırasında yararlı olur, var olan kaçınılmaz
potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir. İşlemlerin herhangi bir aşamasında
uygulanabilir. Olursa ne olur yöntemi mühendislerden ve diğer kişilerden oluşan, akış
diyagramları ve işlem prosedürlerini inceleyen ve beklenmedik bir şey olması durumunda ne
olabileceğini inceleyen bir gruptan oluşur. Örneğin, “reaktör belirlenmiş sıcaklıkta değilse ne
olur?” gibi bu düşünsel durumların cevabı potansiyel problemleri açığa çıkarır. Bu proses
tehlike analizi yöntemi normalde sadece laboratuvar denemeleri gibi basit, küçük ölçekte
prosesler için kullanılır. Daha karmaşık prosesler için daha sıkı HAZOP yöntemi kullanılır.
Olursa ne olur analizi; tehlikeleri belirlemek için bir dizi soru soran bir yöntemdir. Kontrol
listeleri dışında tehlikeyi tanımlamak için kullanılan en eski yöntem olmakla birlikte, hâlâ
kullanılmaktadır. “Boru sızıntısı olursa ne olur?” “Akış kontrol edici hata yaparsa ne olur?”
gibi sorular sorar. Soruların sadece, “olsa ne olur?” şeklinde sorulması gerekmez, başka
ifadeler de kullanılabilir. Bu tip sorular ile bir ekip tarafından; bir kontrol listesi kullanılarak,
tüm tasarım yorumlanır. Bu tekniğin avantajları:
1) Hiçbir özel tekniğe ve hesaplama aracına gerek duyulmaz.
2) Geliştirilen sorular, küçük değişiklikler ile proje boyunca kullanılabilir.
3) Basit bir çizelge halinde özetlenebilir.
Bu tekniğin dezavantajları:
1)Diğer analiz yöntemleri gibi bir uzman ekip ile çalışmak gerekir ve bu da fazla
maliyet anlamına gelir.
2)Yaratıcı sorular geliştirmek ve cevaplarını bulmak konusunda çalışma ekibinin
deneyim ve sezgisine bağımlıdır. Çalışmanın sınırlamalarının olması tamamen işe yaramaz
hale gelmesine sebep olmalıdır.
3)HAZOP ve FMEA kadar sistematik değildir.
4)Hiçbir sayısal sonuç yoktur, sadece nitel sonuçlara dayanarak karar verilir.
Bu yöntem çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu
takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle informal bir
metottur.
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Tablo 10.7: What İf? Metodolojisi Temelli Teknolojik Risk Değerlendirmesi

10.4. Kontrol Listesi Kullanılarak Birincil Risk Analizi (Preliminary
Risk Analysis (PRA) Using Checklists)
Çeklist (kontrol listesi) bir tesis ya da prosesin tüm donanım ve aletlerinin tam olup
olmadığını ve ya sorunsuz işleyip işlemediğini saptar. Çek listelerindeki özel sorularla analizi
yapılan tesisin eksiklikleri saptanır, önlemler kataloğu ile yapılması gereken düzeltmeler
önerilir. En verimli sonuçlar, uzun deneyimlere dayalı ve ya deneyimli uzmanlar tarafından
hazırlanmış listelerden alınır. Listelerde belirlenen noksanlıklar için Birincil risk
analizi uygulanarak gerekli önlemler tespit edilir.
Birincil risk analizinin (PRA) amacı ise 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. PRA 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, bu formlarda mutlak surette ciddiyet ve sonuç
değerlendirilmelidir. Bu metod kapsamlı detaylar sağlamak maksadıyla dizayn edilmemiştir.
Bu metodun amacı daha çok muhtemel gerçekleşebilecek önemli problemlerin hızlı bir
şekilde tespit edilmesidir. Bu nedenle PRA metodu bir projeyi yerine getirme aşamasından
önceki çevresel değerlendirmeden öteye gidemez. PRA metodu sistemin kurulması ve
kullanıma geçmesi aşamasında risklerin gözlemlenmesi için kullanılabilir.
İş Güvenliği Uzmanı öncelikle kontrol listeleri (check list) ile işyerinde bir gözden
geçirme yapar, daha sonra tespit edilen noksanlıklar için birincil risk analizi formu
doldurularak gerekli önlem belirlenir, önleyici ölçümlemeler ve önlemlerin yerine getirilme
ölçümü yapılır.
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Tablo 10.8: Birincil Risk Değerlendirme (Kontrol listesi)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bazı kalitatif risk değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. Bu tekniklerin
kapsamı ve işleyişi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?

a)

ETA

b)

FTA

c)

PHA

d)

Neden-Sonuç Analizi

2)

Aşağıdakilerden hangisi bir risk değerlendirme yöntemidir?

a)

JSA

b)

ISO 9001

c)

OHSAS 18001

d)

ILO

3)
İşletme için hangi risk değerlendirme yönteminin uygun olduğunu anlamak
için uygulanan yöntem hangisidir?
a)

Çeklist

b)

Olursa ne olur

c)

HAZOP

d)

Ön tehlike analizi

4)
X yöntemi mühendislerden ve diğer kişilerden oluşan, akış diyagramları ve
işlem prosedürlerini inceleyen ve beklenmedik bir şey olması durumunda ne olabileceğini
inceleyen bir gruptan oluşur. Örneğin, “reaktör belirlenmiş sıcaklıkta değilse ne olur?” gibi
soruların ve düşünsel durumların cevabı potansiyel problemlerin açığa çıkartılması için
kullanılır.
Yukarıda kısaca bahsedilen X yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tehlike ve işletilebilme çalışması analizi (HAZOP)

b)

Olursa ne olur analizi (What if…?)

c)

Ön tehlike analizi metodu (PHA)

d)

Kontrol listesi (Çeklist) kullanılarak birincil risk analizi (PRA)
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5)
İki kısımdan oluşan, birinci kısımda sorulan sorulara evet veya hayır cevabının
verildiği, ikinci kısımda verilen cevaba göre kontrol listesinin yazıldığı risk değerlendirme
yöntemi hangisidir?
a)

Olursa ne olur

b)

FMEA

c)

Çeklist

d)

HAZOP

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)b, 5)c
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11. KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Risk Değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision Matrix)
11.2. Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Risk Analizi Yöntemleri

Kantitatif risk değerlendirme
metodlarının nasıl
Okuyarak, araştırarak
sınıflandırıldığını anlamak

Risk Analizi Yöntemleri

Kantitatif risk değerlendirme
metodları hakkında bilgi
Okuyarak, araştırarak
sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar


Kantitatif risk analizleri



FMEA



Risk değelendirme karar matrisi

211

Giriş
Kantitatif (Quantitative-Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal
yöntemler kullanılır. Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler
verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.
Bu bölümde bazı yaygın kullanıma sahip kantitatif metotlar incelenmiştir.
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11. Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri
Kantitatif (Quantitative-Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal
yöntemler kullanılır. Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler
verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.
Risk = Olasılık x Şiddet
formülü kantitatif risk analizinin temel formülüdür.
Aşağıdaki metodlar ise kantitatif metodlardır;
1.

Risk Değerlendirme Karar Matrisi (RADM)

a)

3x3 Tipi Matris Metodu

b)

L-Tipi Matris Metodu

c)

X-Tipi Matris Metodu

2.

FMEA (HTEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

3.

Fine-Kinney Analiz Metodu

4.

John-Ridley Analiz Metodu

11.1. Risk Değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision
Matrix)
Risk değerlendirme matrisi en sık kullanılan yaklaşımlardan biri olup kullanımı
kolaydır. Bu metod birçok metodun temelini teşkil eder. Matris diyagramları iki veya daha
fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır. ABD
askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program gereksinimi
karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. En çok kullanılan Karar matrisi L-Tipi matris analiz
metodudur.
L Tipi Matris Analiz Metodu:
Çeşitli sayıda değişken arasındaki ilişkiyi analiz ederek, sebep sonuç arasındaki
ilişkilerin değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 5X5 matris diyagramı şeklinde
kullanılmaktadır. Basit bir metot olması nedeniyle küçük işletmelerde tek başına risk analizi
yapmak isteyen analistler için idealdir. Ancak, değişik prosesler içeren veya birbirinden çok
farklı akım şemasına sahip işlerin/proseslerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin
birikimine göre metodun başarı oranı değişir.
L tipi matris yöntemi, işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve bir an evvel önlem
alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır.
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Bu yöntem ile tespit edilen tehlikelerin mevcut durum karşısında yol açabileceği iş
kazaları gibi çeşitli olayların gerçekleşme ihtimali ve bu olayın gerçekleştiği takdirde şiddeti,
sonuçlarının derecelendirilmesi ve tablosal ölçümü yapılır. Söz konusu bu değerlendirmeler
sonucu her bir tehlikeye ilişkin risk değeri hesaplanılmaktadır. L Tipi matris yönteminde
tehlike olasılıklarının gerçekleşmesi durumunda risklerin zarar verme derecesinin çarpımı
sonucunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.
Risk

= Olasılık X Şiddet

Olayın meydana gelme olasılığı derecelendirilirken aşağıdaki tabloya göre yapılır.
Hangi sıklıkla meydana geldiği açısından incelenir.
Tablo 11.1: Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali-L Tipi Karar Matrisi

Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları incelenmektedir. Bu
şekilde riskler “Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok Hafif olarak” ayrılabilmektedir. Bu
değerlendirme sonucunda tehlikelere göre risk seviyesi değerlendirme tablosu oluşturulur.
Tablo 11.2: Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti
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Tablo 11.3: Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi (L Tipi Matris)

Tabloya bakıldığında, yeşil bölgeler düşük riski, sarı bölgeler orta riski, kırmızı
bölgeler ise yüksek riski göstermektedir. Risk skorlarının anlamları aşağıdaki verilmiştir.
Tablo 11.4: Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri (L Tipi)

11.2. Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
FMEA, bir hatanın nerede ve nasıl meydana geldiğini tanımlayan ve bu hataların
bağlantılı olduğu farklı kusurlara yönelik bölümlerin, değişime ihtiyaç duyan süreçlerini
tanımlamak amacıyla değerlendiren proaktif ve sistematik bir yöntemdir.
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FMEA riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir.
Klasik risk analizden farklı olarak olasılık ve ağırlık faktörünün yanında saptanabilirlik
çarpanını eklemesi önemli bir farkıdır. FMEA çalışmasında belirlenen bütün hatalar için
olasılık, ağırlık ve saptanabilirlik tahmini yapılmaktadır FMEA yüzlerce hata türünün
tamamına iyileştirme yapılması yerine öncelikle sisteme en büyük katkıyı sağlayacak olan
hata türlerini ele alarak çözümler üretir. FMEA ile projenin hazırlanmasında, konstrüksiyonun
da, üretiminde ve montajında olabilecek hataları, hataların sebeplerini ve bunların müşteride
ve de piyasada doğuracağı etkilerinin araştırması yapılır ve hataların daha doğmadan yok
edilmesi sağlanır.
Sistemdeki zayıf noktalar mümkün olduğu kadar erkenden bulunur ve yok edilerek
müşteride ve de piyasada iyi isim yapılıp malın ve firmanın itibarı arttırılır. Bu metot oldukça
detaylı ve bilinçli olarak organize edilmiş olup, endüstride geniş olarak kullanılmış ve
kullanılmaktadır.
FMEA ilk kez Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
Sistem ve donanım hatalarının ve bunların etkilerinin belirlenmesi için bir değerlendirme
tekniği olarak kullanılmıştır. Daha sonraları FMEA, 1960-1965 yılları arasında NASA
tarafından ay seyahati programlarında da kullanılmıştır. Uzun bir süre gizli tutulan teknik
1970-1975yılları arasında ABD uçak sanayisinde 1972 yılında Ford Motor şirketi bünyesinde,
1975 yılında bilgisayar üretiminde ve Japon NEC firmasında ilk endüstriyel uygulamalarında
yerini almıştır. 1988 yılında Amerika’nın üç büyük otomotiv şirketi olan Chrysler, Ford ve
General Motors tarafından kabul edilerek genel standart olarak benimsenmiştir. Günümüzde
FMEA; QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 9001:2000 ve diğer kalite yönetim sistemlerinde bir
zorunluluk haline gelmiştir.
FMEA’nın yaygın olarak kullanılabilen dört çeşidi mevcuttur: Sistem FMEA, Tasarım
FMEA, Proses FMEA ve Servis FMEA’dır.
1. Sistem FMEA: Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan
fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemeye odaklanır. Hedefi, sistemin
kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır. Sistem FMEA ile sistemi etkileyen
potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır, içerisinde uygulanacak prosedürler için
bir temel oluşturulmasına yardımcı olur, sistem içerisindeki fazlalıkların tespit edilmesine
yardım eder.
2. Tasarım FMEA: Tasarım hatalarından doğan hata türlerine yönelik olarak üretime
başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde kullanılır. Böylece tasarım geliştirme
faaliyetleriyle ilgili önceliklerin belirlenmesi, potansiyel hataların tasarım aşamasında iken
belirlenmesi, potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım
etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi, önemli ve kritik özelliklerin
belirlenmesine yardım etmesi sağlanmış olur.
3. Proses FMEA: Bu analiz üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek
hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmek amacına hizmet
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etmektedir. Kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada
yardımcı olur, proses aşamasında ortaya çıkacak hataları belirler ve düzeltici faaliyetlerle
ilgili plan sunar.
4. Servis FMEA: Servis FMEA organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesinde
yardımcı olur. Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında
önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır. İş akışının,
sistem ve proses analizinin etkin bir şekilde yapılmasında, işteki hataların ve kritik önemli
işlerin belirlenmesinde ve kontrol planlarının oluşturulmasında yol göstermesi gibi avantajlar
sağlar. Yapılacak olan bir FMEA tekniği uygulaması aşağıda özetlenmiş olan fonksiyonların
gerçekleştirilmesini sağlar.
FMEA çalışmasında olası hatalar belirlenir, bunların yapabileceği etkiler hesaplanır ve
bunların öncelikleri ve de fark edilebilirlikleri (saptanabilirlikleri) belirlenir. Tüm bunlar
belirli bir sistem ve formül çerçevesinde ele alınır. Hata önceliklerini belirlemede üç ana
faktör vardır. Bunlar olasılık, ağırlık ve Saptamadır. Bu bileşenlerin değerlerini belirlemede
pek çok yöntem vardır. Alışılmış yöntem, numerik skalaların (risk ölçüt tablosunun)
kullanılmasıdır. Risk Öncelik Sayısı/Seviyesi (RÖS), kritiklik sayısı göstergesidir.
RÖS her bir hata turu veya nedeni için ortaya çıkma olasılığı, ağırlık ve saptama gibi
üç risk faktörü esas alınarak belirlenen sayısal değerdir. RÖS değerinin hesaplanmasında,
sözel veya olasılık olarak tanımlanan risk faktörlerinin belirli bir sayı aralığında atanan
değerleri alınır. RÖS ile her bir hata turu için riskler tanımlandığından en büyük RÖS' e sahip
olandan başlayarak kısa dönemde en aza indirilmesi, uzun dönemde ortadan kaldırılması, için
alınacak düzeltici önlemler belirlenir.
Olasılık (O): Her bir zarar modunun oluşma olasılık değeri;
Ağırlık (A): Zararın ne kadar önemli olduğunun değeri, şiddet, ciddiyet,
Saptama (S): Zarar meydana getirecek
derecelendirilmesi değerlerinin çarpılması ile bulunur.

durumun

keşfedilmesinin

zorluk

RÖS: Risk öncelik sayısı/seviyesi
RÖS = O * A * S
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Şekil.11.1: FMEA Süreci
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Tablo 11.5: Hatanın Ortaya Çıkma Sıklığı ve Derecesi (Olasılık-O) Tablosu

Tablo 11.6: Ağırlığın Etkisinin Sınıflandırılması (A)
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Tablo 11.7: Saptanabilirlik (S) Tablosu

Tablo 11.8: Risk Öncelik Sayısı ( ROS) Değerlendirme Tablosu
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Tablo 11.9: Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Formu

Daha çok savunma, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde kullanım alanı bulmuş olan
FMEA son yıllarda sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarının da ilgi alanına girmiş ve
hasta güvenliğinin sağlanmasında kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Tıbbi hatalar,
hastalar ve aileleri için çok dramatik sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle FMEA,
hataların önlenmesi amacıyla uygulanan risk tanımlama ve kontrolüne yönelik stratejilerde
önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.
FMEA, hatanın nerede ve nasıl meydana geldiğini tanımlayan ve bu hataların
bağlantılı olduğu farklı kusurlara yönelik bölümlerin değişime ihtiyaç duyan süreçlerini
tanımlamak amacıyla değerlendiren proaktif ve sistematik bir yöntemdir. Bu yaklaşım,
yüksek oranda risk faktörü içeren sağlık hizmeti sunumunda, meydana gelebilecek tehlikeler
karşısında strateji belirleyebilmek için uygulama alanı bulmaktadır. Bilindiği gibi sağlık
sektörü matriks örgüt yapısına sahip kurumları, geniş faaliyet alanı ve teknoloji yoğun yapısı
ile karmaşık bir sektördür. Sektördeki bu karmaşık yapı ile birlikte, sağlık profesyonellerinin
zamana karşı yarışması ve daha kısa sürede daha çok kişiye teşhis, tedavi ve bakım hizmeti
vermek zorunda kalmaları, kendilerini baskı altında hissetmelerine, bunun sonucu olarak da
karar ve uygulamalarda yanlışa veya hataya düşmelerine neden olabilmektedir.
Ayrıca herhangi bir hata söz konusu olmasa bile sağlık hizmetleri doğası gereği
yüksek oranda risk içermektedir. Son yıllarda insan sağlığı yönünden karşı karşıya kalınan
riskler dışında finansal ve çevresel riskler de sağlık kurumlarını tehdit eden ayrı bir risk
boyutu oluşturmaktadır. Bu nedenle pek çok risk, sağlık kurumunun ya da sağlık çalışanının
önemli miktarlarda maddi kaybına yol açabileceği gibi, kimi durumlarda çevrenin zarar
görmesiyle de sonuçlanabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kantitatif risk değerlendirme yöntemlerinden L-tipi matris ve FMEA
analiz yöntemleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?
a)

HAZOP

b)

FMEA

c)

PHA

d)

Neden-Sonuç Analizi
2) L-tipi matris yönteminde risk skoru en fazla hangi değer alabilir?

a)

5

b)

25

c)

100

d)

1000
3) Aşağıdakilerden hangisi FMEA yönteminde risk skorunu hesaplarken
kullanılan parametrelerden biri değildir?

a)

Olasılık

b)

Fark edilebilirlik

c)

Frekans

d)

Şiddet
4) Hata türleri ve etkileri analizi isimli risk değerlendirme metodu hangisidir?

a)

FMEA

b)

HAZOP

c)

ETA

d)

FTA
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5) FMEA yönteminde hangi RÖS değerinden sonraka mutlaka önlemler
alınmalıdır?
a)

40

b)

80

c)

100

d)

500

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)c, 4)a, 5)c
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12. KARMA RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hata Ağacı Analizi (FTA)
12.2. Olay Ağacı Analizi (ETA)
12.3. Neden Sonuç Analizi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Risk Analizi Yöntemleri

Karma risk deperlendirme
metodlarını nasıl
sınıflandırıldığını anlamak

Okuyarak, araştırarak

Risk Analizi Yöntemleri

Karma risk değerlendirme
metodları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Karma risk analizleri



ETA



FTA



Neden-Sonuç
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Giriş
Karma risk değerlendirme yöntemleri bünyesinde hem kalitatif hem de kantitatif
unsurlar içerir. Dolaysıyla diğer yöntemlere nazaran daha karmaşık bir yapıya sahipitir. Olay
ağacı analizi, hata ağacı analizi ve neden-sonuç analizi karma yöntemler arasında yer
almaktadır.
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12. Karma Risk Değerlendirme Yöntemleri
Riskleri değerlendirirken hem kalitatif hem de kantitatif metotları kullanan risk
değerlendirme metotlarına karma yöntemler denir. 3 tane karma risk değerlendirme metodu
vardır:
1)

ETA (Olay Ağacı Analizi Yöntemi)

2)

FTA (Hata Ağacı Analizi Yöntemi)

3)

Neden-Sonuç Analizi (Sebep-Sonuç Analizi)

12.1. Hata Ağacı Analizi (FTA)
Hata ağacı, tanımlanmış istenmeyen olay veya durumların nedenlerinin mantıksal
kombinasyonunun grafiksel ifadesidir. Sonuç olayın örneği patlama, teçhizatın arızalanması,
zehirli gaz çıkışı ve üretime ara verilmesi olabilir.
Hata ağacı analizi (FTA) belki de en iyi bilinen güvenlik analizi yöntemidir. Hata
ağacı analizi kavramı (FTA), 1962 yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında, Minutemen
kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik değerlendirmesini
gerçekleştirmek maksadıyla dizayn edilmiştir. Fonksiyonel hatanın ciddi sonuçlara neden
olabileceği ve aynı zamanda önemli miktarda kaynağın tehlike analizi için ayrılabildiği
karmaşık teknik sistemler için büyük önemi vardır. Metot oldukça zordur ve genel olarak
uzmanlar tarafından kullanılır. Metot üzerine geniş literatür mevcuttur ve hata ağacının
tasarımına yardım etmek ve hesaplamalar yapmak için birkaç bilgisayar programı vardır. FTA
çok geniş kapsamlı olarak güvenlik ve risk analizinde kullanılır. Elde edilen değerler
kantitatiftir. Elde edilen hasar verileri oranlanabilirse ya da tahminler hasar olayları için
mevcutsa sonuçlar kalitatif hale getirilebilir.
Hata Ağacı Analizi 3 temel adımda uygulanır:
• Sistem analizi
• Hata ağacının oluşturulması
• Hata ağacının değerlendirilmesi
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Şekil 12.1: Hata Ağacı Analizi
1. Analiz için bir proses veya bölüm seçilir, diyagram üstüne bir kutu çizilir ve
bileşenler içine listelenir.
2. Proses ve bölüm ile ilgili kritik arızalar ve tehlikeler tanımlanır.
3. Riskin sebebi tanımlanır ve riskin altına muhtemel bütün sebepleri listelenir ve oval
daireler içinde riske bağlanır.
4. Bir kök sebebe doğru ilerlenir. Her risk için sebeplere ulaşana kadar tanımlanır.
5. Her kök sebep için karşıt ölçümler tanımlanır. Beyin fırtınası veya kuvvet alan
analizinin gelişmiş versiyonuyla her kritik riskin kökü belirlenir. Her karşıt ölçüt için bir kutu
oluşur ve ilgili kök sebebin altına kutular için sebebi ve karşıt ölçütleri birbirine bağlanır.
Tüm bu amaçlara yönelik olarak FTA diğer metedolojilerde olduğu gibi amaçların belirli
olduğu sistematik bir yol izlemek durumundadır. Bu yol genel olarak tanımlama, planlama,
değerlendirme ve sonuçların analizi ve önerilerin belirlendiği adımlardan ibarettir. FTA
oluşturulmasında bilgisayar programcılarının da sıkça başvurdukları Bool Elektronik Devre
Sembolleri kullanılır. Böylelikle probleme etki eden tüm olumsuzlukların analitik olarak gün
ışığına çıkarılması sağlanır.
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Şekil 12.2: Hata Ağacı Oluşturma Aşamaları
Hata ağaçlarında, olaylar ve mantıksal kapılar temel kavramlardır. Hata Ağacı
Analizinde bir ‘ya ... ya da’ yaklaşımı benimsenmiştir. Bir olay ya oluşuyordur ya da
oluşmuyordur. Daha sonra olay ifadesi “doğru” veya “yanlış” olarak belirtilebilir. Bu aynı
zamanda ikili mantığın ve yanlış veya doğru şeklinde değer alan cebirin uygulanabileceği
anlamına gelen mantıksal değerler “1” ve “0” şeklinde de ifade edilebilir.
Bu hem güçlülük hem de zayıflıktır. Karmaşık sistemlerdeki hataların basit tarzda
şekilde tanımlanabilmesi yaklaşımın avantajıdır. Gerçek hayatta oluşacak düzeyin çok
sayıda farklılıklarının analiz tarafından hesaba katılmaması bir zayıflıktır.
Bir hata ağacı tasarlarken, bir grup sembol kullanılmıştır. Grup bir miktar değişken
içerir ve burada sadece sınırlı sayıda sembol ele alınmıştır. Hata ağacındaki semboller iki
türdür, kapılar ve olaylar. İlk üç sembol kimi türdeki “olaylar” ile ilgilidir. “Olaylar” kaba
anlamdaki olaylar olabilir,
Koşullara bağlı sembol normal şartların veya olayların aynı zamanda sistemi
etkileyebileceğini göstermek için kullanılmıştır. Bazen, ENGELLEME olarak adlandırılan
özel kapı ile birlikte kullanılır. Transfer sembolü ağacı birkaç küçük parçaya bölmek için
kullanılır. VE ve VEYA kapıları çeşitli olaylar arasında mantıksal bağlantılar sağlamak
için kullanılır.
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Şekil 12.3: Hat Ağacı Analizinde Kullanılan Semboller
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12.2. Olay Ağacı Analizi (ETA)
Olay ağacı analizi, tümevarım mantığına dayanan bir metodoloji yöntemdir. Kaza
öncesi ve kaza sonrası durumları göstermektedir. Bu yöntemde başlangıçta herhangi bir olay
tasarlanır ve bu olayın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir. Bu
analiz sonuçların akış diyagramını gösteren bir tekniğe dayanmaktadır. Bu analiz neticesinde
ise çıkabilecek sonuçlar üzerine çözümler planlanır.
İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde
kullanılmaktadır. Olay ağacı analizi nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak
kullanılarak, bu endüstri alanında çok uygulama görmüştür.
Bu metod sürekli çalışan sistemlerde veya standby modunda çalışan sistemlerde
kullanılmaktadır. Sistemin herhangi olası risk durumlarına karşı vereceği cevabın incelenerek,
sistemin başarı veya hata olasılık değerlendirmelerinin yapılmasıdır.
Olay ağacı metodolojisinde analiz yaparken ilk adım olarak araştıracağımız sistemi
veya çalışma konusunu belirlememiz gerekir. Daha sonra olayın gerçekleşmesine neden
olacak bir konuyu tanımlamalıyız. Bu konu dahilinde oluşacak fiziksel olayları ve sistemin
güvenlik önlemlerini belirlemeliyiz. Ardında olması muhtemel kaza senaryoları üreterek, kaza
sonuç olasılıklarını analiz etmeliyiz. Ardından analiz sonuçlarını özetleyerek, karar verme
aşamasında bu sonuçları kullanırız.
Aşağıdaki tabloda olay ağacı analizinin genel diyagramı gösterilmektedir. Bu sisteme
göre diyagramın en solu başlangıçta gerçekleşen olayı göstermektedir. Daha sonra sistemin
olayda vereceği tepkiye göre başarılı veya başarısız olma durumları dikkate alınarak yollar
belirlenir. Eğer sistem başarılı bir şekilde çalıştıysa diyagram dalı üste ayrılırken, başarısız
olma durumunda ise dal alta doğru ayrılır. Sonuç olarak diyagramın en sağ tarafı bize olay
yeri hasar durumunu vermektedir. Bu şekilde bütün olası sonuçlar tanımlanmış olur.
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Şekil 12.4: Olay Ağacı Genel Durum (Kaynak)

12.3. Neden Sonuç Analizi
Neden - sonuç analizi, hata ağacı analizi ile olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte
kullanmaya dayanan tehlike değerlendirme tekniğidir. Bu nedenle karma bir metottur. Bu
teknik, olaylar arasındaki zinciri tanımlarken istenilmeyen sonuçların nelerden meydana
geldiğini belirler. Yani neden sonuç analizi, bir durumun gerçekleşmesi ile ortaya çıkabilecek
tehlikelerin ve sonuçlarının değerlendirilerek uygulanan bir metottur. Detaylı bir neden-sonuç
diyagramı, balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır.
Bu teknik Danimarka RISO laboratuvarlarında, nükleer enerji santrallerinin risk
analizinde kullanılmak için oluşturulmuştur. Nükleer güç reaktörlerinin tasarım aşamasında
kullanılmaktadır. Ancak diğer endüstri sistemlerinde de risk değerlendirmesinde
kullanılabilir.
Neden - Sonuç diyagramındaki çeşitli olayların olasılığı ile çeşitli sonuçların
olasılıkları hesaplanabilir. Böylece sistemin risk düzeyi belirlenmiş olur. Aşağıdaki şekilde
Neden - Sonuç analizinde kullanılan balık kılçık diyagramı gösterilmektedir.
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Şekil 12.5: Balık Kılçığı Diyagramı
Bu diyagramdaki 1,2,3,4 ve 5 kutularının bulunduğu yerlerdeki nedenler ana nedenleri
oluşturmaktadır. Bu kutuların altında bulunan nedenler ise her birine ait alt nedenleri
oluşturmaktadır. Bunlar mevcut bulunan bir problemin neden meydana gelmiş olabileceğini
gösteren bir diyagramdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çeşitli sektörlerde kullanılan karma risk değerlenidirme yöntemleri
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi karma risk değerlendirme yöntemlerinden biri

a)

ETA

b)

FTA

c)

PHA

d)

Neden-Sonuç analizi

2)
Aşağıdakilerden
edilebilmektedir?
a)

JSA

b)

Neden-Sonuç

c)

ETA

d)

FTA

3)
doğmuştur?

hangisi

balık

kılçığı

diyagramı

olarak

da

ifade

Aşağıdakilerden hangisi ETA ile FTA’nın bir arada kullanılması sonucu

a)

FMEA

b)

HAZOP

c)

Çeklist

d)

Neden-Sonuç

4)

Olay ağacı yönteminde “aktarma aracı” olan sembol hangisidir?

a)

Üçgen

b)

Elips

c)

Daire

d)

Silindir
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5)
Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisinde hem niteleyici
semboller heme sayısal veriler birlikte kullanılır?
a)

Hata türü etki analizi (FMEA)

b)

İş güvenlik analizi (JSA)

c)

Olursa ne olur

d)

Olay ağacı analizi (ETA)

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)d
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13. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kişisel Koruyucu Donanımların Tanımı
13.2. Kişisel Koruyucu Donanımların Genel Özellikleri
13.3. Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri
13.3.1. Baş Koruyucuları
13.3.2. Kulak Koruyucuları
13.3.3. Göz ve Yüz Koruyucuları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kişisel Koruyucu
Donanımlar
Kişisel Koruyucu
Donanımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

KKD’lerin genel
özelliklerini kavramak

Okuyarak, araştırarak

KKD türlerini öğrenmek

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


KKD



Baret



Emniyet kemeri



Siper
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Giriş
İşyerlerinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için
yapılacak korunma uygulamaları, “toplu korunma uygulamaları” ve “kişiye yönelik
korunma” olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Toplu korunma uygulamaları,
tehlike ve risklerin kaynağında ve ortamda alınması gereken uygulamaları kapsamaktadır.
Kişiye yönelik uygulamalar ise işyerlerinde toplu korumadan sonra yapılması gereken
önlemleri içerir. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:
•

İşe uygun personel seçimi,

•

Eğitim ve denetim,

•

İşe giriş sağlık muayenesi,

•

Periyodik sağlık muayeneleri,

•

Geri dönüş sağlık muayeneleri,

•

Rehabilitasyon çalışmaları,

•

Kişisel koruyucu donanımlar

Bu bölümde kişisel koruyucu donanımlar ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
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13. Kişisel Koruyucu Donanımlar
İşyerlerinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için
yapılacak korunma uygulamaları, “toplu korunma uygulamaları” ve “kişiye yönelik
korunma” olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Toplu korunma uygulamaları,
tehlike ve risklerin kaynağında ve ortamda alınması gereken uygulamaları kapsamaktadır.
Kişiye yönelik uygulamalar ise işyerlerinde toplu korumadan sonra yapılması gereken
önlemleri içerir.

13.1. Kişisel Koruyucu Donanımların Tanımı
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre
kişisel koruyucu donanımların (KKD) tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre KKD’ler:
1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir
bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya
malzemeyi,
4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan
ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını,
ifade eder. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi, bir KKD’nin aksesuarları ve
parçaları da KKD olarak tanımlanmıştır. Örnek olarak; “baret” bir baş koruyucu donanımıdır.
Baretin bir parçası olan “baret bandı” da bir KKD’dir.
KKD sayılmaması gereken koruyucular yine kişisel koruyucu donanımların
işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre şu şekilde tanımlanmıştır:
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş
elbiseleri ve üniformalar,
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,
c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde
kullandıkları kişisel koruyucular,
ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
d) Spor ekipmanı,
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e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,
f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle
veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı
durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının
önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel
korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

13.2. Kişisel Koruyucu Donanımların Genel Özellikleri
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki
hususlara uyulur;
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir.
Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur.
3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.
5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde
CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla
kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun
olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel
koruyucu donanımlar seçilir.
c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri;
riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel
koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.
ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu
hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan
dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.
d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.
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e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından
sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır,
ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır
bulundurulur.
f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda
çalışanı bilgilendirir.
g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak
eğitim verilmesini sağlar.
ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
olarak kullanılır.
h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli
miktarlarda bulundurulur.
Ayrıca, kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve
temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.

13.3. Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri
İşyerlerinde kişisel koruyucu donanım olarak kullanılan bazı koruyucular aşağıda
verilmiştir.


Baş koruyucuları



Kulak koruyucuları



Göz ve yüz koruyucuları



Solunum sistemi koruyucuları



Gövde ve karın bölgesi koruyucuları



El ve kol koruyucuları



Ayak ve bacak koruyucuları



Cilt koruyucuları



Vücut koruyucuları

13.3.1. Baş Koruyucuları
Baş üzerine yukarıdan veya yanlardan gelebilecek darbelere ya da istenmeyen etkilere
karşı koruyucu olarak kullanılırlar. En çok kullanılan baş koruyucuları; baretler, yangın
kaskları, koruyucu kepler, fileler ve bonelerdir.
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Baretler daha çok, inşaat işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri, asansörler, kaldırma
araçları ve vinç civarında yapılan işler, gemi yapım/söküm gibi işlerde kullanılmalıdır. 3
farklı baret tipi vardır. Bunlar:
Plastik baretler:


Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır,


Demir-çelik, madencilik, bina, gemi, tünel inşaatlarında ve çeşitli sanayi iş
kollarında kullanılır,


Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V’a kadar güvenlik sağlar,


Plastik baretler, asgari 300 gr. ağırlığında olup, iyi kullanıldığı takdirde 5 yıl
süreyle kullanılabilir.

Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak ortamlarda
yumuşadığından, bu yerlerde kullanılmamalıdır.
Yalıtkan baretler:

Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik enerjisi tehlikelerine
karşı kullanılır,


bulunmaz.

Yüksek düzeyde yalıtkanlık özelliğine sahiptir.
Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve perçin gibi metal parça



Genellikle, elektrik işlerinde kullanılırlar.



30.000 Volt’a kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermelidir.

Alüminyum Baretler:


İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı uygundur.



Alüminyumdan yapıldığından sıcak çalışma ortamında kullanılabilir.



Elektriksel kaza ihtimalinin çok düşük olduğu yerlerde kullanılmalıdır.


Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin kullanılamayacağı
işler için elverişlidir.


Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalışılan tesislerde kullanılır.
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13.3.2. Kulak Koruyucuları
İş yerlerinde en sık karşılaşılan fiziksel tehlikelerin başında gürültü gelmektedir.
Yapılan istatistiklere göre gürültülü iş yerlerinde çalışan kimselerde işitme kaybı
rahatsızlıkları sıklıkla görülmektedir. Ortam gürültü seviyesinin 80dB (A) değerini geçmesi
durumunda işverenler çalışan sayısı kadar iş yerlerinde kulak koruyucuları bulundurmak
zorundadırlar. Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değeri olan 85 dB(A) ulaştığında
ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
Dokuma makineleri, taşlama, montaj, kaynak, metal şekillendirme, pnömatik
matkaplarla çalışma gibi yüksek gürültünün olduğu her işte kulak koruyucularının
kullanılması gerekmektedir. Farklı gürültü ve ses emiş değerlerine sahip kulak koruyucu
türleri vardır. Bunlar:


Süngerimsi ya da silikon kulak tıkaçları



Tam akustik baretler



Endüstriyel baretlere uygun kulaklıklar



Manşonlu kulaklıklar

Kulak koruyucularının kullanılmasının başlangıcındaki sıkıntıları aşmak için aşağıdaki
gibi bir alıştırma programına göre başlanılmalıdır.
Öğleden önce
1. gün

Öğleden sonra

30 dak.

30 dak.

2. gün

1 saat

1 saat

3. gün

2 saat

2 saat

4. gün

3 saat

3 saat

5. gün

tam mesai (vardiya) süresince

13.3.3. Göz ve Yüz Koruyucuları
Göz ve yüz koruyucuları, gözleri ve yüzü zararlı ve zehirli maddelerden korumaya
yönelik kişisel koruyuculardır. Bu koruyucular, çalışanın çalıştığı ortamdaki zararlı ve zehirli
maddelerin doğuracağı tehlikelerden koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Göz ve yüz
koruyucuları genellikle aşağıdaki tehlikelerden çalışanları korumak için kullanılır;


Küçük parçalar ve tozlar



Talaş ve fırlayan büyük parçalar veya kıvılcımlar,
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Ultraviole (UV) ve kızılötesi (IR) (ısı ışını) dahil sağlığa zararlı ışınlardan ve

göz alma,


Yüksek ısılı püskürtme maddeleri,



Kimyasal sıçramalar, erimiş metaller,



Zehirli gazlar
(http://www.prosesisguvenligi.com/goz-ve-yuz-koruyucular.html.)

Güvenlik Gözlükleri: Normal gözlük görüntüsünde olup, karşıdan ve yanlardan
gelecek darbe ve ısıya dayanıklı olarak tasarlanmışlardır.
Fincan Tipli Muhafazalı Gözlükler: Gözlük camının herhangi bir nedenle kırılmasıyla,
parçaların göze batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine sıkıca yerleştirilmiştir.
Camları kolayca değişebilir.
Tozdan Koruyucu Gözlükler: İnce, kolayca uçuşan toz partiküllerine karşı kullanılır,
gözleri bütünüyle kapsar ve kenarları şakak kemiklerine iyice oturur.
Kaynak Tipi Gözlükler: Zararlı ışınlara karşı kullanılır
El Siperleri: Kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, miğferden farkı, başa
tutturulmayan, yalıtkan ve zor yanıcı bir malzemeden yapılan sapları olmasıdır.
Yüz Siperleri: Hızla uçuşan parçalar ve tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı ve sıcak metal
işleme yapılan iş yerlerinde kullanılır.
Miğferli siperler: Başın üst kısmını, kulakların arkasında kalan bölgeyi, yüz ve boyun
kısmını korumada kullanılır. Ön kısımlarında, filtre koruma camı yerleştirilecek şekilde
hazırlanmış pencere vardır.
Bunların dışında; solunum sistemi koruyucuları, el ve kol koruyucuları, ayak ve bacak
koruyucuları ve vücut koruyucuları da vardır. Bu koruyucular ders notuna dahil edilmemiştir,
değişik kaynaklarda diğer koruyucular hakkında bilgi edinilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çalışanları çeşitli tehlikelere karşı koruyacak kişisel koruyucu
donanımlar hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz?

a)

Baş koruyucuları (Baret, bere vb.)

b)

Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı)

c)

Spor ekipmanları (eşofman, forma vb.)

d)

El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb.)

2)
Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle
çalışmalarda kullanılır?
a)

Madenci bareti

b)

İletken baret

c)

Yalıtkan baret

d)

Plastik baret

3)
değildir?
a)

Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru

Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

b)
Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın
seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.
c)

Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

d)

Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

4)
Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve
kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?
a)

İşyerindeki çalışan sayısı

b)

Kullanım süreleri

c)

Maruziyet sıklığı

d)

İşçinin çalıştığı yerin özellikleri
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5)
I- Baret
II- Paratoner
III- Solunum maskesi
IV- Gaz dedektörü
V- İş eldiveni
Yukarıdakilerden hangileri kişisel koruyucu donanımdır?
a)

I - II - III - V

b)

I - III - V

c)

I - III - IV - V

d)

I - II - IV

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)b, 4)a, 5)b
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14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İş Sağlığı Tanımı
14.2. Kurulun Görev ve Yetkileri
14.3. Kurulun Çalışma Usulleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İSG Kurulu

İsg kurulları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak, anlayarak

İSG Kurulu

Kurulun kimlerden
oluştuğunu ve
sorumluluklarını öğrenmek

Okuyarak, anlayarak

İSG Kurulu

Kurulun çalışma ilkeleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, anlayarak
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Anahtar Kavramlar


İSG kurulları



Kurul yetki ve sorumlulukları



Kurulun çalışma prensibi
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Giriş
50’den fazla işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması kanuni bir zorunluluktur. Bu bölümde
kurulların kimlerden oluştuğu, görev ve yetkileri, çalışma usulleri gibi temel konular üzerinde
durulacaktır.
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14. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
50’den fazla işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması kanuni bir zorunluluktur. Bu bölümde
kurulların kimlerden oluştuğu, görev ve yetkileri, çalışma usulleri gibi temel konular üzerinde
durulacaktır.

14.1. Kurulun Tanımı
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla
yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır.
İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri
bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve
güvenliği kurulu kurulur.
İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik
elemanı,
c) İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,
d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli
bir kişi,
e) Varsa sivil savunma uzmanı,
f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
g) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun değişik 34’üncü maddesi hükmü uyarınca
işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika
temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla
seçilecek işçi,
h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği
uzmanıdır. İşçi ve formen üyeleri ve yedek üyeleri seçimle belirlenir. İşveren veya işveren
vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer
vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul
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raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla
yükümlüdür.
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları
uygulamakla yükümlüdür.
İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri
asgari aşağıdaki konuları kapsar.
a) Kurulun görev ve yetkileri,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
e) Etkili iletişim teknikleri,
f) Acil durum önlemleri,
g) Meslek hastalıkları,
h) İşyerlerine ait özel riskler.

14.2. Kurulun Görev ve Yetkileri
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı
hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin
uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri
belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında
yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi
yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline
vermek,
e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve
kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu
programların uygulanmasını izlemek,
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f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer
alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin
yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek.

14.3. Kurulun Çalışma Usulleri
İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen
içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.
a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati
toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri
gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre
değiştirilir.
b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul
üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin
kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve
önemine göre tespit olunur.
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut
bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş
sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu
tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez.
Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında
geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla
maddi-manevi zarara uğratılamaz.
e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde
durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak
düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği
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yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında
saklanır.
g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere
duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme
geçilir.
İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve
verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde
bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma
metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini
denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve
onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.
Çalışanların yükümlülükleri aşağıda verilmiştir.
İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak
zorundadırlar.
İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar.
İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İSG kurullarının mevzuattaki yeri, kimlerden oluştuğu, görev ve
yetkileri, çalışma prensipleri ile işveren ve çalışanların kurula karşı görev ve
sorumlulluklarından bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İSG kurulları mevzuata göre hangi iş yerlerinde kurulmalıdır?

a)

Tüm iş yerlerinde

b)

50’den fazla işçinin olduğu iş yerlerinde

c)

50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde

d)
işyerlerinde

50 işçi çalışan, sanayiden sayılan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı

2)

İSG kuruluna kim başkanlık eder?

a)

İSG uzmanı

b)

İş yeri hekimi

c)

İşveren ya da vekili

d)

Sivil savunma uzmanı

3)

İSG kurulları ne kadar sürede toplanır?

a)

15 günde bir

b)

Ayda bir

c)

3 ayda bir

d)

6 ayda bir

4)

Aşağıdakilerden hangisi İSG kurulu üyesi değildir?

a)

İş güvenliği uzmanı

b)

İşveren

c)

Sivil savunma uzmanı

d)

Pazarlama müdürü

264

5)

İSG kurulunun sekreteryası kimdir?

a)

İş güvenliği uzmanı

b)

İş yeri hekimi

c)

İnsan kaynakları uzmanı

d)

İşçi temsilcisi

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)b, 4)d, 5)a
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