
 

 
 

 

1.0 AMAÇ  
Hasta ,hasta yakını, ziyaretçi, çalışan, tesis ve çevre güvenliği ile hastanede sunulan hizmetlere ilişkin tanımlanan 

diğer risklerin önlenmesi veya kaynağında mücadele edilerek en az seviyeye indirilmesidir. 

 2.0 KAPSAM  
Tüm çalışanların hastanede karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal  güvenliği ile 

ilgili mesai içi ve dışı tüm süreçleri kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR  
Hastane yönetimi, Risk yönetim kurulu, tüm birim sorumluları ve tüm çalışanlar sorumludur.  

5.0  TANIMLAR  
Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar 

görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum.  

Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.  

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.  

(Risk = İhtimal x Etki  

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar 

vermek için kullanılan prosesin tamamı.  

Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül 

edebileceği düzeye indirilmiş risk.  

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay.  

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, 

zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar “hasarsız olay” olarak tanımlanır. Olaylar “hasarsız 

olay”ları da kapsar.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 
 

Risklerin belirlenmesi, analiz ve değerlendirmesi neden ve ne zaman yapılmalıdır? 

Başlangıçta hastanenin başhekim ve başhekim yardımcısı, risk yönetim kurulu, kalite direktörlüğü, birim 

sorumluları ve çalışanların katılımıyla Riskler belirlenip analizi ve planı hazırlanır. Sürecin devamında risk 

yönetim kurulu tarafından belirlenen riskler sürekli olarak izlenir ve iyileştirilir. Belirlenen risklerin kabul 

edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler 

ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığını izlenmelidir.  

Riskler, Hastanenin taşıması ve binalarda değişiklik yapılması, hastanede uygulanan teknoloji, kullanılan madde 

ve ekipmanlarda değişiklik yapılması, iş kazası ve ramak kala olayın meydana gelmesi, hasta güvenliği ile ilgili 

istenmeyen olayların meydana gelmesi, hasta bakım süreçlerinde meydana gelen değişiklikler, çalışma ortamına 

ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği olması, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre 

gerekli görülmesi, hastane dışından kaynaklanan ve hastaneyi etkileyebilecek bir tehlikenin ortaya çıkması 

durumunda belirlenir. Risk yönetim planı ve risk analizi revize edilir. Risk yönetim planı mesai içi ve dışı süreçleri 

kapsamaktadır.   

Hastanede ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına 

ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak en geç iki yılda bir ve gerektiğinde güncellenme 

yapılmaktadır. 

 
Risk Analizi ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Yürütülmesi ve kapsamı, 

Hastane başhekimi ve risk yönetim kurulu, bölüm kalite sorumluları ve çalışanları, tehlikeli bölgeler ve etkilenme 

alanı dahil olmak üzere, yer seçiminden başlayarak, iş ekipmanlarının kullanımı, ömrünün bütün safhalarını, 

hizmetin yapım ve yürütüm tekniklerinin tamamını kapsayacak şekilde tıbbi, idari, finansal, teknik süreçleri, tesis 

ve çevre güvenliği, paydaşlarla iletişimi, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, radyolojik, psikososyal unsurları 

ve hizmet kaynaklı tüm riskleri kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 
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Çalışan sağlığını ve güvenliği açısından risk yönetim planı (enfeksiyonların önlenmesi, sağlık taramaları ve 

bağışıklama, kimyasal madde güvenliği, radyasyon güvenliği, gıda güvenliği, gürültü, aydınlatma, tesis 

kaynaklı riskler, ergonomik riskler, çalışana yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet eylemine en kısa sürede 

müdahale edilmesi, mobing’in önlenmesi, çalışan güvenliğini tehdit eden atıkların yönetimi, iş yükünün 

neden olduğu olumsuz unsurlar, stres yönetimi) yapılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Tanımı  
Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;  

Ofis çalışmaları, Bakım-Onarım İşlemleri, Fiziksel koşullar, 

Kimyasal ile çalışma, Makineler ile çalışma, kaldırma, yükleme, boşaltma, taşıma işleri, 

El aletleri ile çalışma, Elektrik ile çalışma, Ekranlı ekipmanlar ile çalışma, 
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Faaliyetlerin Sınıflandırılması 

 

Tehlikelerin Tanımlanması 

 

Risklerin Belirlenmesi 

 

Uygunsuzlukların Tanımlanması 

 

Risklerin Derecelendirilmesi 

 

Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi İçin  

Sorumluların Belirlenmesi 

Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere 

İndirilip İndirilmediğinin Sürekli 

İzlenmesi 

     Sürekli  İyileştirme 
 

                  & 

              İletişim 

 

      Sürekli  İyileştirme 
 

                  & 

              İletişim 



 

Depolama işlemleri, İş ekipmanları ile çalışma, Acil durum çalışmaları, Enfeksiyona ve radyasyona maruz kalma, 

KONTROL ÖNCESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ  
Tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve 

puanlandırılır. Risk değeri, şans ve etkinin bileşkesinden hesaplanır. Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri 

ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir yaptırım olup olmadığının incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her 

riske bir öncelik derecesi (puan ) verilir. Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer bir alt işverenle 

çalışıyorsak daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt 

işverenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklerde değerlendirilir. Risk yönetim planında riskler; düşük, orta, 

yüksek olarak belirlenir  

Risk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır. Örnek: 

gürültü, klinikler, yemekhane vb.  

RİSK DEĞERLENDİRME 
Kinney (mathematical risk evaluation)’ın metodu temel alınmıştır: RİSK= 

ŞANS x FREKANS x ŞİDDET 

OLASILIK    

DEĞERİ 

ŞANS 
Zararın gerçekleşme 

olasılığı 

FREKANS 

 DEĞERİ 

FREKANS 

Tehlikeye zaman içinde maruz 

kalma tekrarı 

 ŞİDDET 

  DEĞERİ 

                      ŞİDDET 

İnsan ve/veya çevre üzerinde 

yaratacağı tahmini zarar 

10 Beklenir, kesin 10 
Hemen hemen sürekli  

(bir saatte birkaç defa) 
100 

Birden fazla ölümlü kaza / çevresel 

felaket 

6 Yüksek / oldukça mümkün 6 Sık (günde bir veya birkaç defa) 40 Öldürücü kaza/ciddi çevresel zarar 

3 Olası 3 Ara sıra (haftada bir veya birkaç defa) 15 

Kalıcı hasar/ciddi yaralanma iş 

kaybı/ çevresel engel oluşturma, 

yakın çevreden şikâyet 

1 Mümkün fakat düşük 2 Sık değil (ayda bir veya birkaç defa) 7 

  Önemli hasar/yaralanma, dış ilk 

yardım  

İhtiyacı /  arazi sınırları dışında 

çevresel zarar 

0.5 Beklenmez fakat mümkün 1 Seyrek  (yılda birkaç defa) 3 

Küçük hasar/hafif yaralanma, dâhili 

ilk yardım / arazi içinde sınırlı 

çevresel zarar 

0.2 Beklenmez 0.5 Çok çeyrek (yılda bir veya daha) 1 Ucuz atlatma / çevresel zarar yok 

RİSK DEĞERİ                               RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU 

400 < R 

           Tolerans Gösterilemez Risk, 
1- Hemen gerekli önlemler alınmalı/ veya tesis, bina, çevrenin kapatılması 

düşünülmelidir. 

200 < R < 400 
            Esaslı Risk, 

2- Kısa dönemde iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde). 

70  < R < 200 
            Önemli Risk, 

3- Uzun dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde). 

20 < R < 70 
            Olası Risk, 

4- Gözetim altında uygulanmalıdır. 

R < 20 
           Önemsiz Risk, 

5- Önlem öncelikli değildir. 

  

RİSK YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ SORUMLULUKLARI 

Başhekimi/Başhekim Yardımcısı, Kalite Direktörü, İş Yeri Hekimi(sertifikalı pratisyen hekim), SBHM, İMHM , 

Enf.Hast.Uzmanı, Mikrobiyoloji uzmanı,Verimlilik Sorumlusu ve Çalışan Güvenliği Birim  sorumlusundan oluşan 

risk yönetim kurulu mevcuttur.Kurul yılda 1 kez ve gerektiğinde toplanır. 

Risk yönetimine yönelik politika, strateji ve ana hedeflerin belirlenmesi,  

Risk yönetim süreçlerin gözden geçirilmesi, 

Yönetimsel düzeyde etkin ve koordineli bir çalışma ve karar alma ortamı oluşturulması, 

İyileştirme sağlanamayan alan ve süreçlerin gözden geçirilmesi, 

Hastanede oluşabilecek riskleri tespit etmek, değerlendirmek, gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak. Tesis  
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içerisindeki hasta, hasta yakını, çalışanların güvenliğini tehdit eden tehlikeleri tanımlar, tespit edilen tehlikeler ile 

risk değerlendirmesi yaparak düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Tesis içinde meydana gelen kazalar ve olaylar ile 

ilgili kayıtlar tutar ve bunların sonucunda önleyici tedbirler alır. Potansiyel risk olan teçhizatlarına bakım 

kayıtlarını kontrol eder ve zamanında yapılmasını sağlar. Çalışanların risk yönetimi konusunda eğitim ihtiyacını 

tespit eder ve ilgili birime bildirir. 
 

TEHLİKE VE RİSKLERİN YOK EDİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ  
Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici 

faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da 

tanımlanır. Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, 

uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir.  
İstenmeyen olay bildirimlerinde kalite yönetim birim ve ilgili komite/ekip tarafından değerlendirilerek düzeltici ve önleyici 

faaliyet başlatılır. İstenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti verilmektedir. 

Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir: 

Kaynağa yönelik alınacak önlemler (yeni teknoloji, tadilat, bakım vb.)  

Ortama yönelik alınacak önlemler (çalışan sayısı, fiziksel–kimyasal, biyolojik koşulların iyileştirilmesi, levha ve 

işaretlemeler vb.) 

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

 

PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU  
Planlanan faaliyetin sorumlusu risk yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen kişiye bu sorumluluğu yazılı 

olarak bildirilir. Kalite Yönetim Birimi ile koordineli olarak çalışılır.  

 

PLANLANAN FAALIYETIN GERÇEKLEŞME DURUMU 

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi 

durumunda neden gerçekleşmediği (verilen süre, maddi imkânsızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek 

ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.  

 

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMININ ONAYLANMASI  
Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve 

kontrol sonuçları, Bölüm sorumluları, risk yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir, varsa 

düzeltme/düzenlemeler yapılır. Risk yönetim kurulu tarafından onaylanan program, risk yönetim kurulu yıllık 

çalışma planına dahil edilerek gerekli çalışmalar başlatılır.  
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