Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı Hazırladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin
işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin
belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere, İş
Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı hazırladı.
Ancak, taslakta, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin
verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında herhangi bir hüküm yer almamakta.
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
Taslağa göre, risk değerlendirmesi bir ekip tarafından gerçekleştirilecek ve ekipte aşağıda belirtilenler
yer alacak,
a)
İşveren veya vekili,
b)
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
c)
İşyerindeki çalışan temsilcileri,
ç) İşyerindeki destek elemanları,
d)
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
(b) fıkrasında belirtilen kişilerin ekipte yer alması zorunluluğu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Kanununda yer alan, uzman, hekim çalıştırma zorunluluğuna ilişkin maddelerin yürürlük tarihi ile
paralel şekilde olacak.
10'dan az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, risk değerlendirmesini işveren kendisi
yapabilecek.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YENİLEME SÜRESİ İŞYERLERİNİN TEHLİKE SINIFINA GÖRE DEĞİŞECEK
Risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en
geç üç, beş ve yedi yılda bir yenilenecek.
Ayrıca,
a)
b)
c)
ç)
d)
e)
f)

İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması,
Üretim yönteminde değişiklikler olması,
İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Hallerinde risk değerlendirmesi yenilenecek.
BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer
işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi
gerçekleştirilecek,

İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını koordinasyon içinde yürütecek, birbirlerini ve çalışan
temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirecek,
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde,
işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim
tarafından yürütülecek,
Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer
işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyaracak,
Yönetim, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirecek.
ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; yürüttükleri işlerle ilgili olarak her alt
işveren, Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapacak veya
yaptıracak,
Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili
ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanacak,
Asıl işveren, alt işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetleyecek, çalışmaları
koordine edecek,
Alt işverenler gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucu düzenlenen dokümanın bir nüshasını asıl
işverene verecek,
Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarının sonuçlarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk
kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlayacak.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ HAZIRLANACAK
İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol
göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilecek,
Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör,
meslek veya yapılan işlere özgü olabilecek,
Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi‐ işveren ve memur
sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber
çalışmalarında bulunabilecek,
Bakanlıkça, Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar,
Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri
olarak yayımlanacak,

