
1 2 3 4 5

ÇOK HAFİF HAFİF ORTA DERECE CİDDİ ÇOK CİDDİ

Anlamsız Düşük Düşük Düşük Düşük

1 2 3 4 5

Düşük Düşük Düşük Orta Orta

2 4 6 8 10

Düşük Düşük Orta  Orta  Yüksek

3 6 9 12 15

Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek

4 8 12 16 20

Düşük Orta Yüksek Yüksek Tolere Edilemez

5 10 15 20 25

Risk matrisindeki sonuçlara göre alınacak önlemler:

ÖNEM 

DERECESİ

 Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar faaliyet derhal durdurulur.





































ŞİDDET (ETKİ)Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi

OLASILIK

İHTİMAL

1

ÇOK KÜÇÜK

2

KÜÇÜK

3

ORTA DERECE

4

YÜKSEK

5

ÇOK YÜKSEK

OLASILIK (İHTİMAL) ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

Çok Küçük (1)

Küçük (2)

Orta Derece (3)

Yüksek (4)

Çok Yüksek (5)

Risk beklenmiyor, olma olasılığı hiç yok gibi.

Çok az. Alınan önlemler yeterli. Mevcut kontrol sistemini sürdürün.

Risk az da olsa mevcut, ancak beklenmiyor. Hazırlıklı olmalı. Gözlem altında tutulmalı.

Her faaliyette olabilir. Önemli derecede kontrol ve risk yönetimine ihtiyaç var.

Çok sık, her an. Kontrol edilememesi durumunda faaliyet derhal durdurulmalı.

OLASILIK (İHTİMAL) ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

Çok Hafif (1) Zararsız. Herhangi bir kayıp yok.

Hafif (2) Kalıcı zarar ve kayıp yok, kıymetsiz. Ayakta tedavi yapılır.

SONUÇ DEĞERLENDİRME

Orta Derece (3) Zarar var ancak telafisi mümkün. Tedavi gerektiren yaralanma, kısa süreli iş göremezlik.

Ciddi (4) Ciddi zarar var. Kayıp yüksek. İş göremezlik. Meslek hastalığına yakalanma riski var.

Çok Ciddi (5) Telafisi mümkün olamayacak kadar büyük zarar. Ölüm.

Alınan bütün önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet başlatılmamalı, devam 

eden bir faaliyet varsa engellenmelidir.

Tehlikeler-Riskler kontrol altına alınır.

Kontrol için dokümante edilmiş süreç, iş akışı, prosedür ve talimatlar oluşturulur.

İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

Düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve izlenir.

İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

Düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve izlenir.

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

Kontrol sonucu öncelikli risklerin kabul edilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

İyileştirilmenin sayısal takibi yapılır ve kayıt altına alınır.

Risklerle ilgili belirli aralıklarla denetleme yapılır ve yönetime raporlanır.

Katlanılamaz                                             

Riskler                                                                 

(25)

DURDUR

Kabul Edilemez                                             

Riskler                                                                 

(15, 16, 20)

BİR

Risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. 

Belirlenen risk, işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin 

devamına karar verilmelidir.

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

Kontrol sonucu öncelikli risklerin kabul edilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

İyileştirilmenin sayısal takibi yapılır ve kayıt altına alınır.

Risklerle ilgili belirli aralıklarla denetleme yapılır ve yönetime raporlanır.

Tehlikeler-Riskler kontrol altına alınır.

Kontrol için dokümante edilmiş süreç, iş akışı, prosedür ve talimatlar oluşturulur.



















Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

Kayda Değer Önemde                                             

Riskler                                                                 

(8, 9, 10, 12)

İKİ

Risklerin kontrol sonucu kabul edilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlere devam edilir.

Kabul Edilebilir, 

Önemsiz Riskler                                                                 

(1)

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

DÖRTBelirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol çalışmasına, planlamaya ve gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

Dikkate Değer, 

Katlanılabilir                                              

Riskler                                                                 

(2, 3, 4, 5, 6)

Belirlenen riskler tehlike oluşturmaması için incelenir.

ÜÇMevcut kontrollere devam edilir, kontrollerin sürdürüldüğü denetlenir.

Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.


