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Amaç: Bir üniversite hastanesinde risk değerlendirmesi sırasında yaşanan sorunların belirlenmesidir. 
Gereç Yöntem: 25.06.2015 yılında kurulan T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez 
Bina risk değerlendirme sürecinin planlama çalışmaları 01.06.2016 tarihinde başlamıştır. Risk değerlendirmesi yapılması için 
yasal gereklilik ise 01.07.2016 tarihinde başlamıştır. 20 cerrahi, 8 dâhili birimi ve 9 sayıda laboratuarı olan hastanede toplamda 
62 alanda risk değerlendirmesi çalışmalarına 01 Kasım 2016 tarihinde başlamıştır. Risk değerlendirme çalışmaları hastane 
bünyesinde oluşturulan İş Güvenliği Kurulu Üyeleri (İşveren vekili, İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Sivil Savunma 
Uzmanı, Kalite Birim Sorumlusu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Çalışan Sağlığı Biriminin temsilcisi, Çalışan Temsilcisi, Sağlık 
Bakım Hizmetleri Md. Yard., İdari ve Mali İşler Md. Yard.,) ile ilgili birimlerde çalışan sağlık çalışanları ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesinde 5x5 yöntemi kullanılmıştır. Değerlendirmeyi yaparken yaşanan sorunlar idari, teknik 
ve çalışanların tutumu olarak üç başlıkta toplanmıştır. 

idari sorunlar;  
• yetkilendirme ve görevlendirmelerin zamanında 
yapılmaması;  
• İSG birimine mekân sağlanmaması;  
• birime destek personeli ve gerekli donanımın geç 
sağlanması;  
• risk değerlendirme ekibinin her zaman bir araya 
gelememesi; gezilecek bölümlere yeterli bilgilendirme 
yapılmaması;  
• çalışanların değil idarecilerin risk değerlendirmesine 
katılması ya da sadece çalışanların katıldığı toplantılar 
düzenlenememesi;  
• çalışanların birim, ünite, servis vb içinde yer 
değişikliğinin sık olması;  
• taşeron, 4-B ve kamu çalışanlarının ayrı İSG 
birimlerinin olması, İSG biriminin kendine özel bütçesi 
olmaması, belirlenen önlemlerin idare tarafından 
alınmaması. 

teknik sorunlar;  
• hastanelere özel risk değerlendirmesi rehberi olmaması; 
• tehlikelerin bölüm bazında mı, meslek bazında mı 
tanımlanacağı; 
• hangi risk puanlama tekniğinin hastaneye uygun olduğu; 
• puanlama sonucunda gerçek riskin ortaya konamaması;  
• hangi ortam ölçümlerinin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi ve 
kaynak eksikliği;  
• önlemlerle ilgili İSG birimi ve  
• idarenin bilgi ve tecrübe eksikliği 

Sonuç: Risk değerlendirmesinin verimli yapılabilmesi için yönetim etkisinin en aza indirileceği mekanizmalar 
kurulması, idare tarafından gerekli zaman ve bütçenin ayrılması, çalışanlara öncesinde risk değerlendirmesinin 
amaçları hakkında eğitim verilmesi etkinliğini arttıracaktır.  

çalışanların tutumu ile ilgili sorunlar; 
• çalışanların risk değerlendirmesiyle ilgili kapsamlı 
bilgisi olmaması; 
• iş yükü nedeniyle risklerin konuşulduğu toplantı ve 
gezilere katılamamaları ve çalışanlar sınırlı katılabildiği 
için bir birime birden çok ziyaret yapma zorunluluğu;  
• risk değerlendirmesiyle ilgili puanlamada çalışanlar 
arasında aynı iş için çok farklı puanlamaların 
yapılması, çalışanların yöneticilerin varlığında risklerle 
ilgili bilgi vermekten çekinmesi;  
• bazı çalışanların çalıştığı birimdeki yerini korumak 
için, riskleri bazen olduğundan daha fazla, bazen de 
olduğundan daha düşük göstermeye çalışması  


