KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU
Tehlikeler
Personelin izin, sağlık raporu ve
mazeret gibi işin yürümesine engel
durum.
İş verimi düşük elemanların, çalışan
eleman motivasyonunu olumsuz
etkilemesi.
Fakültemizdeki teknik elemanların
oluşu nedeniyle ekip olarak yapılacak
işlere olumsuz bakılması.

Tahakkuk ve personele ait gizli
bilgilerin ifşa edilmesi

Personelin kullandığı şifrelerin kötü
niyetli kullanıcılar tarafından
kullanılması.
Asansör bulunmaması
Gerekli yazı cevaplarının zamanında
ulaştırılmaması
Süreli evrakların ilgili birimlerce
cevap verilmemesi nedeniyle yazı
cevabının zamanında
yetiştirilmemesi.
Mali işler birimini ilgilendiren terfi,
atama vb.belgelerinde hatalar
oluşması
Labaratuvar çalışma sandalyelerinin
standartlar uygun olmaması.
Acil durumda ulaşılması gereken
merkezlerin bilgilerinin olmaması
Bazı zeminlerin kaymaya, düşmeye
karşı uygun malzemelerden
yapılmaması, laboratuar tezgah
yüzeylerinin kimyasal maddelere

Riskler
Önemli idari iş ve
pozisyonlar için
yetişmiş eleman
eksikliği
Fakültemiz
tarafından kontrol
edilmeyen sorunlu
personel atamaları.
Kazaya maruz
kalınması,
yaralanma ve
arızanın daha da
büyümesi,yapılamad
an günlerce
beklemesi
Tahakkuk ve özlük
işlerinde kişisel bilgi
ve dosyaların
gizliliği, korunması
riski
Gizli kalması
gereken bilgilerin
ifşası sonucu
istenmeyen
durumların oluşması
Özürlü öğrenci ve
personelle ilgili risk
Süreli yazıların
ilgililer tarfından
takip edilmemesi
riski.
İşlerin zamanında
gerçekleşmemesi.

Fiil Durum
Özellikle yaz aylarındaki
personel eksikliği

Ne yapmalı
Tüm iş ve pozisyonlar için personelin
yetiştirilmesi.

Alınacak önlemler
Riskleri en aza indirecek şekilde izinler
planlanmalı.

Risk Değerlendirme Kriterleri

Bürolarda çalışan istenilen vasıfta
olmayan personel nedeniyle diğer
personelin motivasyonunun
bozulması
İlgili Daire Bşk.lığı mevcut
teknisyen ile çözüm bulunmasını
istemektedir.

Personel görevlendirmelerinde
birimlerin görüşlerine başvurulması

Vasıfsız personelin eğitime tabi tutularak
vasıflarına uygun diğer pozisyonda
görevlendirilmesi..

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/10

Su vb benzeri işlerde elektrik
teknisyenin faydalı olmayacağının
bilinmesi.

Organizasyon şeması oluşturulmalı.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/10

İlgili bürolara ait belgeler azami
ölçüde korumaya alınmıştır.

Gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tahakkuk ve özlük işleri büroları sadece
ilgili personelce kullanılmalı ve dosya
dolapları kilit altına alınmalıdır.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/8

Şifrelerin gizliliğine riayet
edilmelidir.

Gerekli tedbirler alınlaı.

Personel bu konuda bilgilendirilmeli, gizlilik
kurallarına uymalarının sağlanmalı.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/15

Bu konuda çalışmalar
başlatılacaktır.
EBYS sisteminin doğru biçimde
kulanımı için çaba
sarfedilmektedir.

Gerekli iyileştirmeler yapılmalı.

Binada engellilerin kullanabileceği asansör,
engelli rampası vb. şeylerin yapımı.
Fakültemiz personeli bu konuda
bilgilendirilmeli.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/15
OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/15

Gerekli özenin gösterilmesi.

Dikkat edilmeli

Kontrolün sıklıkla yapılması.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/20

Yersiz veya eksik
ödemelere sebebiyet
vermek
Düşme, yaralanma,
yer darlığı
Tehlike sırasında
yetkili merciler
ulaşılmaması.
Yaralanma ve
mikrop kapma riski

Gerekli özenin gösterilmesine
gayret edilmekte.

Azami dikkat

Hizmet içi eğitim ve sorumlu personele
gerekli yaptırımların uygulanması

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/10

Malzeme ergonomisine özen
gösterilmeli
Bu konuda fakültemizde eksiklik
bulunmaktadır.

Alımlarda göz önünde bulundurulmalı

Dikkat edilmeli.

Gerekli tedbirler alınmalı

Telefon listesi çeşitli yerlere asılmalı.

OLASILIK/2
ÖNC.DURUMU/12
OLASILIK/2
ÖNC.DURUMU/25

Standartlara uygun hale
getirilmesi için çalışmalar
başlatılmalı.

İlgili kriterlerin iyileştirilmesi.

Onarım ve yenileme projelerinde ilgili birim
fikrinin dikkate alınması.

Azami ölçüde dikkat edilmeli.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/15

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/15
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karşı dirençli olmaması nedeniyle
hijyen olmaması.
Sıhhi ve pis su tesisatlarının sık sık
arızalanması
Çalışma atölyelerinde ilk yardım
dolaplarının olması ve yetkili eleman
bulunması

Mikrop kapma
Tehlike anında acil
müdahale
edilememesi riski.

Arızalarını önüne geçilmesi
gerekiyor
İl yardım dolaplarının
fazlalaştırılması, ve birkaç
personeli ilk yardım eğitiminde
tabi tutulması.
Şu anda böyle bir durum yoktur.

Tesisat yenilenebilir.

Bütçe olanakları olumlu olduğu takdirde
işlem tamamlanabilir.
Acilen eğitim verilmeli ve dolaplar tedarik
edilmelidir.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/25
OLASILIK/2
ÖNC.DURUMU/10

Kırılması durumunda ilgili Daire
Başkanlığınca tedarik edilmelidir.

Cam yüzeylerde uygun şekilde monte
edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak
bulunmamaktadır.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/15

Duvara sabitlenmeli

Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş
raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler
çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde
sabitlenmiştir.

OLASILIK/3
ÖNC.DURUMU/16

Tedbirler alınmalı

Cam yüzeylerde kırılma

Kesilme - çizilme
yaralanma

Ofis içerisinde duvarlara monte
edilmiş raflar,

Cisim düşmesi
/yaralanma

Merdiven genişlikleri ve basamak
yükseklikleri

Düşme/kayma

Merdiven genişlikleri ve basamak
yükseklikleri uygun olup merdivenler
boyunca tırabzanlar mevcuttur.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/15

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri

Alleji/ Klimada
geçen hastalıklar

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri
düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır.

OLASILIK/2
ÖNC.DURUMU/10

Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem

Termal konfor /
,allerji

Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık
vermeyecek düzeyde tutulmaktadır.

OLASILIK/2
ÖNC.DURUMU/12

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma

Görme
bozuklukları/düşme

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış
ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/25

Ofis içerisindeki sigara içilmesi

ÜSYE /Allerji

Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara
içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda
bilgilendirilmiştir.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/25

Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçları

Hijyen/kaza olasılığı

Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçları , çalışma
alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmaktadır.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/20

Ofis içerisindeki yerleşim,

Takılma /düşme

Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların
faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde
tasarlanmış ve uygulanmıştır.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/25

Ofiste kullanılan kablolu aletler

Takılma /düşme

Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya
düşmeyi önleyecek şekilde
kullanılmaktadır.Açıkta kablo
bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli
olarak kontrol edilmektedir.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/25

Kaçak akım

Elektrik /Çarpılma

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına

OLASILIK/5
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Sigortaların yeri .
Yangın merdivenlerinin
bulunmaması.
Çalışanların uzun süre aynı
pozisyonda çalışmaları

Elektrik /Çarpılma

bağlanmıştır.

ÖNC.DURUMU/25

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması
sağlanmıştır.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/15

Durum Rektörlük Makamına bildirilmiştir.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/25
OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/16

Kas iskelet sistemi
hastalıkları

Alımlarda göz önüne alınmalıdır.

Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa,
sandalye veya destek ekipmanlar
sağlanmaktadır.

Elle taşıma

Kas iskelet sistemi
hastalıkları

Taşıma araçların alınmalıdır.

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin
çalışanlarca kaldırılması engellenmektedir.

OLASILIK/4
ÖNC.DURUMU/16

Malzemelerin düzensiz istiflenmesi,
insanların üzerine yıkılması

Ezilme, yaralanma

Depo yerleşimin kurallar çerçevesinde
yapılması sağlanmaktadır.

OLASILIK/5
ÖNC.DURUMU/20

Depo yerleşim planı yapılarak
yerleşimin sağlanması

Risk Değerlendirme Kriterleri:
Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün
Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

Risk Öncelik Durumu:
R: 1-2-3-4-5-6-(Kabul edilebilir risk)
R:8-9-10-12 (Dikkate değer Risk)
R: 15-16-20 (Önemli risk)
R: 25 (Kabul edilemez risk)

