
TEHLİKELER RİSKLER O E RS FİİLİ DURUM O E RS NE YAPMALI ALINACAK ÖNLEMLER

Kaygan zemin, çukur, 

pürüzlü yüzeyler, delikler
Yaralanma, iş görmezlik 3 4 12 Kayma tehlikesi yok 2 2 4 Dikkat et Zemin sürekli kuru tutulacak.

Yetersiz havalandırma
Hastalık, stres, solunum 

yetersizliği
2 2 4

Havalandırma sürekli 

var
1 1 1 Kabul et Sürekli havalandırılacak

Kırık, hasarlı mobilya
Düşme, yaralanma, iş 

göremezlik
2 2 4

Personel için uygun 

malzeme verilmiş
1 1 1 Kabul et

Derhal değiştirilecek. Yeni 

malzeme verilecek.

Yetersiz aydınlatma
Düşme, yaralanma, göz 

bozukluğu
1 1 1

Yeterli aydınlatma 

yapılıyor
1 1 1 Kabul et Onarılacak, yenilenecek.

Elektrik kaçağı, açıkta duran, 

ucu açık kablolar, bozuk ve 

hasarlı priz ya da diğer 

anahtarlar

Çarpılma, yaralanma 3 3 9
Gerekli önlemler 

alınmış
2 2 4 Dikkat et

Panolar kilitli tutulacak, arızalı 

kablo ve prizler değiştirilecek.

Bozuk, arızalı makine ve 

elektrikli cihazlar
Yaralanma, iş kaybı 3 4 12

Bozuk makine 

kullanılmıyor
1 1 1 Kabul et

Depoya alınacak, onarılana 

kadar, kullanıma izin 

verilmeyecek

İşyerinde insanlardan, 

makinelerden ya da dış 

ortamdan kaynaklanan 

gürültü

Stres, dikkat dağılımı 3 4 12
Çalışma ortamı 

uygun, gürültü yok
2 2 4 Dikkat et

Gürültüye karşı önlem 

alınacak, az sesli makineler 

kullanılacak

Kapalı yerde çalışma
Stres, hastalık, verimsiz 

çalışma, iş kaybı
2 1 2

Kapalı yerde çalışan 

bulunmamaktadır.
1 1 1 Kabul et İstekler yerine getirilecek

Yalnız çalışma Stres, başarısızlık, korku 2 2 4
Gerekli olduğu 

durumlarda var
1 1 1 Kabul et Personelin talebine uyulacak

Uygun olmayan merdiven 

ebatları ve trabzanlar
Düşerek sakatlanma 2 2 4 Uygun  1 1 1 Kabul et Sürekli kontrol edilecek

Odalarda sinek, böcek olması Stres, alerji, hastalık 1 2 2
Dezenfekte eden 

malzeme kullanılıyor
1 1 1 Kabul et

Dezenfekte eden mazleme 

kullanılacak, ilaçlama 

yapılacak

Çalışma alanında güvenlik 

sisteminin olmaması

Saldırı, hırsızlık, korku, 

mali kayıp
3 3 9

24 saat çalışan 

kamera sistemi var
1 1 1 Kabul et

Kamera sisteminin bakım ve 

onarımı yapılacak

Uygun şekilde monte 

edilmemiş düşen, kırılan 

maddeler, cam yüzeyler

Yaralanma, sakat kalma 4 4 16
Önlem alınsa da 

mümkün
2 3 6 Dikkat et

Derhal onarılacak. Tehlikeli 

olanlar kontrol edilip, 

onarılcak

Düzenli temizlik ve bakım 

yapılması
Hastalık, stres  2 2 4

Yeterli düzeyde 

temizlik yapılıyor
1 1 1 Kabul et Düzenli temizlik yapılacak

Çalışma odalarında yemek 

yenmesi
Böcek, koku, stres 2 2 4

Odalarda yemek 

yeniyor
2 2 4 Dikkat et

Odalarda yemek yenmemesi 

konusunda uyarı yapılacak

Yangın söndürme tüpleri, 

diğer ekipman ve yangın 

dolaplarının durumu, 

hortumların çalışması

Yangın sonucu mali kayıp 3 4 12
Yeterli sayıda var ve 

çalışır durumda 
1 1 1 Kabul et

Periyodik bakımları 

yaptırılacak, çalışıp 

çalışmadıkları kontrol edilecek

Çalışma ve kayıplara karşı 

güvenlik önlemi alınması
Mali kayıp, hırsızlık 3 3 9

Bina güvenli değil, 

çalınma olabilir
3 3 9 Tedbir al

Kamera sayısı arttırılacak, açık 

yer bırakılmayacak

Açıkta bulunan sigortalar
Elektrik çarpması, 

yaralanma, ölüm
3 5 15 Sigorta kutuları kapalı 1 2 2 Kabul et

Sigorta kutuları görevlilerce 

daima kilitli tutulacak

Acil çıkış işaretleri, acil çıkış 

kapılarının kilitli olması
Ölüm, yaralanma 4 4 16

Yangın merdiveni yok, 

işaretler yok, kapılar 

açık

3 5 15 Acil önlem al

Yangın merdiveni yapılacak. 

Uygun yerlere acil çıkış 

işaretleri takılacak

ÇALIŞMA ODALARI SALONLAR VE SINIFLARIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Riskler yürütülen faaliyetlere göre farklılık gösterir. Bir taşınır deposu ile bir satınalma işleminin riskleri aynı değildir. Bu uygulamada olduğu gibi fiziksel alanların riskleri, 

tehlikelerden doğmaktadır. Camı açmaya çalışan bir öğrenci ile ilgili çerçevenin düşmesi tehlikeyi, düşme ya da camın kırılması sonucu öğrencinin yaralanması riski yaratır. 

Tehlikelerin ilk durumu risklerin yüksek olduğunu, yerinde yapılan izlemeden sonra risk skorlarının düştüğügörülmektedir. Buna rağmen " soğuk ve nemli alanlar " ile " yangın 

merdiveni, acil çıkış işaretleri " başlıklı riskler için " acil önlem " alınmalıdır.


