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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı; Bingöl Üniversitesi süreçlerinde oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve 

bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına 

alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını böylelikle 

hizmetlerde oluşabilecek olumsuzların asgari düzeye indirilmesini sağlamaktır. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, Bingöl Üniversitesi birimlerini kapsar. 

3. TANIMLAR-TARİFLER 

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlar. 

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplar. 

Tehlike: İnsanların ölümü- yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, 

işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek 

potansiyel kaynak veya durum. 

Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. 

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. (Risk=Olasılık x 

Etki). 

Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip 

edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı. 

Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum, 

Katlanılabilir/Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve tahammül 

edebileceği düzeye indirilmiş risk. 

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve 

istenmeyen olay. 

4. SORUMLULAR  

Bu prosedürün uygulanmasından Üniversitemizin Tüm birim sorumluları ve diğer çalışan 

personeller sorumludur. 

5. GENEL 

Üniversitemiz hizmetlerini istenilen şartlarda devam ettirmek ve hedeflerine ulaşmak için 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan ekonomik değişiklikler-

küreselleşme-tedarik zincirindeki değişikler kuruluşumuzun hizmetleri ve faaliyetleri 

sırasında çeşitli tehlike ve risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu tehlike ve risklerden 

korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi 

çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.1. Risk Değerlendirme Faaliyetleri 

5.1.1. Tehlike ve risklerin tanımlanması 

5.1.2. Risklerin analizi ve derecelendirilmesi 
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5.1.3. Alınacak önlemlerin belirlenmesi 

5.1.4. Faaliyetlerin yerine getirilmesi için sorumlular 

5.1.5. Risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesinin izleme-gözden geçirilmesi 

5.1.1. Tehlike ve Risklerin Tanımlanması 

Üniversitemizin faaliyet alanlarında tehlike ve risk belirleme çalışmaları süreçlerin sahipleri -

ilgili personeller vasıtasıyla- beyin fırtınaları-atölye çalışmaları vb. şekliyle 

gerçekleştirilmektir. 

5.1.2. Risklerin Analizi ve Derecelendirilmesi 

Madde 5.1.3 altında tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin 

olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve 

etkinin bileşkesinden hesaplanır. 

Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir 

yaptırım olup olmadığının incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her riske bir öncelik 

derecesi (puan ) verilir. 

Risk değerlendirmesi yapılırken kuruluşun tüm hizmet alanları dikkate alınmalıdır. 

Riskin gerçekleşme olasılığı tahmin ederken sorulabilecek sorular: 

• Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi? 

• Bu kuruma/bölüme/sürece benzer 

Kurum/bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi? 

• Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı?  

• Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin kolaylık derecesi  

Erişilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır: 

Olasılık: 

5 Çok Yüksek Pek çok kez 

4 Yüksek Bazen karşılaşılır 

3 Orta Olması muhtemel görünmüyor ama olabilir, olması mümkün 

2 Düşük Olma ihtimali çok çok az 

1 Çok Düşük Olması hiç muhtemel görünmüyor 

Riskin etkisini tahmin ederken sorulabilecek sorular:  

Risk gerçekleştiği takdirde, 

Çalışanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu? 

Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu? 

Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu? 

Medyaya yansıması takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu 
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Etki (Şiddet): 

5 Çok ciddi 

Ölümlü kazalar 

Çok ciddi finansal kayıp 

Ciddi itibar kaybı 

Ulusal-Uluslararası medyada uzun süreli olumsuz olarak yer almak 

4 Ciddi 

Ciddi finans kayıpları 

İtibarın zayıflaması 

Ulusal-Uluslararası medyada kısa süreli olumsuz olarak yer almak 

3 Orta 

Önemli finans kayıpları 

İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar 

Ulusal medyada kısa vadeli olumsuz olarak yer almak 

2 Hafif 

Önemli olmayan finansal kayıp 

İtibar kaybına yol açmayacak durumlar 

Yerel medyaya olumsuz yansımak 

1 Çok hafif 

Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar 

İtibar kaybı yaratmayacak durumlar 

Medyaya yansımamak 

Risk=Olasılık x Etki (Şiddet) 

Risk Matrisi: 

RİSK ETKİ (ŞİDDET) 

OLASILIK 
1           

 (çok hafif) 

2         

(hafif) 

3           

(orta) 

4       

 (ciddi) 

5           

 (çok ciddi) 

1  (çok 

düşük) 

1  Önemsiz 

Riskler 

2         

Düşük 

3         

Düşük 

4       

  Düşük 

5 

Orta 

2            

(düşük) 

2          

Düşük 

4          

Düşük 

6            

Orta 

8             

Orta 

10 

Yüksek 

3              

(orta) 

3         

Düşük 

6             

Orta 

9             

Orta 
12 Yüksek 

15       

Yüksek 

4          

(yüksek) 

4            

Düşük 
8              Orta 

12     

Yüksek 
16 Çok Yüksek          20 Çok Yüksek 

5              

(çok 

yüksek) 

5 Orta 10 Yüksek 15 Yüksek 20 Çok Yüksek 25 Katlanılamaz 

 

Katlanılamaz 
Çok 

yüksek 
yüksek orta düşük 

17-25  16-20 10-15   5-9 1-4 
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Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için değerlendirmeyi yapacak personellerin 

yetkinlikleri önemlidir.  

Elde edilen veriler proses sahipler-ilgili-görevli personeller tarafından gözden geçirilerek 

nihai öncelik derecesi belirlenir. 

5.1.3 Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Belirlenen öncelik derecesine ve kuruluşumuzun ayırabileceği kaynaklara göre, tehlikeler-risk 

arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda 

kararlaştırılır. 

Katlanılamaz: 

Değerlendirme sonucunda 17-25 puan alan konular 

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer 

devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere(aksiyon oluşturulması 

sağlanır-bunlar önlemler alınması –izlenmesi- sorumluların tayini-ilgili kayıtlar tutulması ve 

istenilen seviyeye indirilmesi rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet 

engellenmelidir. 

Çok yüksek: 

Değerlendirme sonucunda 16-20 puan alan konular 

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal 

durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler 

sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. 

Yüksek: 

Değerlendirme sonucunda 10-15 puan alan konular 

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman 

alabilir. 

Orta: 

Değerlendirme sonucunda 5-9 puan alan konular 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. 

Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. 

Düşük: 

Değerlendirme sonucunda 1-4 puan alan konular 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri Planlamaya ve gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 

5.1.4. Planlanan Faaliyetin Sorumlusu 

Planlanan işlemlerin (aksiyon) faaliyetin sorumlusu ilgili önlemlere bağlı proses sahibi/riskin 

sahibi/etki yaratan birim/kişi olarak belirlenmektedir. 
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5.1.5. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Sonuçlarının İzlenmesi ve Gözden 

Geçirilmesi 

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre 

oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları, prosesin/hizmetin sorumlusu tarafından 

değerlendirilir varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır. Sonuçları KYS temsilciliğine ulaştırılır, 

bu çalışmalar rapor halinde YGG toplantılarına sunulur. 

 


