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1 Eğitim- 
Öğretim 

Öğretim 
Elemanı 
Eksikliği 

Araştırma görevli sayısında oluşan azalma 
proje ve laboratuar çalışmalarını 
aksatabilir. Bölüm bazında hedeflerden 
uzaklaşılabilir. 

Şu anda 7 adet olan araştırma 
görevlileri arasında dengeli iş 
dağılımı yapılarak araştırma 
olanaklarının engellenmemesi 
sağlanıyor. İdari işler azaltılıyor. 

 
4 

 
4 

 
16 

 
Her anabilim dalına en az 1 adet araştırma 
görevlisinin alınması 
 

 
 
Dekanlık 

 
 
6 ay 

2 Genel Yangın Atölye ve laboratuarların bulunduğu alana 
itfaiye ve ambulans gibi acil müdahalelerin 
gerekli olduğu durumlarda aracının binanın 
arkasına girmesi için gerekli olan yol yok. 
Yangın durumunda müdahalenin mümkün 
olmaması  

Yangın söndürme tüplerinin 
kontrol ediliyor olması ve 
personelin dikkatli davran-ması 
sağlanıyor. 

 
4 

 
5 

 
20 

 
Binanın arka tarafına itfaiye araçlarının 
geçebileceği büyüklükte yol yapımı 

 
 
Dekanlık-
Rektörlük 

 
 
3 ay 

3 Genel Kaza OEM atölyesi malzeme girişi için ayrı bir 
giriş ve çıkışının olmaması, araç çarpması 
veya malzeme düşmesi sonucu yaralanma 

Personel ve öğrencilerin giriş ve 
çıkışlarında dikkatli olması 
sağlanıyor 

 
4 

 
4 

 
16 

Binanın arka tarafından atölyelerin üretim 
başlangıcı kısmında malzeme giriş, çıkış ve 
depolama için yol yapılması 

 
Dekanlık-
Rektörlük 

 
3 ay 

4 Genel Kaza OM bölüm ve laboratuarlarında bulunan 
makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının 
yapılmaması. Makine ve teçhizatların arızalan-
ması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş 
kazası oluşumu. 

 
 
Yok. 

 
3 

 
3 

 
9 

 
Makinelerin bakım planlaması dahilinde 
periyodik bakımlarının yapılması 
 
 

 
Dekanlık 

 
1 ay 

5 Genel Yangın Atölye ve pilot tesislerde elektrik 
panolarının önüne malzeme depolanması. 
Acil durumlarda elektrik kesintisinin yapıla-
maması. 

Panoların üzerinde uyarıcı 
levhaların var olması ve gereken 
uyarıların yapılıyor olması. 

 
3 

 
4 

 
12 

Elektrik panoları önlerinde yer alan 
malzemelerin kaldırılması ve depolamanın 
önlenmesi. 

 
Dekanlık 

 
Her zaman 

6 Genel Kaza Atölye ve pilot tesiste geçiş yolarının açık 
bırakılmaması Tehlike anında müdahalenin 
mümkün olmaması. 

Çalışanların yetkililer tarafından 
sürekli uyarılması. 

 
3 

 
3 

 
9 

Geçiş yollarının işaretlenmesi ve açık 
tutulmasının sağlanması. 

 
Dekanlık 

 
Her zaman 

7 Genel Kaza Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas 
bulunmaması Elektrik panolarına müdahale 
esnasında çarpılma. 

Yetkisiz kişilerin elektrik pano-
larını kullanmamaları konusunda 
uyarılması. 

 
4 

 
4 

 
16 

Elektrik panolarının önüne kauçuk paspas-
ların konulması. 

 
Dekanlık 

 
1 ay 

8 Genel Kaza Atölye ve pilot tesiste bulunan makinelerin 
periyodik bakımlarının yapılmaması. Maki-
nelerin arızalanması ve araştırma faaliyetle-
rinin durması. İş kazası oluşumu 

 
Yok 

 
3 

 
3 

 
9 

 
Makinelerin bakım planlaması dahilinde 
periyodik bakımlarının yapılması 
 

 
Dekanlık 

 
1 ay 

9 Genel Kaza Otoklavın silvikültür laboratuarında aktif 
kullanımı ve patlama ve zarar oluşturması. 

Basınç uygulanırken aynı ortamda 
bulunmamaya çalışılıyor.  

2 5 10 Otoklavın bakım planlaması dahilinde 
periyodik bakımlarının yapılması 

Dekanlık 6 ay 

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk 
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10 Genel Hijyen, Kaza Bulaşıcı hastalık, faaliyetlerin aksaması. 
Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi 
kemirgenlerin girmesi, kablo sitemlerine 
zarar vermesi 

Bina giriş ve çıkışları çalışma 
saatleri haricinde kapalı 
tutuluyor. Çalışanlar dikkatli 
olmaları konusunda uyarılıyor. 

4 3 12 Periyodik aralıklarla haşere ile mücadele ve 
farelere karşı manyetik kovucu cihazların 
alımı 
 

 
 Dekanlık 

 
6 ay 

11 Genel Yangın Atölye ve laboratuarların bulunduğu alana 
itfaiye ve ambulans gibi acil müdahalelerin 
gerekli olduğu durumlarda aracının binanın 
arkasına girmesi için gerekli olan yol yok. 
Yangın durumunda müdahalenin mümkün 
olmaması  

Yangın söndürme tüplerinin 
kontrol ediliyor olması ve 
personelin dikkatli davran-ması 
sağlanıyor. 

 
4 

 
5 

 
20 

 
Binanın arka tarafına itfaiye araçlarının 
geçebileceği büyüklükte yol yapımı 

 
 
Dekanlık-
Rektörlük 

 
 
3 ay 

12 Genel Kaza OEM atölyesi malzeme girişi için ayrı bir 
giriş ve çıkışının olmaması, araç çarpması 
veya malzeme düşmesi sonucu yaralanma 

Personel ve öğrencilerin giriş ve 
çıkışlarında dikkatli olması 
sağlanıyor 

 
4 

 
4 

 
16 

Binanın arka tarafından atölyelerin üretim 
başlangıcı kısmında malzeme giriş, çıkış ve 
depolama için yol yapılması 

 
Dekanlık-
Rektörlük 

 
3 ay 

13 Genel Kaza Çalışanların kişisel koruyucu donanımları 
olmasına rağmen kullanmamaları  

Atölye şefi ve yöneticiler tara-
fından gereken uyarılar yapılıyor. 

 
3 

 
4 

 
12 

Dekanlık tarafından çalışanlara kişisel 
donanımların kullanılması konusunda eğitim 
verilmesi 

 
Dekanlık 

 
Her zaman 

14 Genel Yangın Atölye ve pilot tesislerde elektrik 
panolarının önüne malzeme depolanması. 
Acil durumlarda elektrik kesintisinin yapıla-
maması. 

Panoların üzerinde uyarıcı 
levhaların var olması ve gereken 
uyarıların yapılıyor olması. 

 
3 

 
4 

 
12 

Elektrik panoları önlerinde yer alan 
malzemelerin kaldırılması ve depolamanın 
önlenmesi. 

 
Dekanlık 

 
Her zaman  

15 Genel Kaza Atölye ve pilot tesiste geçiş yolarının açık 
bırakılmaması Tehlike anında müdahalenin 
mümkün olmaması. 

Çalışanların yetkililer tarafından 
sürekli uyarılması. 

 
3 

 
3 

 
9 

Geçiş yollarının işaretlenmesi ve açık 
tutulmasının sağlanması. 

 
Dekanlık 

 
Her zaman 

16 Genel Kaza Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas 
bulunmaması Elektrik panolarına müdahale 
esnasında çarpılma. 

Yetkisiz kişilerin elektrik pano-
larını kullanmamaları konusunda 
uyarılması. 

 
4 

 
4 

 
16 

Elektrik panolarının önüne kauçuk paspas-
ların konulması. 

 
Dekanlık 

 
1 ay 

17 Genel Kaza Atölye ve pilot tesiste bulunan makinelerin 
periyodik bakımlarının yapılmaması. Maki-
nelerin arızalanması ve araştırma faaliyetle-
rinin durması. İş kazası oluşumu 

 
Yok 

 
3 

 
3 

 
9 

 
Makinelerin bakım planlaması dahilinde 
periyodik bakımlarının yapılması 
 

 
Dekanlık 

 
1 ay 

18 Genel Arıza Şebeke suyunun aşırı kireçli olması. Su ile 
çalışan laboratuar aletlerinin zarar görmesi 

Su girişine basit kireç çözücü 
aparatların takılması. 

 
4 

 
3 

 
12 

Laboratuarların için ayrı bir şebeke suyu ile 
tesisatının yapımının sağlanması. 

Rektörlük 1 yıl 

19 Genel Hijyen, Kaza Bulaşıcı hastalık, faaliyetlerin aksaması. 
Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi 
kemirgenlerin girmesi, kablo sitemlerine 
zarar vermesi 

Bina giriş ve çıkışları çalışma 
saatleri haricinde kapalı 
tutuluyor. Çalışanlar dikkatli 
olmaları konusunda uyarılıyor. 

4 3 12 Periyodik aralıklarla haşere ile mücadele ve 
farelere karşı manyetik kovucu cihazların 
alımı 
 

 
 Dekanlık 

 
6 ay 

20 Genel Kaza OEM atölyesinde bulunan üretim 
makineleri ve test numunelerinin 
hazırlanmasında kullanılan makinalar 
Çalışanların zarar görmesi ve uzuv kaybı 

Kişisel koruyucu donanım 
kullanımı konusunda uyarıların 
yapılması 

 
4 

 
5 

 
20 

Kişisel koruyucu donanımların kullanı-mının 
sağlanması ve makinelerde yer alan koruyucu 
ekipmanların sökülme-sinin engellenmesi, 
test numunelerinin hazırlanması işleminde 

 
 
Dekanlık 

 
 
Her zaman 



yaşanabilir. koruyucu mastarların kullanılması. Kullanıcı-
ların eğitim almasının sağlanması 

21 Genel Yangın, 
Zehirlenme 

OEM Laboratuarlarında kullanılan kimyasal 
maddeler. Çalışanlar ve öğrencilere zarar 
vermesi  

Çalışanlar ve öğrenciler 
tehlikelere karşı uyarılıyor 

 
4 

 
5 

 
20 

Laboratuarlardan ayrı kimyasal maddelerin 
depolanmasına uygun bir deponun inşa 
edilmesi. Kimyasal maddelerin kullanılması 
sırasında koruyucu malzemelerin takılması 

 
Rektörlük 

 
6 ay 

22 Genel Zehirlenme Kimyasal işlemle için örneklerin hazırlandığı 
laboratuarlarda havalandırma tertibatı 
olmaması, zehirlenme tehlikesi  

Kapı ve pencereler sürekli açık 
tutuluyor. Ortam sürekli 
havalandırılıyor. 

4 3 12  
Havalandırma tertibatı kurulacak. 
 

 
Rektörlük 

 
6 ay 

23 Genel Kaza Laboratuvarlarda duş ve göz musluğunun 
bulunmaması, kimyasal madde ile temas, 
zehirlenme  

 
Normal lavabolar kullanılıyor 

 
4 

 
4 

 
16 

Laboratuarlara gerekli olan su tertibatı 
yapılacak  

 
Dekanlık 

 
6 ay 

24 Genel Kaza Basınç tankının patlama ve zarar 
oluşturması 

Basınç uygulanırken aynı ortamda 
bulunmamaya çalışılıyor.  

 
2 

 
5 

 
10 

Basınç sistemlerinin bina dışına çıkarılması ve 
merkezi dağıtım sistemi kurulması 

 
Dekanlık 

 
6 ay 

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk 
Hazırlayan 
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25 Genel 
Kaza Bina cephe kaplama malzemelerinin 

düşmesi. 
Düşme ihtimali yüksek görülen 
kaplama malzemelerinin uzaklaş-
tırılmasına çalışılmaktadır. 

4 5 20 İlgili birim tarafından ivedilikle cephe 
müdahalesi yapılmalıdır 

Dekanlık  Her zaman 

26 
Eğitim- 
Öğretim 

 
Kalite 

 
Bölümdeki yansı cihazlarının yetersizliği 
ders materyallerininkaliteli bir biçimde 
sunulmasını engelleyebilir. 

Mümkün olduğunca dekanlık 
tarafından son dönemde sağlanan 
yansının bulunduğu sınıfın 
kullanılması (Ancak aynı anda 
birkaç sınıfın yansı kullanmaya 

ihtiyacı oluyor) 

 
4 

 
4 

 
16 

 
Diğer 3 dersliğin de yansı açısından yeterli 
seviyeye getirilmesi gerekmektedir. 

 
Dekanlık 

 
3 ay 

27 

Eğitim -
Öğretim 

Eğitim –
Öğretim 
kalitesinin 
düşmesi 

Bölüme tanımlanmış derslik bulunmaması ve 
donanımlarının yetersiz olması (projeksiyon 
cihazı, perde ve konumsal sorunlar) 

Fakülte içerisindeki diğer bölümler 
ile dersliklerin ortak kullandırılması 

7 5 35 Fakülte binasında derslik için bölümümüze 
yeterli uygun sınıflar tanımlanması 

 
Dekanlık 

 
6 ay 

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk;8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk 
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28 

Eğitim -
Öğretim 

Eğitim –
Öğretim 
kalitesinin 
düşmesi 

 
Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi 
yapılamaması 

 
Üniversite imkanları dahilinde arazi 
uygulamaları için hizmet alımlarının 
yapılması 

3 3 9 

Bölümümüz arazi uygulamaları arazide gün 
içerisinde geç saatlere kadar devam 
edebilmektedir. Üniversite araçlarının ise mesai 
bitiminde dönmesi gerekmektedir. Hizmet 
alımlarında bu sıkıntı olmamaktadır fakat 
üniversiteden Bölümümüz arazi uygulamaları 
için gerekli araç temininde bu faktörün göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 
Rektörlük 

 
6 ay 

29 

Eğitim -
Öğretim 

Eğitim –
Öğretim 
kalitesinin 
düşmesi 

 
Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi 
yapılamaması 

 
Üniversite imkanları dahilinde arazi 
uygulamaları için hizmet alımlarının 
yapılması 

3 3 9 

Bölümümüz arazi uygulamaları arazide gün 
içerisinde geç saatlere kadar devam 
edebilmektedir. Üniversite araçlarının ise mesai 
bitiminde dönmesi gerekmektedir. Hizmet 
alımlarında bu sıkıntı olmamaktadır fakat 
üniversiteden Bölümümüz arazi uygulamaları 
için gerekli araç temininde bu faktörün göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 
Rektörlük 

 
6 ay 

30 

Eğitim -
Öğretim 

Eğitim –
Öğretim 
kalitesinin 
düşmesi 

Arazi araç-gereçlerinin yetersizliği Öğrencilerin kendi imkanları ile 
malzeme temini ya da öğretim 
üyelerine ait malzemelerin 
kullanılması 

6 6 36 

Üniversitemiz imkanları ile çadır, uyku tulumu, 
çanta gibi kamp malzemeleri sağlanmıştır. Fakat 
dürbün, soğuk iklim malzemesi gibi ihtiyaçların 
da bu kapsamda tamamlanması gerekmektedir. 

 
Rektörlük 

 
6 ay 

31 

Genel Yangın, 
Çürüme, Hijyen 

Yaban Hayatı malzeme odasındaki arazi 
malzemeleri (Çadır, tulum, mat vb.,) için 
uygun dolapların bulunmaması, nem ve  fare 
gibi kemirgenlerin kamp malzemelerine zarar 
vermesi ihtimali 

Malzeme odasının ve pencerelerinin 
kapalı tutuluyor olması. 

7 8 56 

Arazi malzemeleri için uygun dolapların 
yapılması, kapı altı boşluklarının kapatılması, 
salon için gerekli havalandırma tertibatının 
kurulması. 

 
Dekanlık 

 
6 ay 

32 
Genel Hijyen, Bulaşıcı 

Hastalık 
Yaban Hayatı Müzesinin ilaçlanmasının 
aksatılması, müze temizliğinin yapılmaması 

Periyodik olarak haşere ile ilgili 
ilaçlamalar yapılıyor, haftalık müze 
temizliği yapılıyor. 

4 3 12 
Periyodik olarak haşere ile mücadelede gerekli 
ilaçların ve ekipmanların alımı, haftalık müze 
temizliğinin yapılması. 

 
Dekanlık 

 
6 ay 

33 

Genel Yangın, 
Zehirlenme 

Yaban Hayatı Laboratuvarında kullanılan 
kimyasal maddeler. Çalışanlara ve öğrencilere 
zarar vermesi 

Çalışanlar ve öğrenciler tehlikelere 
karşı uyarılıyor. Havalandırma için 
pencere açık tutuluyor. 

4 3 12 

Laboratuvarda kimyasal maddelerin depo-
lanmasına uygun dolapların inşa edilmesi. 
Kimyasal maddelerin kullanımına uygun 
koruyucu ekipmanların takılması. 

 
Dekanlık 

 
1 yıl 

34 
Eğitim -
Öğretim 

Stajın amaca 
uygun 
yapılamaması 

Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması. Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. 
staj konusunda bilgilendiriliyor. 3 3 9 

Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. ile Bölüm 
işbirliğinin geliştirilmesi. 

Dekanlık 6 ay 

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk;8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk 
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35 

 
 
 
Genel 
 
 
 

Personellerin izin, sağlık 
raporu ve mazeret gibi 
işin yürümesine engel  
olabilecek durumlar 

 

Önemli idari iş ve  
pozisyonlar için yetişmiş  
yedek eleman eksikliği 

 

İzinlerin sık kullanıldığı 
yaz aylarında personel 
İhtiyacı 

 

3 2 6 Fakülteye ait Bürolarda çalışan personellere 
eğitim aldırılması.İzin zamanlarının riskleri en 
aza indirecek şekilde planlanması ve yeterli 
sayıda personel talebi. 

 

Dekanlık 6 ay 

36 

 
 
Genel 

II. Öğretim gelirinin gideri 
karşılayamaması ve 
ödenek yetersizlikleri 

 

Bütçe olanaklarındaki  
riskler 
 

Fakülteye ait bütçenin etkin 
biçimde kullanımına dikkat  
Edilmektedir. 

 

3 3 9 Bütçe olanaklarının dikkate alınması 
Harcamaların bütçe olanaklarına  
Göre planlanması 

 

Dekanlık 1 yıl 

37 

Genel Mali işler birimini  
ilgilendiren terfi, atama 
belgelerinde hataların 
olması 

 

Yersiz ödemelere sebebiyet 
verilmesi. SGK bildirimlerinin 
hatalı gönderilmesi ve cezai 
duruma düşülme riski 

 

Gerekli özen gösterilerek bu tür  
Problemlerden sakınılmaya 
gayret edilmekte. 

 

2 3 6 Dikkatli davranılmalı. 
Dikkat edilerek ve çeşitli hizmet içi eğitimler 
verilerek bu tip hataların önüne geçilmeli ve 
sorumlu personele gerekli  
yaptırımların uygulanması 

 

Dekanlık 6 Ay 

38 

 
 
 
Genel 
 
 
 
 

Laboratuvarların elektrik 
tesisatının, elektrik 
kesintisi durumunda 
devreye giren jeneratör 
veya UPS cihazları ile  
desteklenmemesi 

 

Elektrik kesintisi sırasında  
aletlerin zarar görmesi, 
devam eden deneylerin 
bozulması  
riski 

 

Fakültemize ait binalardaki 
laboratuvarların bazılarında ilgili  
sistem eksik olmasına rağmen 
genel olarak elektrik sistemi  
jeneratör ve UPS ile  
desteklenmektedir 

 

3 4 12 Laboratuvarların elektrik sistemleri tam 
olarak jeneratör ve UPS ile desteklenmeli. 
Jeneratör ve UPS sistemlerinin etkin  
bir biçimde kullanılması için önlemler  
alınmalı. 

 

Rektörlük 1 yıl 

39 

 
 
Eğitim-
Öğretim 
 
 
 
 

Laboratuvarlarda ilk  
yardım dolaplarının ve ilk 
yardım eğitimi almış  

personelin bulunmaması 

Herhangi bir tehlike anında 
acil müdahale edilememesi 
riski 

 

Fakültemize ait laboratuvarların 
bir kısmında ilk yardım dolabı 
varken diğerlerinde 
bulunmamaktadır. Ayrıca ilk 
yardım eğitimi almış çalışan  
Eksikliği de bulunmaktadır. 

 

3 4 12 Gerekli tedbirler alınmalı Gerekli eğitimler 
çalışanlara acilen verilmeli ve ilk yardım 
dolapları tedarik edilmelidir. 

 

Dekanlık 1 yıl 

40 

 
 
Eğitim 
Öğretim 

Laboratuvarlarda  
kullanılan tehlikeli  
kimyasallar için malzeme  
Güvenlik Bilgi Formu 
(MSDS)’nun bulunmaması 

Tehlikeli kimyasallardan  
etkilenme riski 

 

Fakültemizde tehlikeli 
kimyasallarla ilgili malzeme 
güvenlik bilgi formu uygulaması  
yapılmamaktadır 

 

3 3 9 Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanmalı 
Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları 
bu kimyasalları kullanacak kişilerin ulaşa 
bileceği bir yerde muhafaza edilmeli 

 

Dekanlık 1 yıl 
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Eğitim-
Öğretim 

Tehlikeli kimyasalların  
depo edildikleri yerlerde  
gerekli uyarı işaretlerinin  
bulunmaması 

 

Tehlikeli kimyasallardan  
etkilenme risk 

 

Fakültemize ait kimyasal 
depolarında tasnif yapılabilmesi  
İçin gerekli donanım yetersizdir.  

 

3 3 9 Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı 
işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek 
biçimde gerekli yerlere asılmalı 

 

Dekanlık 1 yıl 

Adres:Orman Fakültesi 
 

RİSK ANALİZİ TABLOSU 
 

Haz. Tarihi: 
30.05.2017 

Sayfa:4 

GENEL RİSK ANALİZİ 

No  Faaliyet Tehlike Risk Mevcut Önlem O Ş R Kontrol / Alınması gerekli önlemler Sorumlu Termin 

42 

 
 
Eğitim-
Öğretim 

Laboratuvarların uygun 
bir atık yönetiminin 
olmaması 
 

Biyolojik ve kimyasal  
kontaminasyon, hastalık  
ve çevre kirliliği riski 

 

Fakültemize ait laboratuvar 
atıkları evsel atık toplama  
biçiminde toplanmakta olup  
herhangi bir özel uygulama  
yapılmamaktadır. 
 

 

4 4 16 Gerekli tedbirler alınmalı. Laboratuvar 
atıklarının toplanması ile ilgili mevzuatlar 
incelenerek bu tip atıklar için gerekli özel 
yöntemler uygulanmalı. 

 

Dekanlık 1 yıl 

43 

 
 
 
Eğitim-
Öğretim 

Orman Fakültesinin 
öğrenci sayısı azalan 
bölümlerinde öğrenci 
sayısının azalması 
mazeret gösterilerek  
araştırma görevlisi  
kadrolarının verilmemesi. 

 

Orman fakültesinin diğer  
fakültelere vermiş olduğu 
servis derslerinin laboratuvar  
uygulamalarının kalitesinin 
düşmesi. Akademik 
çalışmalarda ara eleman 
açığının oluşması nedeniyle  
temel araştırma  
çalışmalarının layıkıyla  
yürütülememesi -Akademik 
hayata atılmayı planlayan  
başarılı öğrencilerin  
motivasyonlarının eksikliği ve 
gelecek kaygısı oluşturması 
 

İlgili bölümlerde araştırma 
görevlisi ihtiyacı had safhada  
olup öğrenci laboratuvar dersleri  
KYK ve kısmi statülü lisansüstü 
öğrencileri tarafından gerçek- 
leştirilmektedir. 

 

4 5 20 Gerekli tedbirler  
acilen alınmalı 
Uygun sayıda araştırma görevlisi  
kadrosu acilen tahsis edilmeli 

 

Dekanlık 1 yıl 

44 

 
 
Eğitim-
Öğretim 

Öğrenci sayısının ve 
kalitesinin düşmesi 

 

Orman fakültesinin belli  
bölümlerinin eğitim  
öğretim faaliyetlerinin  
aksaması 

 

Fakültemize ait Orman Endüstri 
Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve 
Yönetimi bölümleri kapanma  
riski taşımaktadır 

 

4 5 20 Gerekli düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler 
acilen alınmalı. Tüm üniversitelere ait ikinci 
öğretim programlarının kapatılması, örgün  
öğretim programlarına verilen öğrenci 
kontenjanlarının makul seviyelere çekilmesi. 

YÖK, 
Rektörlük 

1 yıl 
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Eğitim-
Öğretim 

Sınıf pencerelerinin  
standartlara uygun  
olmaması. 

 

Güvenlik problemi, su 
basması, zemine yakın sınıf ve 
amfi pencerelerinin hırsızlık  
yönünden güvenlik riski  
oluşturması. 

 

Fakültemize ait bazı sınıf ve 
amfilerin pencerelerinin 
standartlara uygun olmaması. 
 

 

3 3 9 Gerekli tedbirler alınmalı. Problemli sınıf 
pencerelerinin acilen standartlara uygun hale 
getirilmesi. 

 

Dekanlık 1 yıl 

46 

 
Genel 

EBYS arşivinin saklanması EBYS arşivinin uzun  
yıllara cevap verebilme riski. 

 

Sistem gerekli uygulamalara 
cevap verebilecek biçimde  
dizayn edilmiştir. 
 

 

2 2 4 Gerekli önlemler sistemi geliştirenler  
tarafından alınmalı. 

 

Rektörlük 1 yıl 

           

           

 

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk;8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk 

 

Hazırlayanlar: Ahmet PEHLİVAN            Prof.Dr.Gürsel ÇOLAKOĞLU 

     Fakülte Sekreteri V.               DEKAN V. 

   

     Fatma ÖKSÜZ 

     Programcı 

 

 


