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Sıra 
No

Hizmetin/Görevin Adı Riskler* Risk 
Düzeyi** Prosedürü***

Görevi Yürütecek 
Personelde Aranacak 

Kriterler

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37  35440 Urla/İZMİR

           Telefon
İnternet Adresi

E-Posta

:
:
:

0232 752 00 08
https://udmyo.ege.edu.tr/
udmyo@mail.ege.edu.tr
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1 Onarım için gerekli makine teçhizatın hazır ve 
çalışır durumda bulundurulması.

Birim içi koordinasyon ve 
verimin düşmesi, güncel 
işlerin zamanında ve 
gereğince yapılamaması, 
yönetim zaafı, kurumsal 
hedeflere ulaşamama.

Orta

Periyodik faaliyetlerin zamanında 
yapılmasını sağlamak üzere 
gerekli talimatların verilmesi, 
gerekli iş bölümünün yapılması.

2

Fotokopi makinesi, jeneratör, baskı makinesi, 
güç kaynağı, santral, klimalar, trafo, güvenlik 
kamera sistemi gibi cihaz ve makinelerin 
periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması, 
sözleşmelerinin hazırlanması.

Kişi zararına sebebiyet 
verme makinelerin 
bozulması.

Yüksek
Sözleşmelerin zamanında ve 
prosedürlere uygun olarak 
hazırlanması.

3 Trafo odası, elektrik panoları, ısı santrali gibi 
yerlere ikaz işaretlerinin asılması. Kamu ve kişi zararı. Yüksek İşler takip edilmeli.

4

Kurumda meydana gelen elektrik, su, telefon 
vb. her türlü arızanın tespiti, tamiri veya ilgili 
birimlere bildirilmesi, binaların bakım, 
onarımını vb. yapmak veya yapılmasını 
sağlamak.

Kurum ve kişi zararı. Yüksek Düzenli olarak kontroller 
yapılmalı.

-Görevle ilgili mevzuata 
hâkim olma,
-Gerekli bilgi ve 
deneyime sahip olmak, 
-Mesleki alanda 
tecrübeli olmak, 
-Dikkatli ve özenli 
olmak,
-Zaman yönetimine 
sahip olmak,
-Birimlerle ilişkileri 
takip etmeli, işinin 
bilincinde olmalı.
-İşlerin takibini ve 
sorumluluğunu bilmeli.
-Düzenli iş yapmalı.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN

Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları. 
** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 
*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler) 
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