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MEBBİS İSGB MODÜLÜ RİSK DEĞERLENDİRME VERİ GİRİŞ EKRANI 
 

 

 

 

Veri girişi tamamlandıktan sonra Kurum Risk Değerlendirme menüsü seçilerek Risk Değerlendirme Bilgi Giriş 

Ekranına geçilir. Bu ekranda bilgi girişi için  butonu tıklanarak veri girişine işlemlerine başlanır. 

 

 

Kurum MEBBİS şifresiyle giriş yapıldığında İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimi Modülü seçilir. Bu modül altında bulunan Kurum Risk 
Değerlendirme İşlemleri menüsü seçilerek Risk Değerlendirme Bilgi 
Giriş Ekranına geçilir. 

Öncelikli olarak risk değerlendirme ekibine ait bilgilerin Kurum Risk 
Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi menüsü seçilerek ekipte bulunan 
kişilerin isimleri yazılarak kaydedilir. 
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Bilgi giriş ekranında öncelikli olarak Okul/Kurumda risk değerlendirilmesi yapılan birim Kontrol Edilen Birim 
kısmından seçilir. Seçilen birime bağlı olarak oluşan tehlike ise, Tehlike kısmından seçilmelidir. Belirlenen tehlikenin 
detayları Tehlike Unsurları kısmına girilmelidir. Seçilen tehlikeye göre oluşabilecek riskler, Karşılaşılabilecek Riskler 
kısmından seçilir. 

 

 

Kontrol Edilen Birim için seçilen tehlikenin meydana gelme olasılığı Olasılık kısmından, tehlikenin ortaya çıkardığı 
hasar, zarar veya yaralanmanın şiddeti Şiddet kısmından uygun değerler seçilir. Olasılık ve şiddete göre riskin ağırlıklı 
oranı Risk Puanı bölümünde hesaplanarak Risk Seviyesi belirlenir. 

Birime ait tehlikenin oluşturacağı riskin seviyesine göre düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri ve alınacak 
önlemler Önlem kısmına yazılmalıdır. Ayrıca önlemlerle ilgili kanun, yönetmelik vb. Mevzuat kısmından seçilmelidir. 

Tehlike ile ilgili alınan önlemlerin uygulanması, tehlikelerin giderilmesi konusunda sorumlu olan kişiler, birimler 
vb. Sorumlular kısmına yazılmalıdır. 

Tehlikenin ortadan kaldırılması için geçecek süre Termin Süresi kısmına tarih olarak girilmelidir. 
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Veri girişi işlemleri bittikten sonra butonuna tıklanarak bilgiler kayıt edilir. 

 

Kayıt edilen verilere bir barkod numarası verilerek aşağıdaki resimde olduğu gibi listelenir. Listelenen 
kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.  

 

Kontrol Edilen Birimde birden fazla tehlike kaynağı var ise her bir tehlikeye ait veriler ayrı ayrı girilerek kayıt 

edilmelidir. Termin süresi içinde giderilen tehlikelere ait güncellemelere ulaşmak için  simgesi tıklanır. Tehlikeye ait 
girilmiş veriler ekrana gelir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT! GİRİLEN VERİLERİN DOĞRULUĞUNDAN EMİNSENİZ KAYDEDİNİZ. AKSİ TAKDİRDE 
KAYIT EDİLEN VERİLERDE HERHANGİ BİR DÜZELTME YAPILAMAMAKTADIR. 

 

Kontrol Edilen Birimdeki her tehlike için yapılan iyileştirmeler Revizyon olarak 

sistemde kayıt altına alınır. Simgesine tıklandığında yapılan iyileştirmelere 
(Olasılık ve Şiddet değerlerinin yenilenmesi ile) göre toplam revizyon sayısı ve 
yeniden belirlenmiş olan Risk Puanı ile işlemin yapıldığı tarihler görüntülenir. 

 

Seçilen Tehlikeye ait sadece OLASILIK Ve ŞİDDET değerlerinde yenileme yapılabileceğinden 
dolayı riskin ağırlıklı oranını (Risk Puanı) iyi belirlemek gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt 
edilen her düzeltme için sistem tarafından yeni bir Revizyon Numarası ve Tarihi 
verilmektedir. 

 

Burada diğer veri giriş alanları kilitli olduğundan 
düzeltme yapılamamaktadır. Sadece tehlikenin olasılık 
ve şiddeti değiştirilerek riskin Risk Puanı ve Risk Seviyesi 

yeniden belirlenir. Düğmesi tıklandığında o kayda 
ait düzeltme yapılır.  
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