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BİRİM ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ALT BİRİM ADI: * 
Sıra 
No Hassas Görevler Riskler Risk 

Düzeyi 
(Yüksek-
Orta-
Düşük) 

Gerekli Kontroller/Tedbirler 

1 Fakülte ve Bölüm Web sayfalarının 
güncel tutulmasi 

1- Paydaşlarının Bilgi 
Edinmelerinde Aksama 

2- İş gücü ve zaman 
kaybı 
3-  İtibar kaybı 

Yüksek 1- Web sayfalarının güncelliği birim 
yöneticileri tarafından takip edilir. 
2- Hatalı ve eksik bilgiler ilgili web 
sayfası sorumlusuna bildirilir ve takibi 
yapılır. 

2 Eğitim-Öğretim Süreçlerinin 
akademik takvimde belirtilen süreler 
içerisinde tamamlanması 

1- Eğitim-Öğretim 
Süreçlerinin Aksaması 
2- Öğrencilerin Mağduriyeti 
3- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
4-İtibar kaybı 
5-Tenkit 

Yüksek 1- Her Akademik yılın takvimi senato 
kararından sonra tüm personele tebliğ edilir. 
2- Süreçlerin hiyerarşik amirler 
tarafından takip edilir. 
 3-İşlem yapılacak süreçler öncesinde 
hiyerarşik olarak bildirimler yazılı olarak 
yapılır. 

3 Öğrenci ders yazılımlarının takibi 1- Öğrencilerin Mağduriyeti 
2- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
3-İtibar kaybı 

Orta 1- Birim amirlerince Akademik Danışmanlık 
Yönergesi 

uyarınca akademik danışmanların gerekli 
görevleri yapması sağlanır. 
2- Akademik yıl başında oryantasyon 
programında öğrencilere gerekli 
bilgilendirmeler yapılır. 
3- Akademik danışmanlarca düzenli 
toplantılar yapılması sağlanır. 
4- Öğrenci Tanıma ve öğrenci İzleme 
formları akademik danışmanlarca tutulur. 



4 Kanun ve yönetmeliklerin 
takibi ve uygulaması 

1-Zaman Kaybı 
2-İdari ve Akademik 
Personelin Güvenin 
Kaybolması 
3-İdari ve Mali Yaptırımlar 
4-Tenkit 
5-Yanlış İşlem 
6-Görevin Aksaması 
7-Bilgi kaybı 

 
 
Yüksek 

 
1-Tüm İdari ve Akademik personel Kanun ve 
Yönetmeliklerin takip etmekle sorumludurlar. 
2-Kanun ve Yönetmelikleri bilmemek 
yasal olarak mazeret sayılmamaktadır. 

5 Ders programlarının ve sınav 
programlarının akademik 
takvimde belirlenen tarihlerde 
yapılması 

1- Eğitim-Öğretim 
Süreçlerinin Aksaması 

2- Öğrenci Ders 
Yazılımlarında 
Aksaklıklar 

3- İtibar Kaybı 
4- Tenkit 

Orta 1- Ders ve sınav programları ilgili bölüm 
başkanlığınca hazırlanır. 

2- Ders programları Akademik Takvimde yer 
alan ders yazılım tarihinden önce Yükseoklul ve 
Bölüm web sayfalarında ilan edilir. 
3- Sınav programları öğrenci bilgi sisteminde ve 
Yüksekokul ve Bölüm web sayfalarında 
öğrencilere akademik takvimde ilan edilen süre 
içerisinde duyurulur.  
 

6  
 

Bologna, Erasmus Farabi ve 
Mevlana programlarının takibinin 
yapılması 

1-Zaman Kaybı 
2-Soruşturma 
3-Görevin Aksaması 
4-Tenkit 
5-Yanlış İşlem 
6-Bilgi kaybı 

 
 
 
Yüksek 

 
1-Koordinatörler arasında eşgüdümlü 
bir çalışma yapılmalıdır.. 
2-Başvurulara ilişkin bilgilerin Bölüm ve 
Yüksekokul internet sayfasından 
duyurulmalıdır. 
3-Öğrencilerin konu ile ilgili bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. 
4-Öğrencilerin değişim programı dönüşünde 
ders intibaklarının yapılarak öğrenci bilgi 
sistemine işlenmesi sağlanır. 
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Ders Sınav notlarının belirlenen 
sürelerde elektronik ortama 
aktarılması. 

1-Zaman Kaybı 
2-Soruşturma 
3-Görevin Aksaması 
4-Tenkit 
5-Yanlış İşlem 
6-Bilgi kaybı 

 
 
Yüksek 

1-Akademik takvimde ilan edilen süre 
içerisinde notların elektronik ortama girilmesi 
zorunludur. 
 2- İlgili Bölüm Başkanları tarafından sınav 
notlarının girilip girilmediği kontrol edilerek 
elektronik ortamda onay işlemi gerçekleştirilir. 



8 Bilgi edinme yasasından 
yararlanmak isteyenlere, bilgilerin 
zamanında verilmesi 

 
1-Soruşturma 
2-Görevin Aksaması 

 
 
 
Yüksek 

1-Bilgi edinme yasası çerçevesinde ilgililer 15 
gün içinde cevap vermekle mükelleftirler. 
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Bütçenin hazırlanması ve yönetimi 

 
1-Soruşturma 
2-İdari ve Mali Yaptırımlar 
3-Görevin Aksaması 

 
 
Yüksek 

1-Hazırlanacak bütçe çalışmalarında 
Üniversitemiz bütçe imkanları çerçevesinde 
çalışmalar yapılmasına dikkat edilmelidir. 
 2-Hazırlanacak bütçenin reel olmasına 
azami dikkat edilmelidir. 

10 Yazışmalarda gizlilik, sürelilik 
hususlarına riayet edilmesi 

1- Görev Aksaması 
2- İtibar Kaybı 
3- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
4- Tenkit 

Orta 1-Süreli yazılar ivedilikle ilgili birim ve kişilere 
havale edilir.  
2-İlgili birim ve kişilere makul süre verilerek 
cevabın takibi sağlanır. 
3-Yüksekokul Sekreterince ivedi yazılar 
ayrıca not edilerek takip edilir. 

11 Soruşturma süreçlerinin mevzuata 
uygun olarak gizlilik içerisinde 
yerine getirilmesi 

1- İtibar Kaybı 
2- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
3- Kamu zararına yol açma 
4- Tenkit 

Yüksek 1-Soruştuma gerektiren konular gizlilik 
içerisinde yürütülür. 
 2-Soruşturmacılara Yüksekokul 
Müdürlüğünce mevzuat konusunda gerekli 
bilgilendirme yapılır. 
3- Soruşturmacıların Hukuk Müşavirliği 
ile koordineli çalışması sağlanır. 
4- Soruşturma yazışma ve tebligatlarının 
zamanında yapılması sağlanır. 
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Gizli yazıların hazırlanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Soruşturma 
2-Görevin Aksaması 
3-İdari ve Mali Yaptırımlar 
4-Tenkit 

 
 
Yüksek 

1-Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve 
gönderilen belgelerin gizli olması durumunda 
bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin 
konu kısmına gizlilik derecesi yazılır. 
2-Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç 
zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine 
hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile 
paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç 
zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, 
yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt 
ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye 
gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. 
3-İç zarf ve iki suret evrak senedi dış zarfın 
içine konularak gizlilik derecesi olmayan 
yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve 
evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde 
gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik 
derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. 
4-Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış 
zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan 
"çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı 
açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış 
zarfın içinde yer alan evrak senedini 
imzalayarak bir nüshasını gönderen makama 
iade eder. 

13 Fakülte Kurulu,Fakülte Yönetim 
Kurulu, Akademik Kurul , Bölüm 
Kurulu Kararlarının yazılması ve 
ilgili yerlere ve kişilere tebliğ 
edilmesi. 

1-Soruşturma 
2-Görevin Aksaması 
3-Tenkit 
4-Yanlış İşlem 
5-Bilgi kaybı 

Yüksek 1-Karar yazıları yasal mevzuatlar 
çerçevesinde hazırlanmalıdır. 
2-Kurul karar tarihlerine ve sayılarına 
dikkate edilmelidir. 
3-İlgililere tebliğ yapılırken ilgili karar 
yazıları tebliğ tutanağı ile teslim edilmesi 
gereklidir. 



14 Süreli Atamaların Takibi 1- Görev Aksaması 
2- İtibar Kaybı 
3- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
4- Tenkit 

Orta 1- Her yılın başında yazı işlerince tüm 
bölümlere personel görev süresi çizelgeleri 
gönderilir. 
2- Dr. Öğr. Üyelerine en geç 1 ay öncesinde, 

öğretime 
elemanlarına en geç iki hafta öncesinde gerekli 
belgeleri ilgili birimlere teslim etmesi istenir. 
3- Yeniden atanma süreçleri takip edilerek atama 
kararnamesi ilgili personel ve kişiye tebliğ edilerek 
süreç sonlandırılır. 

15 Maaş, Ek Ders, Yolluk 
Ödemelerinin doğru ve zamanında 
yapılması 

1- Görev Aksaması 
2- Kamu zararına yol açma 
3- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
4- Tenkit 
 

Yüksek 1- Maaşları etkileyen her türlü bilgi ve 
belge Tahakkuk birimince toplanarak, 
KBS sistemine işlenir. 
2- Maaş dökümleri her ayın 10’undan 
önce hazırlanarak gerçekleştirme ve 
harcama yetkilisine imzalattırılır. 
3- Ek Ders ödemeleri için dönem başı ders 

görevlendirme 
evraklarının ve f1 formlarının doğru olarak 
temini sağlanır.  
4- Ders ücretlerini etkileyecek görevlendirme 
ve izinlerin takibi yapılır. 
5- Tüm ödemelerde güncel mevzuat takip edilir. 

16 Taşınır kayıtlarının doğru 
tutulması ve taşınır malzemelerin 
takibi, korunması 

1- Kamu zararına yol açma 
2- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
3- Tenkit 
 

Orta 1- Gelen malzemeler hemen taşınıra kayıt edilir. 
2- Malzeme verilen kişilere zimmetlenir ve 
demirbaş teslim tutanağına işlenir. 
3- Depolarda bulunan malzemeler düzenli ve 

korunaklı olarak yerleştirilir. 



17 Sosyal Güvenlik işlemlerinin 
doğru ve zamanında yapılması 

1- Görev Aksaması 
2- Kamu zararına yol açma 
3- Yasal Sorumluluklara Yol 
Açma  
4- Tenkit 
 

Orta 1. Göreve yeni başlayan veya görevden ayrılan 
personelin SGK giriş işlemleri ilgilinin göreve 
başlama yazısı ile birlikte mesai bitene kadar 
giriş veya çıkış işlemi yapılması 
gerekmektedir. 
2. Asıl mahiyette ve ek mahiyette kesenek 
bildirimleri maaş ödemelerinin yapıldığı 
günden itibaren 10 gün içinde 
tahakkuku yapılıp ödenmesi gerekmektedir. 

18 Öğrencilerle İlgili İşlemler 1. İdare ve Personelin Güvenin 
Kaybolması 
2. Yanlış İşlem 
3. Görevin Aksaması 
4. Bilgi kaybı 

Orta 1.İşlemler ilgili mevzuata uygun yapılır. 
2.Akademik takvimde belirtilen sürelere dikkat 
edilir. 
3.Öğrencilere gerekli duyurular zamanında 
yapılmalıdır.         
4.Yüksekokul öğrencilerinin talep, şikayet, ders 
kaydı, muafiyet, belge vb. iş ve işlemleri 
yapılmalıdır. 

 
19 Su, Elektrik gibi tüketim 

hususlarında tasarruf sağlanması 
1- Kamu zararına yol açma Orta 1- Tüm personele toplantılarda bu konulara 

riayet etmeleri için telkinde bulunulur. 
2- Bu alanlarda tasarufu özendiren uyarıcı 

yazılar asılır. 
3- Güvenlik ve temizlik elemanlarının 
sürekli kontrolü için tebliğde bulunulur. 

20 Birimde sürekli bakıma gerek 
duyulan (Asansör, Kalorifer, 
Jenaratör, Telefon) bakımlarının 
takibi. 

1- Kamu zararına yol açma 
2- Yasal sorumluluklara yol açma 

Yüksek 1- Sürekli bakıma gerek duyulan (Asansör, 
Kalorifer, Jenaratör, Telefon) bakımlarının 
takibi için yıllık çizelge yapılır. 
2- Yapılan bakımları bir görevli eşliğinde 
takip edilerek bu çizelgeye kaydedilir. 



    
                   HAZIRLAYAN 
                         …./…/20.. 
    Dr. Öğr. Üyesi Özlem SARAL    

            Birim Kalite Sorumlusu                                                 

  
                         ONAYLAYAN 
                       …./…/20.. 
 

                                                Prof.Dr. Hüseyin Avni UYDU  
 
                               Dekan V. 

Eki: Birim Kalite Komisyon Kararı 
 


