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1 

Öğretim Üyelerinin 

yurtiçi / yurtdışı 

görevlendirilmesi 

*Öğretim üyelerinin bilimsel 

çalışmalarının ya da bilimsel 

toplantılara katılımlarının 

engellenmesi. 

* Kurumsal itibar kaybı 

 

Yüksek 

Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin 

olarak gönderdikleri görevlendirilme yazılarının 

görevlendirilme süresi öncesi yönetim kuruluna 

alınarak görevlendirilmelerinin yapılması. 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  

-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak 

2 

Öğretim üyelerinin 

atama / görev süresi 

uzatımının yapılması. 

*Öğretim üyelerinin atama / 

görev sürelerinin zamanında 

yapılmaması mali ve özlük 

hak kaybı 

*Kurumsal itibar kaybı 

 

Yüksek 

Öğretim Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına 

ilişkin gelen yazıların süresinde yönetim kurulu 

gündemine alınması. 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  

-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

3 
Öğrenci işlerinden gelen 

evrakların işlemleri 

*Öğrencilerin mağdur olması. 

*Eğitim-öğretimde 

aksaklıkların yaşanması 

* Kurumsal itibar kaybı 

 

Yüksek 

Öğrenci işlerinden kurula girmesi için gelen 

evrakların (not düzeltme formu, erasmus belgesi, 

bölümlerden gelen sınav tarihleri, öğrencilerin 

mezun sayılmasına ilişkin yazılar, eğitim öğretim 

planları, öğrenci kontenjanları vb.) zamanında 

fakülte kurulu ve yönetim kuruluna alınması 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  

-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

4 
Stratejik Planlamaya 

ilişkin Formlar 

*Kurumsal itibar kaybı 

*Eğitim ve öğretimde 

aksaklıkların yaşanması 
Yüksek 

Stratejik Planlamaya ilişkin bilgilerin doğru ve 

zamanında girilmesi 

Gerekli toplantıların yapılarak ilgililerin 

bilgilendirilmesi 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  

-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

5 

Kitap, Yardımcı ders 

kitabı ve ders kitabının 

basılması 

*Kurumsal itibar kaybı 

*Eğitim ve öğretimde 

aksaklıkların yaşanması 
Yüksek 

Fakültemiz öğretim üye ve yardımcıları tarafından 

yazılan kitapların kitap ve ders kitabı olarak 

basılmasına ilişkin kararın alınması. 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  
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-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

6 

Dekan Yardımcılarının 

görev kapsamına giren 

konulardaki yazışmaları 

yapmak, randevularını ve 

görüşmelerini 

düzenlenmek 

*Kurumsal itibar kaybı 

*Eğitim ve öğretimde 

aksaklıkların yaşanması 
Yüksek  

Dekan Yardımcılarının görev kapsamına giren 

yazışmalarını gününde yapmak, randevu ve 

görüşmelerini düzenlemek. 

Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak, 

 -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  

-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

 

 

 

 

 

 

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler 
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