
HASSAS GOREV TESPIT FORMU 
HARCAMA BiRiMI: Y VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 
AL T BIRiM: Dekan 
Stra Hassas Gorevler Riskier (Gorevin yerine Risk Diizeyi*''' Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan 
No getirilmemesinin (AhnmaSI gereken onlemler) Personel Adt Soyadt 

_Odeneklerin kontrolliniin yaptlmast, Prof. Dr. Alaattin ' -Mali sorumluluk ( Her tiirlii ayltk, 
odenek, zam ve tazmi nat dahil Fakiil ten in ihtiyaylanna gore taleplerin yaptlan bir ayltk net odemeler -

1 toplammm iki katt tutanna kadar odenek kullantl arak kars)lanmast 
Harcama Yetkililigi Yiiksek para cezast ,) -Yapllacak harcamalann ilgili mevzuatlar - Kamu zaran , 

- Egitim ogretim in aksamast yer<;evesinde ger<;ekJ es,tirilmesinin sag1anmast 

Her ytl Fakiiltenin -Haztrlanacak biit're Prof. Dr. Alaattin 
-Oniversitemi z biit<;e imkanlan <;er<;evesinde analitik biit<;esini n -Biit're a'rtgt ve mali kaytp yaptlmasma dikkat edilmesi, 

2 gerek<;eleri ile birlikte -Hak kaybt Yiiksek -Haztrlanacak biit'renin reel olmasma azami haztrlanmasmt -Fakiiltenin i htiya<;larmm dikkat edilmesi 
saglamak, ve Biit<;eyi tamammm -Bilin<;li ve ileriki ytllarda 
Yonetmek harcamanm ongoriilerek haztrlanmasl 

2547 Saytlt Yiiksek -Egitim ogretimin aksamast Prof. Dr. Alaattin 
Ogretim Kanununun - Kurumsal hedefl ere -il gili maddeler ve gereklili kleri konusunda 
4. ve 5. Maddelerinde aksakltkJar bil gilendirilme yoniinde gerekli 

3 belirtilen ama<; ve -Kurumsal temsil ve yetkinlikte Yiiksek tamamlanmas• ilkelere uygun hareket sorunlar etme 

Fakiilte Kurullanna -Kurullarm ve idari Prof. Dr. Alaattin 
etmek ve aksamas1 -Zamanmda kurullara etmek 

4 kurul kararlannm -Hak kaybt Yiiksek -Kurul kararlannm uygulanmasmt saglamak 
uygulanmasm• 
saglamak. -

P( n 



Dekan 
S1ra Hassas Gorevler 

Riskier (Gorevin ycrine Risk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan 
No getirilmemesinin (Ahnmas1 gereken onlemler) Personel Ad1 Soyad1 

Faktiltenin kadro 
-Egi tim Ogretimin aksamas1 

5 belirleyerek list -idari aksamas1 Ytiksek -Planl1 ve programl1 bir yiirtitmek Prof. Dr. Alaattin SEN 
Yonetime sunmak, -Hak kayb1 

e tkili , 
ekonomik, verimli ve 
hukuka uygun olarak 
edinilmesi ni ve 
kullaml masm1 ; Prof. Dr. Alaattin SEN 
kontrollerinin -Gorevin aksamas1 -Yasa ve yonetmeliklerin dtizenli takibi ve 

6 yapJimasmJ, -Kamu zaran Ytiksek uygulanmas1 
kay1t ve kontrol 

yetkilisi vasJtaSJyla 
kay1tlannm saydam 
bir tutulmasm1 
saglamak, 

Fakiiltenin birimleri 
tizerinde gene! -Kaliteli egitimin verilememesi -Dekan YardJmcJ!an, Boltim ve 

7 gozetim -Hak ve adalet kayb1 Ytiksek Faktilte Sekreteri ile koordineli Prof. Dr. Alaattin SEN 
ve denetim gorevini 
yapmak 

Dekan!Jgmm 
Boliimleri arasmda 

8 koordinasyonu -Kaliteli egitimin verilememesi Orta -Dekan YardJmcJlan, Boltim ve Prof. Dr. Alaattin SEN 
saglamak, Fakiilte Sekreteri ile koordineli 

--
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Faktiltede yapJiacak 
yasa, ti.iztik ve 

yonetmeliklere uygun -Kamu zaran -Dekan Yardtmciiart , Boltim ve 

bir Rektorltik -Cezai yaptmm Faktilte Sekreteri ile koordineli Prof. Dr. Alaattin 
Makammm talimatlan -Egitim ogretimin aksamast Yasa ve Yonetmeliklerin dtizenli takibi ve 

dogrul tusunda -Hak kaybt 
Ytiksek uygulamast 

9 zamanmda 
yaptl masmt saglamak, 

ve 
hedefleriyle 
ftrsatlar arasmdaki - Planlanan hedeflerin yerine -Pianlanan hedeflerin yerine getirilmesi 

10 uyumun korunmast ve Orta 
Prof. Dr. Alaattin 

yoneti lmesine destek 
getirilememesi gerekli denetimj saglamak 

vennek 

AneGUNGORDU Prof. 



HASSAS GOREY TESPIT FORMU 
HARCAMA BIRIMI:YASAM VE DOGA BILIMLERI FAKULTESI 
ALT BIRIM :FAKULTE SEKRETERLIGI 

S1ra 1. Riskier (Gorevin yerine Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi 

No Hassas Gorevler getirilmemesinin Risk Diizeyi** 1. (Ahnmas1 gereken onlemler) Olan Personel Ad1 
So yam 

-Mali sorumluluk (Her tiirlii ayhk, 
odenek, zam ve tazminat dahil 

Ger9ekles,tirme yap1lan bir ayhk net odemeler -Kontrol formlan ile evraklardaki 1 Gorevliligl 
toplammm iki kat1 tutarma kadar Yiiksek 

eksikliklerin kontroliiniin sag1anmas1. GONGORDO para cezas1.) 
- Kamu zaran, 
- Egitim ogretimin aksamas1 

-Tas;mrlann kontrol edilerek teslim 

2 Tas;nr Kontrol Yiiksek almmast, 
Y etkililigi -Kamu Zaran -Y II sonu ve belli ara!Jklarla saytmlannm 

yapJiarak eksikliklerin gideri lmesi. G0NGORD0 
Kanun, yonetmelik -Hak kaybt , -Kanun ve yonetmelik takip 3 ve diger mevzuatm -Kamu zaran Ytiksek 
takibi uygulanmas1 -Kaynak israf1 etme 

GUN GORDO 

Gorevden aynlan -Birimler aras1 koordinasyon saglamak ve 

personelin yenne aksamas1 gorevlendirmeleri zamanmda yapmak 
4 Yiiksek -Yeni go rev alan personele, gorevden gorevlendi rme aynlan personelin rapor haztrlayarak G0NGORD0 yaptlmasJ bilgilendirilmesini saglamak 

Faktilte Kurulu, Aksamast 

Faktilte Yonetim -Bilgi kaybt -Karar yaztlan yasal mevzuatlar 

5 Kurulu ve Disiplin -Zaman kaybt Ytiksek 9er9evesi nde hazulanacaktiT. 

Kurulu kararlannm -Hak kaybt -Kurul karar tarihlerine ve saytlanna dikkate GONGORDO 

yaztlmas t edilecektir 
llibar Kayb1 

-- --
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Kadro talep -Hak Kayb1 -Pianll ve programJ1 bir yiiriitmek ve Yiiksek G0NG6RD0 6 idari aksamas1 

Akademik personel -Hak kayb1 Y iiksek dogru bir yap1lmasmm 
Ane 7 ahmlan takibi saglanmas1 G0NGORD0 

Akademik ve idari dogru bir yapiimasmm personelin atama, 
-Hak ve giiven kayb1 Yiiksek saglanmas1 G0NG6RDO 8 nakil , terfi, intibak -Gorev siiresi ile ilgili takibin diizenli ile gorev yap1lmast 

siiresi takibi 

ylidaki harcamalann goz oniinde hazulanmas1 ve -Hak kayb1 Yiiksek bulundurmak ve gelecek y11Iarda GONGORDO 9 yonetimi -Faktil tenin ihtiyaylanmn harcamanm ongormek dahil tamammm kaJ1illanamamasJ 
olmak 

Gizli yazllann -itibar ve Giiven Kayb1 -Gizlilige riayet etmek 10 - Gorevin Aksamas1 Yiiksek 
G0NGORD0 haziTianmasi 

;,ps YLAYAN 
HAZI L YAN P f . r. Alaattin 

GUNGORDU 

_J 



HASSAS GOREY TESPiT FORMU 
HARCAMA VE DOGA BiLiMLERi FAKULTESi 

ALT Bi RiM: Molekiiler Biyoloji ve Genetik Boliimii/Biyomiihendislik Boliimii/Biyoenformatik Boliimii Boliim 
Yardtmctsi 

Hassas 
Stra Hassas Gorevler Riskier (Gorevin yerine Risk Diizeyi * * Kontroller/ Tedbirler Gorevi Olan 
No getirilmemesinin (Almmast gereken onlemler) Personel 

Ad1 Soyad1 
2547 Say til Yiiksek -Egitim ogretimin aksamast, Sevil Ogretim Kanununun 4 . -Kurumsal hedeflere -ilgi li maddeler ve gereklilikleri konusunda ve 5. Maddelerinde aksakltklar bilgilendirilme yoniinde gerekli iSOGLU/ I belirtilen ama9 ve -Kurumsal temsil ve yetkinlikte Yliksek tamamlanmast Erne I ilkelere uygun hareket sorunlar GENCER etme 

- Zaman Kaybt -Smavlann bitimini izleyen haftanm ilk ii9 Sevil 

notlannm 
- Gorevin Aksamast giinti notlann elektronik o rtama 

zamamnda elektronik - Tenkit girilmesi zorunludur. iSOGLU/ 
2 ortama verilmesi - Yliksek - ilgili Boliim tarafmdan smav Emel 

- Bilgi kaybt notlannm giril ip gi rilmedigi kontrol edilerek GENCER 
elektronik ortamda onay 

Sevil 
Ders programt ve ders -Egitim-ogretimin aksamast, 
gorevlendirmelerinin -Mevcut ogretim iiyelerine -Akademik kuru! toplanttlarmm diizenli olarak iSOGLU/ 
adil , objektif ve yiik ti.im zamanm egitime yaptlmast, ogretim elemanlart arasmda Emel 

3 ogretim elemanlannm verilmesinin zorunluluk haline Yiiksek koordinasyon saglama, giincel kontrollerin GENCER 
bilim alanlarma uygun gelmesi ve ve yaym yaptlmast 
olarak yaptlmasmt yapmaya gerekli asgari zaman ve 
saglamak. kaynagm aktanlamamast 

-

o/b 



4 

5 

6 

Ders daglltmi ile bbliim 
kadro yaptsl arasmdaki 

denetlemek 
ve kadro ihtiyacm1 
belirleme 

Boliim faaliyet, 
stratejik plan , 
performans kriterlerinin 
haztrlanmastm 
saglamak 

Boliimde yaptlmast 

-Egitim- ogretimin 
aksamasl , ogrenci hak 
kayb1 , kurumsal 
hedeflerin yerine geti rilememesi 

-Egitim-ogretimin aksamas1 , 
kurumsal hedeflere 
verim 

Yiiksek 

Orta 

gereken 
gorevlendirmelerin 

-Birim koordinasyon ve 
ve 1 veri min giincel 

kurularak zamanmda 
yaptlmasml saglamak 

Dekanltkla irtibat zamanmda ve geregince I Yiiksek 
yaptlamamast, kurumsal hedeflere 

GUNGORDU 

-Akademik kuru) toplanttlannm diizenli olarak 
yaptlmast, Ogretim elemanlanndan ders 
yogunlugu ve verimi hakkmda geri bildirim 
alma, gerekli kontrol , temas, talep , ve 

yapJlmasl 

-Boliim akademik kurullannm zamanmda 
toplanmas1ru saglamak, donem ve egitim yilt 
ile ilgili gerekli ve giincelleme 

yaptlmasml saglama 

-Periyodik faaliyetlerin zamanmda yaptlmasmt 
saglamak iizere gerekli talimatlann verilmesi , 
gerekli yapilmasl , aktiiel denetim 
ve periyodik raporlama ve adma 
zamanmda uyanlann yaptlmasJ 

Sevil 
DiN<;ER 

Erne) 
GENCER 
AK<;OK 

Sevil 
DiN<;ER 

Emel 
GENCER 
AK<;OK 

Sevil 
DiN<;ER 

Erne) 
GENCER 
AK<;OK 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HARCAMA BiRiMi: Y VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 
ALT BiRiM: Molekiiler Biyoloji ve Gcnetik Boliimii/Biyomiihendislik Boliimii/Bi 
S1ra 
No 

1 

2 

3 

4 

Hassas Gorevler 

Y tiksekogretim 
Kanunu'nun 4. ve 5. 
Maddele rinde beli rtilen 

ve il kelere uygun 
hareke t e tme 

Oers 
hazJrlanmas• ve 
planlanmas• 

kaulmak, 
ders programlannm 
eksiksiz yti riitii lmesini 
saglamak tizere ha21r 
bulunmak 

Ogrenci 
hizmetlerine kaulmak , 
ogrencilerin boliim ve 

uyum 
saglamalanna yardimc• 
olmak 
Dekanl1k ve Boltim 

on 
gordtigti toplantJi ara 
(egi tim-ogretim , sosyal 
ve kiiltiire l) ka t!lmak, 
faaliyetlere destek 
vermek 

1(, 

Riskier (Gorevin yerinc 
getirilmcmesinin 

-Egitim ogretimin aksamas1, 
-Kurum sal hedeflere 
aksak!Jklar 
_Kurumsal temsil ve yetkinlikte 
sorunlar 

-Bohim akademik hedefle rine 
derslerin dtizenli ve 

eksiksiz ytiriitiilmesinde sorunlar 

-Ogrenci hak kayb1 

-Ogrenci hak kaybt, 
-Egitim ve ogretimin aksamas1, 
-Ogrencinin ve kurumla 
uyum halinde ogrenim stirecinde 
aksakhklar 

-Egi tim ve ogretim in aksamast, 
-Kurumun uluslar aras1 bir htiviyete 

gerekli yetkinlik 
dtizeyine 

Risk Diizeyi * * 

Ytiksek 

Ytiksek 

Ytiksek 

Orta 

oenformatik Boliimii Ogretim Uyclcri 
Kontroller/ Tcdbirler 

(Almmasi 2ercken onlcmler) 

-Bol tim ogretim tiyelerinin ilgili maddeler ve 
gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, 
durumun hassasiyeti baglammda 
kurulmast 

-Boliim akademik ve 
iiyeler arasmda kurulan bir koordinasyonla 
yiirtitiilmesi, ders ir;erikJerinin gtincel ve yetkin 
hazJrlanmasJ ve ilgil i komisyonlann kurulup 

saglanmast 

-bgrenc il er belirl enen ogretim 
iiyele ri/elemanlannm ogrenci le re gerekli ve 
yeterli zamanlarda egiti m, ogretim, psiko lojik 
vb. konul arda destek s unulmast 

-Gerekli koordinasyonun ve ag mm 
kurulabilmesi ve buradan saglanacak sinerjinin 
dinamizme edil ebilmesi ogretim iiyelerine 
yaz1h ve toplantilann onceden 
bildirilmesi, liyelerin de mazeretlerini onceden 
bildirmeleri 

Hassas Gorevi Olan 
Personel Ad1 Soyad1 

Boltim Ogretim Oyeleri 

Boltim Ogretim Oyeleri 

Boltim Ogretim Oyeleri 

Boltim Ogretim Oyeleri 



5 

6 

7 

8 

9 

Bilimsel 
yapmak , bilimsel alanda 
gerekli ulusal ve 
ul uslararas1 kongrelere 
katllmak ve 
diizenlenmesine 
yard1mct o lmak 
Boliimde egitim -
6greti m faa I i yeti , 
stratej ik plan performans 
kriterleri gibi her ytl 
yap1lmasJ zorunlu 

destek 
vermek 

Erasmus , gibi 
programlanyla ilgili 

yiiriitmek 

Egitim-ogretim 
faa! i yetlerinde 
Akademik takvimin esas 
aJ mmas1 ve zamamnda 
uygulanmast 

Engelli ve yabanct 
uyruklu ogrencilerin 
sorunlanyla ilgilenmek 

-Kurumsal hedeflerin en onemli 
ktstmlarmdan olan akademik 

makul bir diizen ve 
saytda yaptlmamasJ dolayJstyla 
kamu zaran 

-Kurumun ulusal ve uluslararast 
diizeyde akademik kaliteye 

aksakltklar 
-Kurumun akademik hedeflerine 

-Kurumun ulusal ve uluslararast 
diizeyde akademik kaliteye 

aksakhklar 

Yiiksek 

Orta 

-Kurumun akademik hedeflere I Orta 
mezun profilinde 

gerekli yetkinligin saglanamamast 

-G iiven ve itibar kaybt , kaybt, 
-Tercih edi lme konusunda geriye 

-Akademik hedefl ere 
aksamalar, 
-Kurumun uluslar aras1 bir hiiviyete 

tr;m gerekli yetkinli k 
diizeyine 

Yiiksek 

Orta 

-bgretim iiyelerinin donemsel olarak makul bir 
saytda bilimsel yiirtitmelerinin 
kurumsal hedefler ir;in oneminin toplantJJarda 
vurgulanmast, bu baglamda donem donem I Boliim Ogretim Oyeleri 
verilerin toplanmas1 , gerekli ir;in 
destek sunulmas1 

-Kurumun donemsel 
giincellenmesi ve ileriye ir;in 
e§gtidiimiin oneminin vurgulanmas1 ve bu I Boliim bgretim Oyeleri 
yonde belli kriterlerin diizenliligi ir;in r;aba sarf 
edilmesi 

-Belirlenen Farabi , Erasmus ve Mevlana 
programt koordinatorlerinin yurt ir;i ve 

ogrenci ve ogretim elemanJ I Boliim bgretim Oyeleri 
akademik takvime uygun olarak takibinin 
saglanmas1 

-Egitim-6gretim akademik 
takvimin incelenmesi, ders programlarmm ve 
smav uygulamalarmm planlanmast adma 
6gretim elemanlan arasmda gerekli 
koordinasyonun saglanmas t 

-Engelli ogrencilerin egitsel , mekansal , 
teknolojik vb. sorunlannm r;oziilmesi ir;in 
gerekli faaliyetlcrdc bulunulmast, yabanc1 
uyruklu ogrencilerin akademik ir;in 
gerekli uyumun saglanabilmesi ir;in ilgili 

saglanan bir r;abanm 
sergilenmesi 

Boliim bgretim Oyeleri 

Boliim Ogretim Oyeleri 



10 

11 

12 

Kaynaklann verimli 
etkin ve eko nomik 
kullamlmasmJ saglamak , 

odasmm 
kullaml mas1 ve 
korunmas1 konusunda 
il gilile re yardJmcJ o lmak 
Fakiiltenin Etik 
Kurallanna uyma k, iy 

-Kamu zaran, kurumsal hedeflere 
aksamalar, hak kayb1 

kontro l faaliyetlerin i -Akademik hedeflerden sapma , idari 
desteklemek, hassas koordinasyonda aksakliklar , 
gorevleri bulundugunu -Kurumsal yetkinlik ve temsil 
bilmek ve buna gore sorunu , 
hareke t e tm ek 

Smav kag1tlannm 
okunmas1 ve e lektro nik 
ortama aktan lmas1 

-Hak kayb1 

AneGUNGORDU 

Yiiksek 

Yiiksek 

Orta 

-Bot lim ogretim iiyelerinin ilgili maddeler ve 
gereklilikleri konusunda bilgilendiri lmesi, 
kurumun hassasiyeti baglammda I Boliim Ogre tim Oyeleri 
kurulmasJ, kamu mallarmm korunmas1 iyin 

saglanmas1 

-Ogretim iiyelerinin ilgili deger ve normlan 
koruma ve uygulama baglammda hassasiyet 
gostermele ri baglammda bilgilendiri lmesi, 
krite rle rin uygulanmasmm denetlenmesi 

-Gorevin zamanmda yerine getiri lmesi ve 
akademik takvime uyulmasmm denetJenmesi-

Boliim Ogretim Oyeleri 

Boliim Ogretim Oyeleri 

A.YAN 
aattin 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HARCAMA BiRiMi : YASAM VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 
AL T BiRiM: Molekiiler Biyoloj i ve Genetik Boliimii/Biyomiihendislik Boliimii/Biyoenformatik BOliimii Ogretim Elemanlan 
S1ra Hassas Gorevler Riskier (Gorevin yerine Risk Diizeyi** Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan 
No getirilmemesinin (Ahnmas1 gereken onlemler} Personel Ad• Soyad1 

Yiiksekogretim -Egitim ogretimin aksamasJ, 
Kanunu'nun 4. ve 5. kurumsal hedeflere -Boliim ogretim elemanlannm ilgili maddeler 

1 
maddelerinde aksakhklar kurumsal Yiiksek ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmes i, 

Ogretim Elemanlan belirtilen durumun hassasiyeti baglammda am ve 
temsil yetkinlikte sorunlar 

ilkelere uygun hareket 
ve kurulmas1 

etmek 

Kongrelerde veri len -Boli.im tarafmdan gorevlendirilen Ogretim Elemanlan 
2 -Programda aksamaya sebep olmak Orta ogretim elemanlannm etkinligin saghkh gorevleri yapmak katk1da bulunmalannm saglanmas1 

Ders ve s mav Ogretim Elemanlan 
programlarmm -Ders ve Smav programlannda ve -Solum smav ve ders programlanm 

3 
hazirlanmasi akademik aksama Yuksek haz1rlayacak komisyona yardJmci olma 

katllmak hususunda gerekli denetim ve yonlendirmelerin 
ve smavlarda yapllmasJ 
gozetmenlik yapmak 
Boliimiin egitim- Ogretim Elemanlan 
ogretim faaliyetleri -Boliimiin Egitim-ogretim faaliyetleri stratejik 
stratejik plan, -Solum akademik ve idari plan performans kriterleri gibi her y1l yap1lmas1 

4 performans kriterleri faaliyetlerde aksama 
Orta zorunlu hazulamakla sorumlu 

gibi her y ll yapJimas1 komisyonlara yardimci olma hususunda gerekli 
zorunlu mal anna denetim ve yonlendirmelerin yapllmasJ 
katJlmak 

ONA Y ,.N 
HAZIRLAY Prof. Dr. A a m SEN 

GUNGORDU 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HAR CAMA Bi RiMi : Y VE DOGA BiLiMLERi FAKUL TESi 
AL T BiRiM: Mali Birimi (Mutemet) 

Riskier (Gorevin 
S1ra Hassas Gorevler yerine R isk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan 
No getirilmemesinin Diizeyi*'" (Abomasi gereken onlemler) Personel Ad1 Soyad1 

Fakliltede gorev yapan 
personelin ek ders , smav 
ticretleri , yolluk ve sosyal -Hak kaybJ -Birimler arasJ koordinasyon saglanmasJ ve zamanmda 

1 yard1mlar ile ilgili tahakkuk, - Kam u zaran , Yiiksek yap1ImasJ kanun, yonetmelik ve tebliglerdeki Mutemet 
bordro ytiriitmek , takip etmek Dilber Gamze KUS<;U 

yapmak, 
zamanmda ve eksiksiz 
odenmesini saglama 
Emekli Sand1g1 tarafmdan 
istenilen Emekli Kesenekleri ile 

Mutemet 2 ilgi li form ve belgeleri -idari Para CezasJ Yiiksek - Y aptlan ozen gostermek ve dikkat etmek Dilber Gamze KUS<;U diizenlemek ve gerekli 
sonucrlandJrmak 
Fakiilteden aynlan personele 

3 Nakil Bildirimi -idari para cezas1 Yiiksek -Birimler aras1 saglanmas1 ve zamanmda Mutemet 
dtizenlemek, SGK ve -Hak kayb1 yapJ!masJ Dilber Gamze KU,S<;U 

takip etmek 

-ff.i:{? HAZIRLAY ONAYLA 
GUNGORDU Prof. Dr. Alaatti 



HASSAS GOREY TESPiT FORMU 
HARCAMA Bi RiMi: Y VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 
AL T BiRiM: Satmalma Birimi 

Stra Riskier (Gorevin yerine Risk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi 
Hassas Gorevler Olan Personel Adt No getirilmemesinin Diizeyi** (Almmast gereken onlemler) Soyadt 

Mal ve Hizmet ahmlan is;in 
belirlenen ihtiyac;lann satm -ihtiyas;lann erken belirlenmesi, birimler ve ilgili 
alma tUm - Kamu zaran, dekan yardtmctst ile koordinasyon is;erisinde 

Dilber Gamze 1 sUres;lerini kontroiU ve YUksek 
bagh oldugu Kanun ve -Mevzuatlann dilzenli takibi ve dogru 
Yonetmeliklere uygun uygulanmast 
olarak haztrlamak 
Faki.ilte harcamalan ile 

2 ilgi li bUtc;e ve odenekleri -Egitim Ogretimin Aksamast YUksek -Dilzenli kontrol, mali hesaplann dilzen li Dilber Gamze 
takip etmek, ek odenek tutulmast, zamanmda ek odenek istenmesi KUS<;U 
taleplerini haztrlama 

-itibar kaybt 
Mal ve hizmet altmlarmda -Hakstz rekabete neden olma 

-Satm alma si.irecini planh ve etkin bir maliyetin dogru - Kamu zaran , Dilber Gamze 
hesaplanmast ve gizlil igin -idari ve cezai yaptmm YUksek yUrUtmek Yonetmelik dUzenli 

KUS<;U 3 saglanmast 
takip etmek 

AneGUNGORDU Prof. Dr. Alaat n EN 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 

HARCAMA BiRiMi: VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 

AL T BiRiM: Y az1 Birimi 

S1ra Riskier (Gorevin yerine Risk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi 
Hassas Gorevler Olan Personel Ad1 No getirilmemesinin Diizeyi** (Ahnmas1 gereken onlemler) Soyad1 

Fak:Ulte ile ilgili her tUrlU 
bilgi ve belgeyi korumak, -Hak kayb1 Y az1 personeli 1 ilgisi olmayan -itibar kayb1 Yliksek -Yap1lan ozen gostermek ve dikkat etmek 
eline gec;mesini onlemek -Guven kayb1 (Pembe ARI) 

-Zaman kayb1 -Takip yasal sUre ic;erisinde Y az1 person eli 2 Y takip etmek, -Gorevde aksakhklar Orta P1lmas1 (Pembe ARI) 

-Kurum ic;i veya kurum slireli yaztlar ic;in 

SUreli yaz1larm 
- Zaman Kaybt slireli yaz1 takip c;izelgesi 
- -SUreli yazllar1 son gline b1rakmamaya ozen 

3 zamanmda hazulanmast, - Gorevin Aksamas1 Yuksek gosterilmesi. Y az1 person eli 
ilgili birim yada - Tekit -En h1zh bir birim amirlerinin (Pembe ARI) 

gonderilmesi - Egitim Ogretimin Aksamas1 haberdar edilmesi. 

Gelen evraklar1 -Takip zamanmda ve dlizglin 

4 kaydetmek ve takibini -Zaman ve gliven kaybt Orta yap1lmast Y az1 person eli 
yapmak (Pembe ARI) 

/" 

fb ) 



5 

2547 sayth Kanunun 35-
39-40 maddeleri uyarmca 
gorevlendirme 

-Ak.ademik Faaliyetlerin 
aksamas1, 
-Ulusal-Uluslararas1 yaymlarda 
azalma, 
-Hak kayb1 

H1£w§ 
GUNGORDU 

Yi.iksek 

- ilgili yonetmeliklere hakimiyetin saglanmas1 
-Y zamanrnda ve dogru olarak 
yaptlmast, 
-Hak sahiplerinin maddi kaytplanrun online 
geymek iyin gerekli tedbirlerin ahnmas1 

Y az1 personeli 
(Pembe ARJ) 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HARCAMA BiRiMi: Y VE DOGA BiLiMLERi F AKVL TESi 
AL T Bi RiM: Ta§lmr Kay1t Yetkilisi 

Riskier 
S1ra Hassas Gorevler 

(Gorevin yerine Risk Diizeyi * * Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan 
No getirilmemesinin (Ahnmas1 gereken onlemler) Personel Ad1 Soyad1 

sonu.;lan ) 
-Mali kay1p 

1 mallann sayarak teslim -Menfaat saglama , Yiiksek -Kontrollerin dogru yapiimasJ TKY 
almmas1 depoya -Yolsuzluk Dilber Gamze KUS<;U 

-Kamu zaran 
M uayene ve kabul hem en 
yapllamayan kontrol ederek -Kontrollerin ehil yap1Imasl, TKY 

2 teslim almak, bunlann kesin kabulU -Kamu zaran Yiiksek 
yap1lmadan kullanJma verilmesini 

basamaklarma uygun hareket edilmesi Dilber Gamze KUS<;U 

onlemek 
ve ve TKY 

3 kay1tlan tutmak , bunlara beige ve -Kamu zaran Yiiksek bekletilmeden anmda yapllmas i, gerekli beige Dilber Gamze KUS<;U 
cetvelleri diizenlemek ve cetveller diizenli tutulmas1 

yangma , Islanmaya, -Kontrollerin dogru yapllmasi , gerekli 
bozulmaya, ve benzeri -Kamu zaran Yiiksek tedbirlerin almarak emniyete TKY 

4 
tehlikelere korunmas1 gerekli almmas1 Dilber Gamze KUS(::U 
tedbi rleri almak ve almmasm1 saglamak 
Ambar sayLmmi ve stok kontroiUnU -Egitim Ogretimde 

5 
yapmak, harcama yetkilisince beli rlenen aksama Orta -Stok kontroliinU belirli arahklarla dtizenli TKY 
asgari' stok seviyesinin altma tutmak Dilber Gamze KUS<;U 

harcama yetkil isine bildirmek 

HAif:J::J.j ONA- ,.Y 
Prof. n AneGUNGORDU 



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HARCAMA BiRiMi: Y VE DOGA BiLiMLERi FAKUL TESi 
AL T BiRiM: MolekiHer Biyoloji ve Genetik BOliimii/Biyomiihendislik Boliimii/Biyoenformatik Boliimii Boliim Sekreterligi I 

Sara Riskier (Gorevin yerine Risk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan I Hassas Gorevler (Ahnmasa gereken 
No getirilmemesinin Diizeyi** onlemler) Personel Ada Soyada 

Gorevlendirme ders yeni 
ders acrtlmast yanytl ders ogretim tiyes -Egitim ogretimin aksamast Ytiksek -y onetmeli k taki bi Ttim Boltim Sekreterleri 

1 Boltim Kurulu karan ile Dekanl!ga - Zamanmda ve dtizenl i Pembe ARI 
iletilmesini saglamak, 

S olum gelen yaztlann -Cezai yapttnmlar, tekit yaztlmast, zamanmda ve Ttim Boltim Sekreterleri 
2 gereginin yaptlmasmm izlenmesi ve stiresinde idarenin itibar kaybt , Ytiksek diizgtin yaptlmast Pembe ARI cev aplandml mas 1 

AneGUNGORDU 
-



HASSAS GOREV TESPiT FORMU 
HARCAMA BiRiMi: Y VE DOGA BiLiMLERi F AKUL TESi 
AL T BiRiM: Ozliik 

S1ra Riskler (Gorevin yerine Risk Kontroller/ Tedbirler Hassas Gorevi Olan Hassas Gorevler (Almmas1 gereken No getirilmemesinin Diizeyi** on Iemler) Personel Ad1 Soyad1 

Fakiiltede gorevli personelin ozltik is)emlerini -Takip is)emlerinin yasal sure (izin , terfi ) zamamnda, duzenli olarak ve gizli lik 
1 yapmak , -Hak kaybt Yuksek yapJimast Pcmbc ARI 

Rektorliik Makammca atamast yapt lan personelin 
atama onaylannm birer omeglni, kademe ve -Takip is)emlerinin yasal s ure 

2 derece ile rleme onaylanntn ilgililere ve Mali -Hak kaybt 
fs)er Birimine vermek, asltnt dosyalamak 

Yuksek yaptlmast Pembe ARI 

Fakiilteye a ltnacak Akademik personel ilanlannt 
asmak , muracaatlanm eksiksiz almak, smav 

-Takip is)emlerinin yasal sure tutanaklanm ve evraklannt diizenlemek, 
smavlannt takip etmek ve ilan yaptlmast 

3 edilmesini sag1amak, Stnavlarda baspnlt a lan lara - Hak kaybt Yuksek -Y onetmelik deglsjkliklerini 
Pembe ARI 

gerek I i tebligatlan yapmak, muracaat ve smav - itibar Kaybt 
evraklanm bir dosya hali nde Fakiilte Y onetim 

takip etmek ve uygulamak 

Kuruluna s unmak, lcuruldan karara gore 
atama teklifle ri ile ilgili yazts)Jlalan yapmas t 

, ..... 

HAZIRLA AN 
GiJNGORDU 



HASSAS GO REV ENV ANTERi 
HARCAMA BiRiMi: Ya§am ve Doga Bilimleri Fakiiltesi 

S1ra 
Go rev in Sorumlu 

Hassas Gorevler Yiiriitiildiigii Birim Gorevin Verine Getirilmemesinin 
No Birim* Amiri*''' 

-Mali sorumluluk (Her ti.irli.i ayhk, odenek, zam ve tazminat dahil yaptlan bir ayhk net 
odemeler toplammm iki katt tutanna kadar para cezast.) 
- Kam u zaran, 
-Bi.it9e 

Dekan 
ve -Mali kaytp , 

1 Doga Bilimleri -Egitim ogretimin aksamast, kurumsal hedeflere aksakhklar 
Faki.iltesi kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 

-Cezai yaptmm 
- Hak Kaybt , adalet kaybt 

-Fakliltenin ihtiya9lannm tamammm 

-Mali sorumluluk (Her ti.irli.i ayltk , odenek, zam ve tazminat dahil yaptlan bir ayltk net 
odemeler toplammm iki katJ tutanna kadar para cezasJ.) 
-Egitim ogretimin aksamast 
- Kamu zaran , 
-Hak kaybt , 

ve -Kaynak israft 
Doga Bilimleri aksamast 

2 Fakiilte Sekreteri Fakiiltesi Dekan -Bilgi kaybt 
-Zaman kaybt 
-Giiven Kaybt 
-Faki.iltenin tamammm 

71 



-Kurumsal hedeflere aksakllklar kurumsal temsil ve yetkinlikte 
sorunlar 

- Zaman Kayb1 

-

- Bilgi kayb1 

-Kaliteli egitim Verilememesi 

-Egitim- ogretimin aksamas1, 
ve 

Doga Bi limleri -bgrenci hak kayb1, 

Molekiiler Biyoloji ve Genetik 
Fakiiltesi 

-Egitim-ogretimin aksamas1, mevcut ogretim iiyelerine yiik tiim Bol iimii/B iyomlihendislik zamanm egitime veri lmesinin zorunluluk haline gelmesi ve ve yaym Boliimii/Biyoenformatik Dekan yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynagm aktanlamamasJ 
3 Boliimii , Boliim 

YardJmCISI -B irim koordinasyon ve veri min giincel zamanmda ve geregince 
yapilamamasi, kurumsal hedeflere 

-Egitim ogretimin aksamas1 , kurumsal hedeflere aksakhklar 
kurumsal tems il ve yetkinlikte sorunlar 

-Boliim akademik hedeflerine derslerin diizenli ve eksiksiz yiiriitiilmesinde 

4 Molekiiler B iyoloji ve Genetik Dekan sorunlar 
Boliimii/Biyomiihendislik 
Boliimii/Biyoenformatik -bgrenci hak kayb1 , 
Boliimii , Ogretim Uyesi 

- Ogrencinin ve kurumla uyum halinde bir ogrenim siireci 
aksakltklar 

11 



ve -Kurumsal hedeflerin en onemli ktstmlanndan olan akademik makul bir 
Doga dtizen ve say tda yaptlmamas t, 

Bilirnleri -Kurumun ulusal ve uluslararast dtizeyde akademik kaliteye aksakl!kJar 

Fakiiltesi mezun profilinde gerekli yetkinligin saglanamamast 
-Kurumun uluslar aras1 bir htiviyete iyin gerekli yetkinlik dtizeyine 

-Giiven ve itibar kayb1 , kayb1, tercih edilme konusunda geriye 
-Kamu zaran , kurumsal hedeflere aksamalar, 
-Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksakl!kJar, 
-Kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu, 

Molektiler Biyoloji ve Genetik -Boltim akademik ve idari faal iyetlerde aksama 

5 
Boltimti/Biyomtihendislik ve Dekan -Ders ve Smav programlannda ve akademik aksama 
Bol tim ti/8 i yoenformati k Doga BilimJeri -Egitim ogretimin aksamast , kurumsal hedefle re aksakltkl ar 
Boltimti , Ogretim Elemant Faktiltesi -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 

ve Faktilte 
-Hak kaybt 

6 Mali Birimi (Mutemet) Doga Bilimleri Sekreteri - idari Para Cezas1 
Faktiltesi -Kamu zaran 

ve Faktilte -Hak kaybt 
7 Ozltik Doga Bilimleri Sekreteri -itibar kayb1 

Faktiltesi 

-Hak kaybt 
-itibar kaybt 

ve Faktilte -Zaman kaybt 

Y az1 Personeli 
Doga Bilimleri Sekreteri -Gorevde aksakllkJar 

8 Faktiltesi Tekit 
- Egitim ogretimin aksamast 
-Gi.iven kaybr 

1/ ) 



ve Faktilte 
Doga Bilimleri Sekreteri kay1p , 

9 I Kaylt Yetkilisi I Faktiltesi -Menfaat saglama, yolsuzluk 
-Kamu zaran, 
-E itim 6¥retimde aksama 

10 I Boltim Sekreterligi ve I Faktilte - Cezai yaptmmlar, tekit yaziimasi , idarenin itibar kayb1 , 
I Doga Bilimleri Sekreteri - Egitim ogretimin aksamas1 

Faktiltesi 

ve 
-Kamu zaran , 
-itibar kayb1 

11 I Satmalma Birimi I Doga Bilimleri Faktilte -Haks1z rekabete neden olma Faktiltesi Sekreteri 


