
ZİRAAT FAKÜLTESİ HASSAS GÖREVLER 

 

 

Turgay ATAYURT 

Fakülte Sekreteri 

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ 

Dekan 
 

Hassas Görevler Risk Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller 

Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların 

takibi ve uygulanması 
Yüksek 

Hatalı işlemlerden doğan hak kayıpları, kaynak 

israfı, soruşturma ve cezai yaptırımlarla 

karşılaşılabilir. 

İlgili personelin mevzuata hâkim olması hususunun 

sağlanması. 

 

Kurum içi görev tanımlarına uygun yetki 

ve sorumlulukların yerine getirilmesi Orta 

 

Görev tanımı,  yetki ve sorumluluğunu bilmemesi 

 

Her personelin yetki ve sorumluluğunu çerçevesinde iş 

akışının düzenli yürütülmesinin sağlanması. 

Kurum içi ve Kurumlar arası günlü, 

ivedi ve gizli yazışmaların takibi 
Yüksek 

Günlü, ivedi ve gizli yazışmalar telafisi olmayan 

sonuçlar doğurabilir. Kurum yöneticileri ve 

çalışanlarının mağduriyeti oluşabilir. 

 

Günlü, ivedi ve gizli yazışmaların titizlikle 

değerlendirilip zamanında gerekli işlemlerin yapılarak 

kurum yöneticileri ve personelin mağduriyetinin 

önlenmesi sağlanması. 

 

Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte 

Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin 

Kurulu kararlarının düzenlenmesi ve 

yazılması 

Yüksek 

Akademik ve idari kararların alınmasındaki 

gecikme işlemlerin aksamasına ve hak kayıplarına 

neden olabilir. 

Fakültemizi ilgilendiren akademik ve idari karaların 

zamanında ve eksiksiz olarak alınmasının sağlanması. 

Fakülte bütçe teklifinin hazırlanması ve 

yönetimi 
Yüksek 

 

Bütçe açığı ve mali kayıp neticesinde kamu zararı 

oluşabilir. 

 

 

Fakültenin ihtiyaçlarına uygun bütçenin ön görülerek 

hesaplanması. Kurum ve personel ihtiyaçlarının mağdur 

edilmeden giderilmesi ve Strateji Daire Başkanlığı ile 

koordinasyonun sağlanması. 

 

Fakülte Faaliyet Raporu, Performans 

Raporu, Stratejik Plan, Kalite İç 

Değerlendirme Raporlarının 

hazırlanması  

Orta 

Faaliyetlerin takip edilmemesi, hedeflerin 

belirlenmesi ve planlamalarda gecikmelere neden 

olabilir, kurumsallaşmada zorluk yaşanabilir. 

 

Raporları istenen zaman dilimleri içerisinde takip 

edilebilir ve gözlenebilir bir şekilde hazırlanmasının 

sağlanması. 
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Bilgi Edinme Kanununa göre bilgilerin 

zamanında yararlanmak isteyenlere 

verilmesi. Gizli ve Devlet Sırrı 

niteliğindeki bilgilerin açıklanmaması 

Yüksek 
Kanunla belirtilen hakların korunmamasına ve 

hak kaybına sebep olabilir. 

Başvuru yapan tüzel ve gerçek kişilerin kununla 

belirtilen hakların korunmasının sağlanması amacıyla 

talep edilen bilgi ve belgenin eksiksiz, zamanında temin 

edilmesi. 

Akademik ve İdari Personel kadro 

talepleri ve alımlarının takibi 
Orta 

 

Eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin aksamasına 

neden olabilir 

 

Eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin aksamasına neden 

olmayacak şekilde personel alımının sağlanması. 

Akademik ve İdari Personelin atama, 

nakil, terfi ve görev sürelerinin takibi ve 

düzenlenmesi gibi özlük işleri 

Yüksek 

Özlük işlerinin zamanında yapılmamasından 

doğan mağduriyet, güven kaybı ve şikayetlere 

neden olabilir. 

 

Dekanlık Mali İşleri ile Personel İşleri sürekli 

koordinsayon içerisinde çalışarak meydana gelebilecek 

hak kaybı ve mağduriyetin önlenmesi için gerekli 

tedbirler alınmalı, personel ile ilgili meydana gelen 

değişikliklerin zamanında sisteme işlenmesi 

sağlanmalıdır. 

 

Akademik ve İdari Personelin izin ve 

görevlendirmeleri işlemleri ile öğrenci 

otomasyon sisteminin güncel ve aktif 

tutulması 

Orta 
Görevlerin aksaması ve devamlılığın 

sağlanamamasına neden olabilir. 

 

Fakültemiz sistem sorumlusu personeli tarafından 

gerekli bilgi güncellemelerinin yapılarak düzenli 

kontrol edilmesinin sağlanması. 

 

Akademik ve İdari Personelin maaş ve 

tahakkuk işlemleri, ek ders, fazla mesai, 

yolluk ödeme evraklarının hazırlanması 

Yüksek 

 

Ödemelerin zamanında yapılmamasından doğan 

mali zararlar, hak kayıpları ve hatalı ödemeler 

nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırımlar ortaya 

çıkabilir. 

 

 

Kontrollerin doğru ve zamanında yapılması, 

koordinasyonun sağlanması. 

 

Akademik ve İdari Personel ile 

öğrencilerin yaz stajı uygulamasında 

SGK işe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin 

hazırlanması 

Yüksek 

 

Yasalara uymama ve gelebilecek idari para cezası 

ile karşılaşma riski oluşabilir.  

 

İşlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının 

sağlanması. 
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Yeni öğrenci kayıtları,  yurt içi ve yurt 

dışı yatay ve dikey geçiş başvurularının 

takibi ile muafiyet ve intibak işlemleri 

Orta 
Hak kayıplarına neden olabilir. 

 

 

İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetinin ve 

ilgili mevzuat değişiklerinin takip edilmesinin 

sağlanması. 

 

Müfredat, ders planları, derslerin 

alanında uzman kişilere dağılımları ve 

sınav programlarının hazırlanması 

Orta 

 

 

Eğitim kalitesinin azalması, haksız ders dağılımı 

olması gibi hak ve adalet kayıpları oluşabilir. 

 

 

Bölümler ve idari birimlerle iletişim halinde gerekli 

düzenlemelerin ve kontrollerin yapılarak 

koordinasyonun sağlanması. 

Not girişleri, burslar ve staj işlemlerinin 

takibi 
Orta 

Öğrenci mağduriyeti ve hak kayıplarına neden 

olabilir. 

Öğrenci işleri çalışanlarının gerekli bilgileri sisteme 

zamanında girmeleri sağlanmalı. Burs ve staj işlemleri 

ile ilgili dosya ve yazışmaların zamanında yapılması 

sağlanmalı. 

Erasmus ve Farabi Programları 

çerçevesinde Fakültemize gelen ve giden 

öğrencilerin takibi 

Orta Öğrencilerin dönem ve yıl kaybı riski oluşabilir. 

Ders intibaklarının düzgün şekilde yapılması ve 

öğrencilerin dönem ve yıl kaybının önlenmesi 

sağlanmalı. 

Taşınırların giriş çıkışına ilişkin 

kayıtların düzenli tutulması, zimmet 

işlemleri ile ilgili belge ve cetvellerin 

oluşturulması ve takibi 

Orta 
Kamu zararı oluşabilir. 

 

Demirbaşların giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında 

yapılması, belge ve cetvellerin düzenli bir şekilde 

oluşturularak Kamu mallarının korunmasını sağlanmalı. 

İnternet erişimi ve kurum e-posta 

sistemindeki arızalar 
Orta 

 

İnternet ve e-posta sistemindeki arızalar Fakülte 

personel ve öğrencilerinin iş ve işlemlerinin 

yürütülmesinde aksaklıkların yaşanmasına neden 

olabilir. 

 

Bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesi sağlanmalı. 
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Fakülte web sayfasında duyuruların 

yapılması, sürekli güncelliğinin 

sağlanması 

Orta 

Web sayfasına güncel olmayan bilgilerin 

aktarılması sonucunda idarenin itibar kaybı riski 

oluşabilir. 

Fakültemizin web sitesi güncel tutulmalı. İdari, 

akademik ve öğrenci işlemlerine ait faaliyetlerin 

zamanında duyurulması sağlanmalı. 

İdari ve derslik binası ile laboratuvar 

kapılarının içe açılması 
Yüksek 

 

İdari ve derslik binası kapılarının içe açılması 

nedeni ile herhangi bir tehlike durumunda 

(yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk 

oluşmasına neden olabilir. 

 

Yönetmeliğe uygun düzenlemeler yapılmalı. 

Araştırma laboratuvarlarında güvenlik 

bilgi formu bulunmayan malzemelerin 

kullanılması 

Orta 
Yaşanacak herhangi bir kaza anında yanlış veya 

eksik müdahale edilmesi 

 

Kimyasal bulunan tüm depo ve laboratuvarların 

kullanılan kimyasal türüne göre materyal güvenlik bilgi 

formu olması; kolay ulaşılabilir yerde olması ve 

dolapların isimlendirilmesi sağlanmalı 

 

Tarım ilaçlarının ve laboratuvarda 

kullanılan kimyasal maddelerin 

depolanması 

Orta 

 

Tarım ilaçlarının ve laboratuvarda kullanılan 

kimyasal maddelerin yeterli havalandırması 

olmayan bir alanda depolanması söz konusu 

alanda oluşabilecek tepkimeler sonucunda yangın 

çıkmasına ve soluma yolu ile de insan sağlığında 

olumsuz etkilere neden olabilir. 

 

Tarım ilaçlarının ve laboratuvarda kullanılan kimyasal 

maddelerin depolanmasında yönetmeliklere uygun 

düzenlemelerin yapılması sağlanmalı. 

Kimyasal atıkların bertaraf edilmesi Orta 
İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 

neden olabilir. 

Kimyasal atıkların yönetmeliklere uygun bir şekilde 

bertaraf edilmesi sağlanmalı. 

İç ve dış paydaşların görüşlerinin 

alınması 
Orta 

Verilen hizmette kalite düşüklüğü nedeni ile 

memnuniyetsizlik yaşanmasına neden olabilir. 

Fakültenin tanınırlığı, hizmet ve kalitesinin arttırılması 

amacı ile iş birliklerinin sağlanması ve değerlendirme, 

memnuniyet anketlerin uygulanması 


