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Muayene Kabul
Komisyonunda
yıirütülen
Görevler

Mal ve Hizmet
alımları yapılamaz,
yapılanlal da doğru

olmaz yüksek

Komisyonda yapılan

çalışmalar bir üst
birim tarafından

kontrol edilmelidir.

Bu kapsamda
yürütülen işler

konuyla ilgili bilgi
ve deneyime sahip
personel talafindan
yürütülmelidir bu

sağlanamıyorsa adı
geçen personele

eğitim verilmelidir

7

Mal alım ve
hizmet işlerinde
maliyetlerin
hesaplaması

Yanlış işlem
yapılmasına neden

olur yüksek
Yapılan çalışmalar
kontrol edilmelidir

Bu kapsamda
yiirütülen işler

konuyla ilgili bilgi
ve deneyime sahip
personel tarafindan
yürütülmelidir bu

sağlanamıyorsa adı
geçen personele

eğitim verilmelidir
Birimle ilgili
hazırlanan rapor,
makale ve
benzeri yazıh her
türlü dokümanm
hazırlanmasr ve
zamanında
yerine getirilmesi

Birim çalışmalarını
olumsuz etkiler orta

Çalışma planlan
hazırlanmalı ve

kontrollan düzenli
olarak yapılmalıdır

Bu kapsamda
yiirütülen işleri

yapmakla yfütımlü
personel birimin
işleri hakkında
eğitilmelidir

4

üniversitemiz
sıfiı atık
sorumluluğunda
bulunan
görevlerin,
yönetmeliklere
uygun olarak
stiresi içinde
yerine getirmesi

Birimin ve
üniversitenin

Çevre Bakanlığı
nezdinde

ytirütmekte olduğu
işlerde aksamalar

olur orta

Çalışmanın aktif
olarak

yürütülebilmesi için
gerekli olacak

önlemler alınmalıdır

Bu kapsamda
üniversite
bünyesinde

yürütülen sıfır atık
işlerini yapmakla
yükiimlü personel

yeterli birimin
işleri hakkında
eğitilmelidir
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Birim
çalışmalanna
ilişkin görevlerin
yerine getirilmesi

Birim
çahşmalannda

aksamalar yaşanır orta

Birimde yilrütiile
işler, birim
yöneticileri

tarafından kontrol

Birimde
yürütiilmekte olan
işlerle ilgili olarak
çahşanlaı eğİtİme
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Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSRM7M4RF2&eS=518677 adresinden yapılabilir.
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* Risk diizeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

edilmelidir tabi tululmalıdır.
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