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Birimi 	. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 
Alt Birimi 	: 

Hassas Görevler 
Görevin Yerine Getirilmeme 

Sonucu Alınması  Gereken Önlemler veya Kontroller 

Smav ve ders programlarının hazırlanması  Eğitim 	Öğretim 	işlerinin 
alcsamam 

Sınav ve ders programlannın akademik takvime göre2amanında yapı lması  

hizmetleri 
Öğrenci mağduriyeti ve yanlış  
işlem tesis edilmesi 

Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin zamanı  gösterir formların öğretim üyelerinin 
adalarına ası lması  

Öğrenci danışmanlık 

Öğrenci 	Sınav 	Sonuçlarının 	zamanında 
elektronik ortama girilmesi 

işlemin yanlış  tesis edilmesi ve 
Sınavlann bitimini takip eden haftanın ilk 3 i günü içerisinde sınav 
sonuçlarının sisteme girilmesi 
Ilgili 	bölüm 	başkanl ı klannca 	sınav 	sonuçlarını n 	kontrol 	edilerek 
elektronik ortamda onay verilmesi 

görev gecikmesi 

Yüksekokul 	Kurulu, 	Yülcsekokul 	Yönetim 
Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarını  takip 
etmek ve yerine getirmek 

Hak ve zaman kaybı  Yapı lan değişiklikleri takip etmek ve görevi zamanında yerine getirmek 

Maaş 	işlemleri, 	Ek 	ders 	ücretleri, 	yolluk 
işlemleri, 	satın 	alma 	ile 	ilgili 	ödeme 
evraklarının hazırlanması  

Zaman ve Hak Kaybı, Kamu 
Zararı  oluşması, 	idari ve mali 
yaptırımlar 	ile 	karşı laşılması, 
yersiz ve fazla ödemeler, görevin 
aksaması  

Ilgili 	işlemlerin 	zamanında 	ve 	eksiksiz 	gerçekleşebilmesi 	için 	bilgi 
güncellemelerinin zamanında yapı lması  ve sistemlere girilmesi 

Öğrenci 	SÖK 	giriş-mkışlann 	zamanı nda 
sisteme girilmesi 

Cezai yaptırım ile karşı laşı lması  Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması  

SGK Emekli kesenelderinin eksiksiz, doğru ve 
zamanında gönderilmesi 

Kamu zararına ve kişi sebebiyet 
verme riski kişi başı  bir asgari 
ücret cezası  

Yapı lacak hatanın telafisi olmayı p direkt idari para cezası  uygulanmalctadır. 

Zimmet işlemleri 
Zimmetsiz 	taşınır 	malzeme 
mevcutlannı n oluşması  

TKYS gerekli kayıtlar yapı lması  neticesinde kullanı lacak taşınırlara ait zinunet 
fışlerinin düzenlenerek personele verilmesi ve imzalı  suretinin korunması. 

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin, 
performans hedef ve giistergelerin hazı rlanması  

Eğitim 	ve 	öğretim 	aksama, 
kurumsal hedeflere ulaşı lmaması  

Belirlenen performans hedef ve göstergelerin incelenerek gerekli bilgilendirmenin 
yapılması  

Depodaki taşınır malzemeler Ambar ile sistem sonuçları  arası nda 
tutarsızlık görülmesi 

Yetkisi olmayan kişilerin depoya girilmemesi için önlem alınması  
ihtiyaç dışı  alım yapı lmaması  için gerekli tedbirlerin alınması  
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