
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

HASSAS GÖREVLER 

 

 

 
Sıra 
No 

Hassas Görev Adı Riskl
er 

Risk 
Düzeyi 

Sonuçlar Alınması Gereken Önlemler 

1 Başkanlığımızca İhale kanunları 
kapsamında yapılan; mal ve hizmet 
alım ihaleleri, kiralama ihaleleri, 
doğrudan teminler 

Yaklaşık maliyet gizliliğinin    ihlal 
edilmesi, ihalede izlenmesi 
gereken tarih, süreç ve sürelere 
uyulmaması, yeterli duyuruların 
yapılmaması, rekabetin 
engellenmesi, pazarlık usulü ve 
doğrudan teminler ile ilgili %10 
sınırının takip edilmemesi 

 

 
 
 

Yüksek 

İhalelerin iptali,    ihaleye 
fesat karıştırmakla 
suçlanma, itibar ve mali 
kayıplar, idari ve adli 
yaptırımlar 

-Gizliliğe önem vermek, 
-Personelin bilgilerini sürekli güncel tutmak, 
-İhale onaylarının imzalanmasını müteakip 
zarflanarak kapatılıp mühürlenmesi, süreç ve 
tarihlerin takip edilmesi, ödenek durumunun 
kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet 
ortamının sağlanması. 

2 Taşınırların kayıtlarını yapılması, 
İhtiyaç tespitlerinin zamanında 
yapılması, devirler ve tüketim 
çıkışlarının takibi, yıl sonu 
işlemlerinin yapılması 

Malzeme eksilmeleri, Olası 
kayıplar, Hesap tutarsızlıkları 

 

 
Yüksek 

İdari ve mali yaptırımlar -Personelin bilgilerini sürekli  güncel  tutmak. 
-Taşınır     işlemleri     sırasındaki    süreç     ve 

tarihlerin mevzuata göre takibinin sağlanması. 

3 Kamu   kuruluşları,   gerçek   ve 
tüzel  kişilere  yapılan  periyodik 
ödemeler(hakedişler,kiralar, 
elektrik, su vb. ödemeler) 

Yapılacak geç ödemelerden doğan 
faiz ödemeleri ile ilgili 
hizmetlerin kesintiye uğraması 

 

 
Orta 

İtibar   ve   mali   kayıplar, 
idari ve mali yaptırımlar 

-Personelin bilgilerini sürekli  güncel  tutmak, 
ödeme   işlemleri   sırasındaki   takibinin   ilgili 
mevzuata göre sağlanması. 

4 Üniversitemiz öğrenci ve  
personele kaliteli yemek 
çıkarılmasını sağlayarak,  beslenme 
ile ilgili hizmetleri  sorunsuz bir 
şekilde sunmak hassas görev 
kapsamındadır. Bu görev süreklilik 
arz eden  bir sorumluluktur.  

 
 

Gıda zehirlenmesi, 
Yemek piştikten sonra aksiliklerden 
dolayı servise sunulamaması,  
Yangın çıkması, 
 Doğalgaz  patlaması, 
Suların kesilmesi ve 
Elektriklerin kesilmesi 

 

 
 
 
 
Yüksek 

Can itibar ve mal kayıpları 
İdari mali ve adli yaptırımlar 

Doğalgaz patlamasını engellemek için yer 
ocakları ile ilgili genel bakımların yılda bir 
yapılması.Yüklenici firma personelinin bu 
konularda uyarılması. Gıda Zehirlenmesi 
olmaması için 
1- Yemekler pişirildikten sonra 65-70 derecede 
muhafaza edilmesine dikkat edilmesi. 
2- Hazırlık aşamasındaki malzemenin uygun 
koşullarda saklanması 
3- Bozulmuş gıda maddelerinin imha edilmesi 

 

5 Her  türlü  avans  ve  kredilerin 
takibi 

Zamanında  kapatılmayan  avans  
ve 
krediler, Belgelerin zamanında 
temin 
edilememesi 

 

 

Orta 

İtibar   ve   mali   kayıplar, 
idari yaptırımlar 

-Personelin      gerekli      eğitimler      almasını 
sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak. 
-Avans  ve  kredi  süreç  ve   tarihlerin  takip 
edilmesi 
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BAŞKANLIĞI 
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Sıra 
No 

Hassas Görev Adı Riskler Risk 
Düzeyi 

Sonuçlar Alınması Gereken Önlemler 

6 Temizlik                   hizmetlerinin 
aksamadan yerine getirilmesi ve 
denetimlerin yapılması, Çalışma 
alanlarının eğitim öğretime ve 
diğer hizmetlere hazır hale 
getirilmesi 

Sağlıksız    ortamlarda    çalışma    ve 
eğitim öğretim hizmetinin verimli bir 
şekilde yapılamaması. 

 
 
 

Orta 

İtibar          kaybı,          idari 
yaptırımlar 

-Temizlik     personelinin     kılık     kıyafet     ve 
davranışlarının sürekli denetlenmesi 
-Hijyeni kurallarına riayeti sağlamak. 
-Yapılan işlerin uygunluğunun periyodik olarak 
kontrol edilmesi. 

7 Üniversiteler arası ve Üniversite 
içi spor müsabakaları 

Sağlıksız ortamlarda oynanan 
müsabakalarda istenmeyen 
sakatlanmalar. 

 
   
 
      Orta 

Sağlık ve itibar kaybı -Müsabakaların oynandığı salonların hijyen ve 
temizliğinin kontrol edilmesi. 
-Müsabakalar boyunca yeterli güvenlik 
önlemlerinin alınması. 
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