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Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25785
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin
görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış
göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük,
saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan
kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden
beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini
haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve
üyeleri dâhil tüm personeli kapsar.
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı
Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
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Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
b) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarını,
c) Kamu görevlileri: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında görevli
tüm personeli,
d) Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,
e) Etik davranış ilkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,
f) Başvuru sahibi: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak Kurula veya yetkili disiplin
kurullarına başvuran gerçek kişileri,
g) Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak
inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi,
h) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inceleme
ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt,
mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve videokaseti, harita, elektronik
ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Etik Davranış İlkeleri
Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
Madde 5 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı,
saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği,
hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.
Halka Hizmet Bilinci
Madde 6 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını
kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini
yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin
sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
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Hizmet Standartlarına Uyma
Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen
standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili
gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
Amaç ve Misyona Bağlılık
Madde 8 - Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun
davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket
ederler.
Dürüstlük ve Tarafsızlık
Madde 9 - Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri
doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din,
felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve
özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve
uygulamalarda bulunamazlar.
Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü
keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine
aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını,
kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.
Saygınlık ve Güven
Madde 10 - Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin
gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine
güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan
kaçınırlar.
Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev
olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz,
işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı,
hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor
düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez
ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.
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Nezaket ve Saygı
Madde 11 - Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten
yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin
dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
Yetkili Makamlara Bildirim
Madde 12 - Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya
yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür
bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara
bildirirler.
Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve
kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.
Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Madde 13 - Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra
etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da
ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer
yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.
Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının
doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek
çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar,
çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren
menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
Madde 14 - Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü
kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri
kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık
yapamazlar.
Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap,
dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf,
dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri
resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya
dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar,
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görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya
kişiye açıklayamazlar.
Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya
dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 15 - Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da
dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.
Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev
sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek
veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya
aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve
bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle
ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.
Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar
tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte,
söz konusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.
a) Aşağıda Belirtilenler Hediye Alma Yasağı Kapsamı Dışındadır:
b) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini
etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek
ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin
hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan
bağışlar,
c) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
d) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
e) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
f) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları
ürünleri,
g) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.
h) Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:
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i)

Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda
ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

j) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre
makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
k) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
l)

Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

m) Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci
fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının
listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler.
n) Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Madde 16 - Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal
amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete
hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.
Savurganlıktan Kaçınma
Madde 17 - Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının
kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü
ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.
Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
Madde 18 - Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat
veremezler.
Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
Madde 19 - Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve
tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.
Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet
ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması,
alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal
bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda
bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Madde 20 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve
hazır olurlar.
Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya
eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.
Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve
bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer
zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi
sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve
etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.
Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Madde 21 - Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde
faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.
Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak
kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi
bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez.
Mal Bildiriminde Bulunma
Madde 22 - Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve
taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.
Kurul, gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal
bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel
finans kurumları dâhil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi
Etik Davranış İlkelerine Uyma
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Madde 23 - Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış
ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat
hükümlerinin bir parçasını oluşturur.
Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1’de yer alan "Etik Sözleşme"
belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.
Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını, bu
Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler.
Personeli Bilgilendirme
Madde 24 - Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin
koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında
bilgilendirilir.
Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve Eğitimi
Madde 25 - Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar,
yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler
düzenler, kamu görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda
bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim
programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yöneticilerince sağlanır.
Kurumsal Etik İlkeleri
Madde 26 - Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda
uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre kurum ve kuruluşlar kendi
kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve onayına sunabilir.
Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi
Madde 27 - Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak
istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundadırlar.
Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri
çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.
İnceleme ve Araştırma Yetkisi
Madde 28 - Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya
yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere
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aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere
gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde
yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.
Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi
konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir.
Etik Komisyonu
Madde 29 - Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik
davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede
bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından
kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve
kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay
içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.
Görüş Bildirme
Madde 30 - Kurul, kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları
sorunlara yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Resen İnceleme Usul Ve Esasları
Başvuru Hakkı
Madde 31 - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre,
medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de oturan
yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunup da başvuru
nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı
açısından Türkiye’de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin
etkilenmesi koşulu aranmaz.
Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği
tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında
Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği
anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar
gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.
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Başvuru Biçimleri
Madde 32 - Başvurular;
a) Yazılı dilekçe,
b) Elektronik posta,
c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır.
Başvuru Usulü
Madde 33 - Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı
kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen
EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum
yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.
Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak
belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman
ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz.
Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih,
başvuru tarihidir. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin
Kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geçirilmek koşuluyla
sözlü yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır.
Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular
Madde 34 - Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru
sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye’de oturan yabancıların bu yolla
yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak
başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir.
Başvuruların Kabulü ve İşleme Konulması
Madde 35 - Başvuru dilekçeleri kaydedilir ve başvuran hazır ise tarih ve sayı içeren alındı verilir.
Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konulmadan
ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına gönderilir.
a) Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye tarafından bir
raportöre verilir.
b) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön rapor
hazırlayıp Kurul Başkanına sunar.
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c) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, şikayet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı,
görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi, adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır.
d) Rapor, Kurul Başkanı veya ilgili üye tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve
belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır.
e) Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi
ve belgelerin istenmesine karar verir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, şikayet
edilen kamu görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi, istem yazısının kendisine bildirildiği
tarihi izleyen günden itibaren 10 gündür. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması
durumunda, tatili izleyen çalışma günü sürenin son günü olarak kabul edilir.
f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen
süre içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.
g) Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar
verir. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar.
h) Kurul Üyelerine, incelemelerin gerektirdiği durumlarda iş bölümü çerçevesinde görev verilebilir.
i)

İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen unsurları
içermeyen elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum
başvuru sahibine bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte

işlemden kaldırılır.
Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi gerçek kişilerin verdiği T.C.
kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet
sayfasından başvuru sahibi tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla
gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz.
Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği kurum ve
kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. Kurula gönderilen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından
edinilen bilgilerin değerlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve
saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul Başkanı ve Üyeleri ile sekretarya personeli, gizlilik
ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul Başkan ve Üyeleri ile diğer
personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. İncelenmesi biten belgeler yerine geri
gönderilir.
Resen İnceleme
Madde 36 - Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı
davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul resen inceleme yetkisini kullanabilir.
a) Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli
bilgiler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur.
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b) Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu Kurulda görüşülerek gerekirse inceleme
derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. İnceleme 35 inci maddede belirlenen
usule göre tamamlanır, gerekli karar verilir.
Toplanma ve Karar Yeter Sayısı İle Kararlarda Bulunacak Hususlar
Madde 37 - Kurul, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle toplantıya katılamaması durumunda vekil
olarak belirlediği Üyenin Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı
çoğunlukla karar verir.
Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi,
karar tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara
katılan Başkan ve Üyelerin ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır.
İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu
aşamada durdurulur ve yargı kararı sonucuna göre değerlendirilir.
Disiplin Kurullarında İnceleme ve Karar Verme Usulü
Madde 38 - 5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve Kurulun görev alanı
dışındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda disiplin kurullarına yapılan
başvurular, yetkili disiplin kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru
usul ve esasları çerçevesinde incelenir.
Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar
ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine
bildirilir. Disiplin kurullarının kararları kamuoyuna duyurulmaz.
Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem
Madde 39 - Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir. Kesinleşen karar
Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.
Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik davranış
ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı
olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarının yargı tarafından iptali
halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve Resmî Gazete’de yayımlatır.
Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına ve
ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar kamuoyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirliliği bulunmayan
başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.
Madde 40 - Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı
davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.
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Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden önce gerçekleşen etik ilkelere
aykırı davranışlar şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu
görevlileri, 23 üncü maddede düzenlenen "etik sözleşme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler
personelin özlük dosyasına konulur.
Yürürlük
Madde 41 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN YETKİ ALANINA GİREN
EN AZ GENEL MÜDÜR, EŞİTİ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVLİLERİ
A) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde
- Genel Sekreter
- Genel Sekreter Yardımcısı
- Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
B) 1 - Başbakanlık ve Bakanlıklarda
- Müsteşar
- Müsteşar Yardımcısı
- Genel Müdür
- Teftiş Kurulu Başkanı
- Kurul Başkanı (Ek göstergesi 6400 ve üzerinde olanlar)
- Valiler
- Kaymakamlar
- Büyükelçiler, Daimi Temsilciler
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- Başbakan Başmüşaviri
2 - Bağlı-İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarda
- Müsteşar
- YÖK Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri ve ÖSYM Başkanı
- Müsteşar Yardımcısı
- Genel Müdür
- Teftiş Kurulu Başkanı ve Diğer Denetim Kurullarının Başkanları
- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları (ek göstergesi 6400 ve üzeri)
- Başkan (ek göstergesi 6400 ve üzeri olanlar)
- Düzenleyici ve denetleyici Kurum ve Kurul Başkan ve Yardımcıları
- Kurul Üyeleri
- Kurum ve Kuruluş Başkan Yardımcıları (ek göstergesi 6400 ve üzeri olanlar)
- Kamu İktisadi Teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarının Genel Müdürü
- Kamu İktisadi Teşekkülleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
C) Mahalli İdarelerde
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl ve İlçe Belediye Başkanları
- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları
- Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü
- Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı
- İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları
- Büyükşehir Belediye Şirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- Büyükşehir sınırları içindeki Belediye Başkanları
D) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarında
- Yönetim Kurulu Başkanı
- Üst Birliklerde Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter
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E) 5176 sayılı Kanun çerçevesinde; ilgili mevzuatında özlük hakları veya emeklilik yönünden
müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür statüsünde olduğu belirtilenler, Kanun kapsamında
bulunan kurum ve kuruluşlardaki diğer yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile teşkilat yapısı ve
yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak kurul tarafından en az genel müdür veya eşiti sayılan
diğer kamu görevlileri.
ETİK DEĞER VE DÜRÜSTLÜK
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli ve
25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle; “kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu
görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere
uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde
adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan
durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu
görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul
ve esaslarını” düzenlemiştir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince Başkanlığımız personeline Kamu Görevlileri Etik
Sözleşmesi imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken
ekte yer alan yönetmelikte belirtilen etik davranış ilke ve değerlere bağlı olarak görev yapmak ve
hizmet sunmakla ve imzalamış oldukları etik sözleşmesine uymakla yükümlüdürler.
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
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KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için
çalışmayı,
 Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik,
kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı
yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi
ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel
menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı
ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,
hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili,
nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke
ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Adı Soyadı:
Unvanı:
Sicil No

:

İmza

:

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

FAKÜLTEMİZ ORGANİZASYON ŞEMASI

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

FAKÜLTEMİZ VİZYON, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MİSYON
İnsanı önde tutan ve insan iletişiminde yetkin, en ileri eğitim teknolojileri kullanılarak
eğitilmiş, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ve kendini yenileyebilen, aklını kullanmayı bilen,
güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi ahlaklı ve vicdanlı hekimler yetiştirmektir.

VİZYON
Tıp eğitiminde yeniliklere açık, bilimdeki son gelişmeleri eğitimine katan, bilime
dayalı tıp uygulamalarını benimseyen, diğer bilimlerle işbirliğini temel hedef olarak gören,
koruyucu ve ileri sağlık hizmetleri sunumunda lider, ulusal ve uluslararası düzeyde önde
gelen bir tıp fakültesi olmaktır.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

FAKÜLTEMİZ ALT BİRİMLERİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
1-DEKAN:
GÖREVİN KAPSAMI: Yönetimi altında bulunan Fakültede verilen eğitim öğretim
hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
GÖREVLERİ


Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak
ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi
hakkında Rektöre rapor vermek,
Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe
bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da
görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini sürdürmek,
Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.







Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip
ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:






Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde,
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla,
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,
Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde,
Faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
2-DEKAN YARDIMCISI
GÖREVİN KAPSAMI: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen eğitim öğretim
hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
GÖREVLERİ:

























Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle
ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini
almak.
Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini
yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara
başkanlık yapmak. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,
hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına
dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle
yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
Yeni öğrencilerin uyum etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak
komisyonlara başkanlık etmek.
Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili
her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı
olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak.
Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer,
yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.
Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri
incelemek, denetlemek.
Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık
yapmak.
Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve
denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda
gerekli uyarıları yapmak.
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
3-FAKÜLTE SEKRETERİ
GÖREVİN KAPSAMI: Fakültenin idari, teknik ve destek birimlerinin işleyişinin amaca
uygun olarak yürütülmesi için gerekli işleri yapmak.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ










Fakültede görev yapan idari personelin yönetim, denetim ve gözetim görevini yerine
getirmek,
Fakültede işleyişin aksamaması için her türlü ihtiyacı zamanında tespit etmek,
sağlanması için gerekli tedbiri almak,
Fakültenin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bu tedbirlerin
uygulanmasını izlemek,
İdari birimlerden çıkan her türlü yazışma ve diğer evrakı kontrol etmek, idari işlerin
gerektiği gibi yapılmasını sağlamak,
Fakültede kullanılan her türlü tesis ve cihaz ve eşyanın bakım ve onarım işlerinin
zamanında yapılmasını sağlamak,
Fakülte binalarının tadilat ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,
Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunun gündemini oluşturmak,
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulunda raportörlük görevini yürütmek,
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevler ile amirleri tarafından verilen
görevleri yapmak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
4- BÖLÜM BAŞKANLIĞI
GÖREVİN KAPSAMI: Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve
araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde
yürütülmesinden sorumludur.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ






















Bölüm kurullarına başkanlık etmek.
Fakültenin misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı ve sözlü olarak bildirmek.
Fakülte Dekanlığı ile kendi bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir
şekilde yapılmasını sağlamak.
Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak.
Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında bölüm
görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirmek.
Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde
yapılmasını sağlamak.
Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu Toplantılarına katılmak.
Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapıp yapmalarını izlemek ve
denetlemek.
Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorun ve taleplerini tespit ederek Dekanlığa
iletmek.
Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde
gerçekleşmesi amacına yönelik olarak, bölümdeki öğretim elemanları arasında bir
iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.
Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları
doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar
yapmak.
Öğretim elemanlarının derslerini düzenli ve zamanında yapmalarını sağlamak.
Bölümdeki laboratuvarların ve ders araç-gereçlerinin korunmasını, verimli, etkili,
düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak.
Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her
türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak.
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
5. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
GÖREVİN KAPSAMI: Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalının her düzeyde eğitim öğretim ve araştırmalarından ve Anabilim Dalına ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir
şekilde yürütülmesinden sorumludur.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ
















Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek.
Anabilim dalı ders dağılımlarını dengeli bir şekilde yaparak bölüm başkanına
önermek.
Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak.
Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı
bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit ederek bölüm
başkanlığına iletmek.
Bölüm kuruluna katılmak.
Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.
Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer programlarını hazırlamak,
bölüm başkanlığına sunmak.
Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak.
Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını
sağlamak.
Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet
ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması
konusunda gerekli uyarıları yapmak.
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yapmak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
6-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
GÖREVİN KAPSAMI: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir
organ olarak görev yapar.
GÖREV LİSTESİ







Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana
yardım etmek,
Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını
sağlamak,
Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve
sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
2547 sayılı kanunda verilen diğer görevleri yapmaktır.

7-FAKÜLTE KURULU
GÖREVİN KAPSAMI: 2547 sayılı kanundaki ilgili hususlar.
GÖREV LİSTESİ




Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini
kararlaştırmak,
Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
2547 sayılı kanunda verilen diğer görevleri yapmaktır.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
8- ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREVLİSİ
GÖREVİN KAPSAMI: Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili idari iş ve
işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ












İlk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini uygun araçlarla ilan etmek,
Fakülte tarafından ilan edilmesi gereken kontenjanları ilan etmek,
Öğrencilerin kayıt işlemlerini ve evraklarını kontrol etmek, usulüne uygun olarak
saklamak, uygunsuzlukları birim yöneticisine bildirmek,
Öğrenci kayıtları ve diğer istatistiki bilgileri zamanında Öğrenci Daire
Başkanlığı’na göndermek,
Öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminin kullanımı konusunda bilgilendirmek, şifreleri
ile ilgili işlemleri yapmak,
Öğrencilerin kimliklerini teslim etmek, öğrencilerin okulla ilişiğini kestiği
durumlarda geri almak,
Erkek öğrencilerin askerlik ile ilgili işlemlerini yapmak,
Öğrencilerin bursları ile ilgili işlemleri yapmak, yazışmaları yürütmek,
Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaları yürütmek,
Öğrencilerin, öğrenime ara verme ile ilgili taleplerini almak, Yönetim Kuruluna
sunulmak üzere Fakülte Sekreterine iletmek,
Öğrencilerin disiplin soruşturması ve cezaları ile ilgili evraklarını usulüne uygun
olarak teslim almak, gereğini yapmak ve saklamak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
9- PERSONEL İŞLERİ GÖREVLİSİ
GÖREVİN KAPSAMI: Birimde çalışan personelin özlük işlerinin takibi ile ilgili iş ve
işlemleri gerçekleştirmek.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ










Birimde kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli ve geçici pozisyonda bulunan tüm
personelin özlük haklarına ilişkin yazışmaları yürütmek,
Personelin özlük dosyalarını tutmak, özlük dosyalarının güncelliğini sağlamak,
Personelin yıllık, mazeret, sağlık, aylıksız izin, vb. tüm izinlerini takip etmek, izin
dosyasına işlemek,
Personellerin birim içi veya dışı, sürekli veya geçici görevlendirilmelerine ilişkin
yazışmaları yapmak,
Akademik personelin sicil işlemlerini takip etmek,
Personelin mal bildirimleri ile ilgili işleri yapmak,
Personelle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, istenildiğinde üst makamlara sunmak,
Personellerin kıdem terfilerini, izinlerini, sicil ve mal bildirimlerini, görev başlayış
ve ayrılışlarını ve diğer istenilen bilgileri Personel Daire Başkanlığına bildirmek,
Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
10- İDARİ VE MALİ İŞLER GÖREVLİSİ
GÖREVİN KAPSAMI: Biriminin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin piyasadan temin
edilmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ









Birimlerden ve yönetimden gelen satın alma taleplerini Fakülte sekreteri aracılığı
ile Dekanın onayına sunmak,
Satın alınmasına karar verilen mal ve hizmetlerin yaklaşık maliyetlerini tespit
etmek, üst yöneticiye bilgi vermek,
Satın alınmasına karar verilen ve doğrudan temin limitini aşmayan mal ve
hizmetleri Kamu İhale Kanunu Hükümlerine göre piyasadan veya diğer
kurumlardan temin etmek,
Doğrudan temin limitini aşan mal ve hizmet alımları için ihale süreçlerini
hazırlamak, ihale evraklarını tanzim etmek, ihale komisyonu kararlarına göre
ihaleyi sonuçlandırmak,
Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödeme emri belgelerini hazırlamak, bu
belgeleri mevzuatına uygun olarak Strateji Geliştirme Birimine teslim etmek,
Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
11- TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ
GÖREVİN KAPSAMI: Birime ait taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımı ve yönetim
hesabının verilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK LİSTESİ














Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve
kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim
almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve
cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine
göndermek,
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları
harcama yetkilisine bildirmek,
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî
stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,
ayrımlarını yapmak ve yaptırmak,
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine
sunmak,
Görevi herhangi bir nedenle sona erdiği zaman, sorumluluğunda bulunan
ambarların devir ve teslim işlemlerini yapmak.
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12- YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ
GÖREVİN KAPSAMI: Birime gelen ve giden evrakların akışının hızlı ve doğru bir şekilde
gerçekleşmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ







Birime gelen her türlü evrakı teslim almak, Evrak Kayıt Otomasyon Programına
kayıt etmek, evrakı bağlı olduğu birim yöneticisine sunmak, havale edilen evrakı
ilgilisine imza karşılığı teslim etmek,
Giden evrakları ilgilisine uygunluğuna göre elden, kargo veya posta yolu ile teslim
etmek,
Amirleri tarafından yazılması istenen yazıları yazmak, tutanakları düzenlemek,
yazışmaları yürütmek,
Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak,
Gizlilik derecesine sahip olan evrakların ifşa edilmemesini sağlamak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

PERSONELİN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

























Fakültemizin hizmetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden, bütün personel
Dekana karşı sorumludur.
Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılmak,
Fakültemizin mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen
vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak,
Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini
geliştirmek,
İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde
çalışmak,
Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı
arttırmak,
Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve iş metotlarına riayet
etmek,
Verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için
çalışma metotlarını geliştirmek,
Alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve
uygulamasını sağlamak,
Faaliyetler için talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak,
Verilen işi öngörülen zaman sınırları içerisinde kalarak tamamlamakve yaptığı işle ilgili
evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek,
Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak,
gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza
etmek,
Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim
etmek ve gerektiğinde bu bilgileri ilgililere sunmak,
Fakültemize ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
göstermek,
Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket
etmek,
Çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde memuriyet terbiyesine yakışmayan hal ve
hareketlerde bulunmamak,
Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde
bulundurulmasını sağlamak, demirbaş malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen
göstererek düzenli ve verimli bir şekilde kullanmak,
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, hatalı kullanma ve
kaybolma halinde rayiç bedelleri üzerinden ödemekle yükümlüdürler.
Fakültemizde kullanılacak kırtasiye ve sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak,
Tüm işlemleri hatasız, eksiksiz ve zamanında yapmak,
Mesai saatlerine azami riayet etmek. Elinde olmayan sebeplerden dolayı oluşan
aksaklıkları ivedi olarak ilgili amirine bildirmek,
Standart Dosya Planı esaslarına göre dosya düzenlemelerini yapmak,
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HASSAS GÖREVLER
İDARİ ve MALİ İŞLERDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ
PERSONEL

SORUMLU
AMİR

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

İlgili maddeler ve
gereklilikleri konusunda
bilgilendirilme yönünde
gerekli çalışmaların
tamamlanması

ALINACAK ÖNLEM

Yükseköğretim Kanunu'nun 4.
ve 5. maddelerinde belirtilen
amaç ve ilkelere uygun hareket
etmek

Dekan
Yardımcısı

Dekan

Eğitim öğretimin aksaması,
kurumsal hedeflere
ulaşmada aksaklıklar
yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte
sorunlar yaşanması

Dekanın bulunmadığı
zamanlarda Fakülte Akademik
Kurulu, Fakülte Kurulu ve
Fakülte Yönetim Kurulu gibi
kurullara başkanlık etmek

Dekan
Yardımcısı

Dekan

Kurulların ve idari işlerin
aksaması ile hak kaybı

Zamanında kurullara
başkanlık etmek

Dekan

Fiziki sorunlar ile hak
kaybının ortaya çıkması

Bölümler ve idari
birimlerle irtibat
içerisinde gerekli
düzenlemeleri yapmak

Fakülte binalarının kullanım ve
onarım planlarının yürütümü ile
odaların dağıtımını koordine
etmek

Tahakkuk, ayniyat ve teknik
hizmetleri denetlemek

Satın alma ve ihale çalışmalarını
denetlemek

İç kontrol, stratejik plan ve
faaliyet raporlarına katılmak

Dekan
Yardımcısı

Dekan
Yardımcısı

Dekan
Yardımcısı

Dekan
Yardımcısı

Günlük iş akışı ve idari
işlerin aksaması, hak
kaybının oluşması

İş akış süreçlerinin
zamanında birimlerde
yerine getirilmesi,
belgelerin düzenlenmesi
ve ilgili yerlere
ulaştırılması, teknik
kullanım cihazlarının
zamanında bakımlarının
gerçekleştirilmesi ve
eksiklerin giderilmesi

Dekan

Personelin çalışma
veriminin düşmesi, iş
akışında aksaklıkların
yaşanması

Bölüm ve idari birimlerle
irtibat içerisinde ihtiyaç
duyulan teçhizatın
teminini usulüne uygun
bir şekilde sağlamak ve
bunun için gerekli
yazışmaların takibini
üstlenmek

Dekan

Bölüm ve diğer idari
birimlerle irtibat
Eğitim-öğretimin aksaması, içerisinde veri akışını
kurumsal hedeflere
sağlayıp eğitim yılı ile ilgili
ulaşılamaması, verim
gerekli işbölümü
çerçevesinde güncelleme
düşüklüğü
paylaşımının yapılmasını
sağlamak

Dekan
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EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISININ HASSAS GÖREVLERİ
HASSAS GÖREVLER
Ders planları, dersliklerin
dağıtımı, sınav programlan ile
ilgili çalışmaları planlamak, bu
işler için oluşturulacak gruplara
başkanlık etmek

GÖREVLİ
PERSONEL

Dekan
Yardımcısı

SORUMLU
AMİR

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

Dekan

Kaliteli eğitimin
verilememesi, haksız ders
dağılımı olması durumunda
hak ve adalet kaybı.
Öğrenci-öğretim elemanı
eşitsizliğinde verimli ders
vermeme. Öğrencilerin
başarısızlık oranının yüksek
olması

Öğrenci sayılarını, başarı
durumunu izlemek ve
istatistikleri tutmak

Dekan
Yardımcısı

Dekan

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana
dal, yabancı öğrenci kabulü ile
ilgili çalışma ve takibin yapılması

Dekan
Yardımcısı

Dekan

İlgili imkanlardan
yararlanmak isteyen
öğrencilerin haklarının kaybı

Öğrenci soruşturma dosyalarını
izlemek, kurulacak
komisyonlara başkanlık etmek

Dekan
Yardımcısı

Dekan

Öğrenciler arasında asayişin
bozulması yada haksızlık
ortamının doğması

Dekan

Öğrenciler arasında
kanundışı faaliyetlerin baş
göstermesi.

Dekan

Dikkate alınmayan
sorunların büyümesi ve
fakülte genelinde huzurun
bozulmasına zemin
hazırlaması.

Öğrenci kulüplerinin ve
öğrencilerin düzenleyeceği her
türlü etkinliği denetlemek

Öğrenci sorunlarını dekan adına
dinlemek ve çözüme
kavuşturmak

Dekan
Yardımcısı

Dekan
Yardımcısı

ALINACAK ÖNLEM
Bölümler ve idari
birimlerle irtibat
içerisinde gerekli
düzenlemeleri yapmak
ve sıkı kontrol sisteminin
geliştirilmesi
Öğretim elemanı temin
etmek. Öğrenci
sayılarının
normalleşmesi için üst
birimlerle irtibat
halinde olmak.
Eğitim komisyonlarının
iyi seçimi ve sıkı kontrol
ile çalışmalarını
sağlamak. Bölümlerden
yardım almak.
Soruşturmaların kanun
ve nizamlara uygun
yapılmasını kontrol
etmek
Bölüm, öğrenci ve ilgili
birimlerle sürekli irtibat
halinde olmak. Kontrol
mekanizmasını
geliştirmek.
Öğretim elemanlarının
mümkün olduğunca
genel sorunlarla
ilgilenip idareyle çözüm
arayışına girmeleri.
Gerekli hallerde
uzmanlardan yardım
alınmalı.
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FAKÜLTE SEKRETERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ
PERSONEL

SORUMLU
AMİR

Görevden ayrılan personelin yerine
görevlendirme yapılması

Fakülte
Sekreteri

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Fakülte Kurulu,
Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin
Kurulu kararlarının yazılması

Fakülte
Sekreteri

Kanun, yönetmelik ve diğer
mevzuatın takibi ve uygulanması

Fakülte
Sekreteri

Kadro talep ve çalışmaları

Fakülte
Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Görevin aksaması

Birimler arası
koordinasyon sağlanması
ve görevlendirmelerin
zamanında yapılması

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Zaman kaybı

Zamanında görevi yerine
getirmek

Hak kaybı, yanlış işlem,
kaynak israfı

Yapılan değişiklikleri
takip etmek

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

Fakülte
Sekreteri

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Bütçe açığı ve hak
kaybı

Hazırlayan kişinin bilinçli
olması gelecek yıllarda
oluşacak harcamanın
öngörülmesi

Gizli yazıların hazırlanması

Fakülte
Sekreteri

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

İtibar ve güven kaybı

Gizliliğe riayet etmek

Hak kaybı

Planlı ve programlı bir
şekilde yürütmek

BÖLÜM VE BÖLÜM BAŞKANLARINA AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

Der programı ve ders
görevlendirmelerinin adil, objektif
ve öğretim elemanlarının bilim
alanlarına uygun olarak yapılmasını
sağlamak

Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı
arasındaki eşgüdümü denetlemek ve
kadro ihtiyacını belirlemek

GÖREVLİ
PERSONEL

Bölüm
Başkanı

Bölüm
Başkanı

SORUMLU
AMİR

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Eğitim-öğretimin
aksaması, öğrenci hak
kaybı, kurumsal
hedeflerin yerine
getirilememesi

Akademik kurul
toplantılarının düzenli
olarak yapılması,
öğretim elemanları
arasında koordinasyon
sağlama, güncel
kontrollerin yapılması

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Eğitim-öğretimin
aksaması, mevcut
öğretim üyelerine aşırı
yük düşmesi, tüm
zamanın eğitime
verilmesinin zorunluluk
haline gelmesi ve
araştırma ve yayın
yapmaya gerekli asgari
zaman ve kaynağın
aktarılamaması

Akademik kurul
toplantılarının düzenli
olarak yapılması,
Öğretim
elemanlarından ders
yoğunluğu ve verimi
hakkında geri bildirim
alma, gerekli kontrol,
temas, talep, iletişim ve
yazışmaların yapılması

Bölüm faaliyet, stratejik plan,
performans kriterlerinin
hazırlanmasını sağlamak

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi

Bölüm

Dekan,

Eğitim-öğretimin
aksaması, kurumsal
hedeflere
ulaşılamaması, verim
düşüklüğü
Öğrenci ve öğretim

Bölüm akademik
kurullarının zamanında
toplanmasını sağlamak,
dönem ve eğitim yılı ile
ilgili gerekli işbölümü ve
güncelleme
paylaşımının
yapılmasını sağlamak
Bölüm Erasmus ve
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değişim programlarıyla ilgili
çalışmaları yürütmek

Bölümde yapılması gereken seçim
ve görevlendirmelerin Dekanlıkla
irtibat kurularak zamanında
yapılmasını sağlamak

Öğrencilerin başarı durumlarını
izlemek, bunların sonuçlarını
değerlendirmek, birim içi ve
Dekanlık kapsamında bilgilendirme
ve değerlendirme yapmak

Özürlü ve yabancı uyruklu
öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek

Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri
zamanında Dekanlığa ulaştırmak

Lisansüstü programların düzenli
şekilde yürütülmesini sağlamak

Öğrenci danışmanlık hizmetlerini
yapmak ve öğrencilerle toplantılar
düzenlemek

Bilimsel toplantılar düzenlemek,
bölümün bilimsel araştırma ve yayın
gücünü artırıcı teşvikte bulunmak

Başkanı

Bölüm
Başkanı

Dekan
Yardımcıları

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

üyesi hak kaybı, verimin
düşmesi, eğitimin
istenen dinamizmi
edinememesi ve
monoton bir görünüm
oluşması

Birim içi koordinasyon ve
verimin düşmesi, güncel
işlerin zamanında ve
gereğince yapılaması,
yönetim zaafı, kurumsal
hedeflere ulaşamama

Farabi koordinatörü
elemanların ilgili
talepler ve gereklilikler
çerçevesinde
çalışmasını sağlama,
yurt içi bağlantılar ve
yurt dışı ile ilgili
anlaşmalar yapılmasını
sağlama
Periyodik faaliyetlerin
zamanında yapılmasını
sağlamak üzere gerekli
talimatların verilmesi,
gerekli işbölümünün
yapılması, aktüel denetim
ve periyodik raporlama ve
yazışma

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Mezun olan öğrenci
profilinde zayıflık,
yetersizlik ve kalifiye
olmayan diplomalı işsiz
olgusuna direkt katkı

Birim akademik kurulunu
sık sık toplamak, derslerin
verimi ile ilgili geri bildirim
almak, ilgili aksaklıkları
çözmek, bölüm içinde
çözülemeyen sorunların
üst birime iletilmesini
sağlamak

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Eğitim ve öğretimin
aksaması, öğrenci hak
kaybı

İlgili paydaşlarla iletişimin
canlı tutulması,
şikâyetlerin alınması,
çözümün zamanında
sunulması

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Ek ders ödemelerinin
aksaması, bu ödemeleri
hesaba katarak işlem ve
harcama yapan bölüm
öğretim elemanlarının
ödeme planlarında
aksama yaşanması,
gereksiz ödeme cezalarına
maruz kalmaları

Ek ders ödemeleriyle ilgili
bilgi, belge ve evrakın
zamanında
değerlendirilip, tanzim
edilip ilgili birime
iletilmesini sağlamak ve
bunun için gerekli
koordinasyonu yapmak

Bölüm Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Güven ve itibar kaybı,
başarı kaybı, tercih edilme
konusunda geriye düşme

Enstitü ve idari birimlerle
işbirliği içerisinde gerekli
koordinasyonu sağlama

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Eğitim hedeflerine
ulaşamama, bireysel
sorunların artması,
motivasyon eksikliği

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Kurumsal hedeflere
ulaşmada sorunlar
yaşanması, kurumsal
monotonluk, araştırma
boyutunda yetersizlik ve
zayıflık

Bölüm
Başkanı

Bölüm
Başkanı

Danışmanlık hizmetlerinin
koordine edilmesi ve
periyodik olarak toplantı,
seminer ve ilgili
faaliyetlerin yapılmasını
sağlamak
Sempozyum, konferans
ve panel gibi faaliyetler
düzenlemek,
düzenlenmesi için
motivasyonda bulunmak,
planlama yapmak ve
çevrede ve ilgili yerlerde
yapılmakta olan benzer
faaliyetlerden birim
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Fakülte Kurulu toplantılarına
katılarak bölümü temsil etmek

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Bölüm ve Dekanlık arası
iletişim zayıflığı,
koordinasyon eksikliği ve
idari işlerde aksama

Sınav programlarının hazırlanması

Bölüm
Başkanı

Dekan,
Dekan
Yardımcıları

Öğrenci hak kaybı, eğitim
ve öğretimin aksaması

personelini haberdar
etmek, teşvik etmek,
motive etmek ve yayın
yapma ile ilgili
bilgilendirme yapmak,
hedef vermek,
motivasyon oluşmasını
sağlamak, gerekli maddi
kaynağın bulunması için
üst birimi haberdar etmek
Kurul toplantılarına
katılmak, mazereti söz
konusu ise, bunu iletmek
ve yerine bölüm başkan
yardımcısını vekil tayin
etmek
Öğretim elemanlarıyla
gerekli toplantıların
yapılması, sınav
programının zamanında
yapılmasını sağlama ve
uygulanmasını denetleme

ÖĞRETİM ÜYELERİNE AİT HASSAS GÖREVLER

HASSAS GÖREVLER

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve
5. maddelerinde belirtilen amaç
ve ilkelere uygun hareket etmek

Ders içeriklerinin hazırlanması ve
planlanması çalışmalarına
katılmak, ders programlarının
eksiksiz yürütülmesini sağlamak
üzere hazır bulunmak

Öğrenci danışmanlık
hizmetlerine katılmak,
öğrencilerin bölüm ve çevreye
uyum sağlamalarına yardımcı
olmak

GÖREVLİ
PERSONEL

Bölüm
Öğretim
Üyeleri

Bölüm
Öğretim
Üyeleri

Bölüm
Öğretim
Üyeleri

SORUMLU AMİR

Dekan,
Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı,
Anabilim Dalı Başkanı

Dekan,
Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanı, ,
Anabilim Dalı Başkanı

Dekan,
Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanı, ,
Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması,
kurumsal temsil ve
yetkinlikte sorunlar
yaşanması
Bölüm akademik
hedeflerine ulaşmada,
derslerin düzenli ve
eksiksiz yürütülmesinde
sorunlar yaşanması,
öğrenci hak kaybı

Öğrenci hak kaybı, eğitim
ve öğretimin aksaması,
öğrencinin çevreyle ve
kurumla uyum halinde bir
öğrenim süreci
yaşanmasında aksaklıklar
yaşanması

ALINACAK ÖNLEM
Bölüm öğretim üyelerinin
ilgili maddeler ve
gereklilikleri konusunda
bilgilendirilmesi, durumun
hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması
Bölüm akademik
çalışmalarının başkanlık ve
üyeler arasında kurulan bir
koordinasyonla
yürütülmesi, ders
içeriklerinin güncel ve
yetkin hazırlanması ve ilgili
komisyonların kurulup
eşgüdüm sağlanması
Öğrenciler için belirlenen
danışman öğretim
üyeleri/elemanlarının
öğrencilere gerekli ve
yeterli zamanlarda eğitim,
öğretim, psikolojik vb.
konularda destek sunulması

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
TAHAKKUK BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ
BİRİM

HASSAS GÖREVLER

Dekanlığın bütçesini hazırlamak

Tahakkuk
Bürosu

Satın alma evrakının hazırlanması

Tahakkuk
Bürosu

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

SORUMLU
AMİR
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri

ALINACAK ÖNLEM

Bütçe eksik
hazırlanırsa kamudan
gelen para eksik olur

Hazırlayan kişinin bilinçli
olması gelecek yıllarda
oluşacak harcamanın
öngörülmesi

Kamu zararı satın
alma uzar alım
gerçekleşmez

Kontrollerin doğru
yapılması

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİNE AİT HASSAS GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ
PERSONEL

Taşınır malların ölçerek sayarak teslim
alınması depoya yerleştirilmesi

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Muayene ve kabul işlemi hemen
yapılamayan taşınırları kontrol ederek
teslim almak, bunların kesin kabulü
yapılmadan kullanıma verilmesini
önlemek

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları
tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap
cetvellerini oluşturmak

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Taşınırların yangına, ıslanmaya,
bozulmaya, çalınmaya ve benzeri
tehlikelere karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Ambar sayımını ve stok kontrolünü
yapmak, harcama yetkilisince belirlenen
asgarî stok seviyesinin altına düşen
taşınırları harcama yetkilisine bildirmek

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları
bulundukları yerde kontrol etmek,
sayımlarını yapmak ve yaptırmak

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç
planlamasının yapılmasına yardımcı
olmak

Taşınır Kayıt
ve Kontrol
Yetkilisi

SORUMLU
AMİR
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan
Yardımcıları
Fakülte
Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI
Mali kayıp menfaat
sağlama, yolsuzluk

ALINACAK ÖNLEM

Kontrollerin ehil kişilerce
doğru yapılması

Kamu zararına
sebebiyet verme riski

Kontrollerin ehil kişilerce
yapılması, işlem
basamaklarına uygun
hareket edilmesi

Birimdeki taşınırların
kontrolünü sağlayamama zamanında
gerekli evrakların
düzenlenememesi
kamu zararı

Taşınırların giriş ve çıkış
işlemlerini bekletilmeden
anında yapılması, gerekli
belge ve cetvellerin
düzenli tutulması

Kamu zararına
sebebiyet verme riski

Kontrollerin doğru
yapılması, gerekli
tedbirlerin alınarak
taşınırların emniyete
alınması

Kamu zararı, işin
yapılmasına engel
olma, iş yapamama
durumu

Stok kontrolünü belirli
aralıklarla düzenli tutmak

Kamu zararına
sebebiyet verme
riski, mali kayıp

Hazırlayan kişinin bilinçli
olması, birimdeki tüm
taşınırların kayıtlı
olduğundan emin
olunması

Kamu zararına
sebebiyet verme,
itibar kaybı

Kontrollerin doğru
yapılması ihtiyaçların
bilinçli bir şekilde
belirlenmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
YAZI İŞLERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ
BİRİM

HASSAS GÖREVLER
Gelen giden evrakları titizlikle takip edip
dağıtımını zimmetle yapmak

Yazı İşleri
Bürosu

Yapılacak toplantıların gündemlerini
zamanında öğretim üyelerine bildirmek

Yazı İşleri
Bürosu

Fakülteyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini
önlemek

Yazı İşleri
Bürosu

Süreli yazıları takip etmek

Yazı İşleri
Bürosu

Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol
faaliyetlerini destelemek

Yazı İşleri
Bürosu

Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde
gerekli düzenlemeyi sağlamak

Yazı İşleri
Bürosu

Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı
işlemleri

Özlük İşleri
Bürosu

1416 Sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemler

Özlük İşleri
Bürosu

Akademik personel ayırma/ilişik kesme
işlemleri

Özlük İşleri
Bürosu

Askerlik yazışmaları

Özlük İşleri
Bürosu

Büroya gelen evrakların genel takibini yapmak

Özlük İşleri
Bürosu

SORUMLU
AMİR
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan, Dekan
Yardımcıları Fakülte
Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan,
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

ALINACAK ÖNLEM

İşlerin aksaması ve
evrakların kaybolması

Evrakların takibi

Toplantıların aksaması
veya yapılamaması

İş akışının titizlikle takibi

Hak kaybı, aranan bilgi
ve belgeye
ulaşılamaması

Yapılan işin önemine dair
idrakin tekrar gözden
geçirilmesi

İşlerin aksaması ve
evrakların kaybolması

Süreli yazılara zamanında
cevap verilmesi

Programların eksik
hazırlanmasına yönelik
verim düşüklüğü

Hazırlayan kişinin bilinçli
olması, gelecek yıllarda
oluşacak kaybın önlenmesi

Çalışma veriminin
düşmesi

İşlerin zamanında yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

Hak kaybı

Takip işlemlerinin yasal süre
içerisinde yapılması

BÖLÜM SEKRETERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
GÖREVİN YERİNE
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

GÖREVLİ
PERSONEL

SORUMLU AMİR

Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Karışıklığa sebebiyet
vermek

Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul kararlarının
yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Kurul toplantılarının
aksaması, zaman kaybı

Bölüm Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Kamu ve kişi zararı

Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin
muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık
ders programı ve sınav programının zamanında
yapılmasına yardımcı olmak

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

HASSAS GÖREVLER

Kamu zararına ve kişi hak
kaybına sebebiyet
vermek
Programların eksik
hazırlanması ve verim
alamama

ALINACAK ÖNLEM
Bölüm içi
koordinasyonun
sağlanması
Bölüm içi
koordinasyonun
sağlanması ve hatanın
olmaması
Bölüm içi
koordinasyonun
sağlanması
Hata kabul edilemez
Hazırlayan kişinin
bilinçli olması, gelecek
yıllarda oluşacak

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
kaybın önlenmesi
Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının
sistematik yedeklemesinin yapılması

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Bölüm öğrenci başarı durumları ve mezun sayılarının
yapılması

Bölüm
Sekreteri

Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri

Bölümün idari işlerinde
aksaklıkların doğması
İstatiksel bilgi ve veri
eksikliği

Hata kabul edilemez
Bölüm içi verilerin
kontrollü ve doğru
girilmesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE AİT GÖREVLER
HASSAS GÖREVLER

GÖREVLİ
PERSONEL

Yüksekokulumuzu yeni kazanan öğrencilerin
kayıt hazırlıklarını yapılması

SORUMLU
AMİR

GÖREVİN
YERİNE ALINACAK ÖNLEM
GETİRİLMEMESİNİN
SONUÇLARI

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Karışıklığa sebebiyet vermek

Zamanında
düzenli
çalışmaların yapılması

Yatay geçiş kontenjanlarının ilanı ve yatay geçişle
kabul edilen öğrencilerin
işlemlerinin yapılması ve obis programına Öğrenci
Bürosu
girilmesi

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

İşlerde
gelmesi

meydana

Zamanında
düzenli
çalışmaların yapılması

Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul
kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Kurul
toplantılarının
aksaması, zaman kaybı

Bölüm
içi
koordinasyonun
sağlanması ve hatanın
olmaması

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Kamu zararına ve kişi hak
kaybına sebebiyet vermek

Hata kabul edilemez

Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme,
haftalık ders programı ve sınav programının
zamanında yapılmasına yardımcı olmak
Öğrenci
Bürosu

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Programların eksik
Hazırlanması
ve
alamama

Hazırlayan
kişinin
bilinçli olması, gelecek
yıllarda
oluşacak
kaybın önlenmesi

Giden-gelen
evrak
gibi
yazışmalarının
sistematik
yapılması

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Bölümün
idari
işlerinde
aksaklıkların doğması

Öğrenci
Bürosu

Öğrenci
Bürosu

Öğrenci işleri ile ilgili belgelerin
muhafazası ve bölümle ilgili evrakların
arşivlenmesi

Öğrenci
Bürosu

Öğrenci
işleri
yedeklemesinin
Öğrenci
Bürosu

aksama

verim

Hata kabul edilemez

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Bölüm öğrenci başarı durumları ve mezun
sayılarının yapılması
Öğrenci
Bürosu
Maddi hata itiraz not değişikliklerinin Obis’e
girilmesi

Dekan,
Dekan
Yardımcıları
İşleri Fakülte Sekreteri

Öğrenci İşleri
Bürosu

İstatistik bilgilerinin takibi düzenlenmesi ve
ilgili yerlere ulaştırılması.
Öğrenci İşleri
Bürosu
Erkek öğrencilerin askerlik belgelerinin
şubelerine gönderilmesi
Öğrenci İşleri
Bürosu

İstatiksel
eksikliği

bilgi

ve

veri

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik karışıklık

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Doğru verilerin takip
edilememesi

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Askerlikle İlgili yasal
sıkıntıların çıkması

Bölüm içi verilerin
kontrollü ve doğru
girilmesi

Zamanında
İşlemlerin yapılması,
hak kaybının
önlenmesi
Zamanında
İşlemlerin yapılması

Zamanında
İşlemlerin yapılması,
çıkabilecek yasal
sıkıntıların
önlenmesi

Öğrencilerle ilgili her türlü işin obis Programına
girilmesi işleminin yapılması
Öğrenci İşleri
Bürosu
Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili işleri
yapmak
Öğrenci İşleri
Bürosu
Öğrencilerle ilgili alınan yönetim kurulu
kararlarına göre işlem yapmak
Öğrenci İşleri
Bürosu
Öğrenci disiplin kayıtlarını tutmak, İlgili kişilere
tebligatının yapılması,
Öğrenci İşleri
Bürosu
Akademik değerlendirmelerini
sonuçlandırarak, başarı durumlarını işlemek ve
buna dayalı çeşitli istatistikler hazırlamak,
Mezuniyet işlemleri için gerekli belgeleri
düzenlemek

Öğrenci İşleri
Bürosu

Hak kaybının
önlenmesi, zamanında
İşlemlerin yapılması,

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik karışıklık

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik karışıklık,
öğrencilerin hak kaybına
uğramaları

Zamanında
İşlemlerin yapılması,
hak kaybının
önlenmesi

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik karışıklık

Yasal gerekliliklerin
sağlanması, zamanında

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik
karışıklık, yasal
sorunların ortaya çıkması

Zamanında
İşlemlerin yapılması,
karşılıklı
mağduriyetlerin
engellenmesi

Dekan, Dekan
Yardımcıları
Fakülte Sekreteri

Bilgilerde eksiklik karışıklık,
yasal sorunların ortaya çıkması,
Kamu zararına ve kişi hak
kaybına sebebiyet vermek

Zamanında
İşlemlerin yapılması,
karşılıklı
mağduriyetlerin
engellenmesi

İşlemlerin yapılması,

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

PERSONELİN İZİNLİ DURUMUNDA VEKÂLET VE SORUMLU
PERSONEL ORGANİZASYONU
YETKİ DEVRİ

A)

Dekanın kimlere yetki vereceği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda
belirtilmiş olup, Dekan ve diğer idarecilerin yetki devirleri ve vekâletler bu
kanun çerçevesinde yürütülmektedir.

B)

Fakültemiz alt birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin iş akış şemaları
hazırlanırken imza ve onay mercileri belirtilmiştir.

DEKAN

BÖLÜM
BAŞKANI

FAKÜLTE
SEKRETERİ

DEKAN
YARDIMCISI

BÖLÜM
BAŞKAN
YARDIMCISI

İDARİ
PERSONEL

Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça
belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski
dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1-İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
2-Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.
3-Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
4-Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
5-Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi
aramalıdır.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

İMZA PARAF DÜZENİ BİLGİLERİ
KURUM DIŞI YAZIŞMALAR

MEMUR
(İŞ AKIŞI
BAŞLATMA)
FAKÜLTE
SEKRETERİ
(PARAF)
DEKAN
YARDIMCISI
(PARAF)

DEKAN
(PARAF)

REKTÖR
(İMZA)

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
KURUM İÇİ YAZIŞMALAR

MEMUR
İŞ AKIŞI
BAŞLATMA
FAKÜLTE
SEKRETERİ

PARAF
DEKAN
YARDIMCISI
PARAF
DEKAN

İMZA

BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAZIŞMALARI

MEMUR
(İŞ AKIŞI
BAŞLATMA)

BÖLÜM BŞK.
YARD.
(PARAF)

BÖLÜM
BAŞKANI
(İMZA)

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

BİRİM VE ALT BİRİMLERİN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞ
ŞEMALARI
Öğrenci Kaydının Alınması İş Akışı

Kayıt Tarihleri Ve İstenilen
Belgelerin İlan Edilmesi

Katkı Payı Öğrenim Ücretinin
Bankaya Yatırılması

Öğrencinin Evraklarının Kontrol
Edilmesi ve Kaydının
Onaylanması

Ders Seçme İşleminin Yapılması
ve Danışman Tarafından
Onaylanması

Basılan Kimlik Kartlarının
Öğrenciye Teslim Edilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

Öğrenci İşleri Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

Kayıt Yenileme Tarihlerinin İlan
Edilmesi

Katkı Payı Öğrenim Ücretinin
Bankaya Yatırılması

Ders Seçme İşleminin Yapılması

Derslerin Danışman Tarafından
Kontrol Edilerek Tarafından
Onaylanması

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Öğrenci İşleri Kayıt Silme İş Akışı

Öğrencinin Talebinin Yazılı Olarak
Fakülte Öğrenci İşlerine
Bildirmesi

Talebin İncelenmesi ve Karar
Verilmesi

Kayıt Silme Talebi Olumlumu

E
v
e
t

Kararın Öğrenci Bilgi Sistemine
İşlenmesi

Kararın Öğrenciye Tebliği

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Öğrenci İşleri Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

Her Yıl Sonunda Mezun
Durumdaki Öğrenciler Belirlenir
Ve Liste Hazırlanır

Hazırlanan Liste Fakülte
Sekreterince Kontrol Edilerek
Yönetim Kuruluna Sevk Edilir

Mevzuat Hükümleri
Doğrultusunda Mezun Olmaya
Hak Kazanan Öğrenciler Belirlenir

Yönetim Kurulu Kararı Öğrenci
İşleri Birimine Sevk Edilir

Mezuniyet Kararları Öğrenci İşleri
Bilgi Sistemine İşlenir

Geçici Mezuniyet Belgeleri
Düzenlenir ve İlişik Kesme
Belgesi İle Kimlik Teslim Alınarak
Öğrenciye Verilir

Mezun Olan Öğrenci Listesi
Hazırlanarak Dekan ve Rektöre
İmzalatılır

İmza İşlemleri Tamamlanan
Diplomalar Mühür Basılarak
Öğrenciye Teslim Edilir

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
Disiplin Soruşturması Açılması
Gereken Olayın Öğrenilmesi ve
Soruşturmacının Tayin Edilmesi

İlgili Öğrencinin ve Şahitlerin
İfadelerinin Alınması

Soruşturma Raporunun
Hazırlanıp Disiplin Amirine
İletilmesi

Sonucun İlgililere Bildirilmesi

Ceza Verilmesi Gerekiyor mu?
Hayır

E
v
e
t

Uyarma, Kınama, Bir Aya Kadar
Uzaklaştırma Cezasının Disiplin
Amiri Tarafından Verilmesi

Bir veya İki Yarıyıl Uzaklaştırma
veya Çıkarma Cezaları İçin
Teklifin Disiplin Kuruluna
Gönderilmesi

Verilen Cezanın Taraflara
İletilmesi

Karara İtiraz Edilmesi Halinde
İtirazın Karara Bağlanması

Disiplin Kurulunun Toplanarak
Kararını vermesi

Kararın Disiplin amirine İletilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
Rektörlük Tarafından Öğrenci
Temsilcisi Seçilmesi Gerektiğini
Bildiren Yazının Gelmesi

Tüm Programlara Öğrenci
Temsilcilerinin Öğrenci
Temsilcisi Seçilmesi Gerektiğini
Bildiren Yazı Duyurulur

Seçim İle İlgili Tarihin Belirlenip
Öğrencilere Duyurulur

Seçim Sandıkları Oluşturulur Ve
Seçim Yapılır

Program Temsilcileri Arasından
Fakülte Temsilcisi Adayı Belirlenir

Belirlenen adaylar içerisinden
biri, 1 yıl süre ile görev yapmak
üzere fakülte temsilcisi olarak
seçilir.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Doğrudan Temin İş Akış Şeması

Birim İhtiyaç Listesi Belirlenir

Onay İçin Dekanlığa Liste
Gönderilir

Harcama yetkisi onay verdi mi?
Hayır

İşlem İptal

E
v
e
t

İlgili Ödenek Kalemi Kontrol Edilir

Ödenek Yeterli İse Teklif
Mektubu Hazırlanıp Piyasa
Araştırması Yapılır

Araştırma İşlemi Bittikten Sonra
Piyasa Araştırma Tutanağı
Düzenlenip Onay Belgesi İle
Birlikte İmza İçin Harcama
Yetkilisine Sunulur

İmza İşlemi Bitince Sipariş
Mektupları Hazırlanıp İlgili
Firmaya Gönderilir

Malzeme Teslim İşlemi
Yapıldıktan Sonra Muayene
Kabul İşlemleri Tamamlanır

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Akademik Görevlendirme İş Akış Şeması

İlgili Personel Dilekçe İle Bölüm
Başkanlığına Müracaat Eder

Bölüm başkanlığı uygun görmesi
halinde, durumu üst yazı ile
dekanlığa bildirir

Öğretim Üyesi Yolluk İstiyor mu?

Hayır

7 Güne Kadar Dekanlık Onayı İle
Görevlendirme Yapılır

E
v
e
t

Fakülte Yönetim Kurulu Ve
Rektörlük Oluru Alınır

7 Günden Fazla İse Fakülte
Yönetim Kurulu Ve Rektörlük
Oluru Alınır

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Personel Göreve Başlama İş Akış Şeması

Göreve Başlayacak Olan
Personelin Birime Başvurması

Personelin İlgili Evraklarının
İncelenmesi

Evraklarda Sorun Yok İse Merkezi
Tahakkuk Birimi Tarafından SGK
Girişinin Yapılması

Mal Bildirim Beyanı, Aile Yardım
Bildirimi Formu Ve Diğer
Belgelerin Temini

Personelin Elektronik Yazışma
Sistemi Ve Kurum Mail Şifreleri
İçin Bilgi İşlem Daire Başkalığına
Yönlendirilmesi

İşlemle Tamamlandıktan Sonra,
Personel Daire Başkanlığı, Strateji
Daire Başkanlığı Ve Merkezi
Tahakkuk Birimine Göreve
Başlama Yazılarının Bildirilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Personel Görevden Ayrılma İş Akış Şeması

Naklen Başka Kuruma Ataması
Yapılan Personelin Ayrılış İçin
Başvurusu

Personelin Maaş Nakil
Belgesinin Hazırlanması Ve
İmzaların Tamamlanması

Görevden Ayrılış Yazılarının
Personel Daire Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı Ve
Merkezi Tahakkuk Birimine
Gönderilmesi

SGK Çıkış İşlemlerinin Yapılması

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Hastalık Raporunun Hastalık İznine Dönüştürülmesi İş Akış Şeması

Personel Raporu 2 Gün İçerisinde
Birime İletir

Rapor Doğrultusunda Hastalık
İzin Formu Düzenlenir Ve
Dekanlığa Onaylatılır

Hastalık İzin Formu Personel Daire
Başkanlığı Ve Merkezi Tahakkuk
Birimine Bildirilir

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Personel Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
Disiplin Amiri Tarafından
Soruşturmacı Tayin Edilmesi

Soruşturma açılan personelin ve
konu ile ilgili şahitlerin
ifadesinin alınması

Soruşturma tamamlanarak
soruşturma raporunun yazılması
ve raporun disiplin amirine
iletilmesi

Ceza Verilmesi Gerekiyor mu?
Hayır

Uyarma, Kınama Veya Aylıktan
Kesme Cezasının Disiplin Amiri
Tarafından Verilmesi

Kamu Görevinden Çıkarma Cezası
İçin Teklifin Yüksek Disiplin
Kuruluna İletilmesi

Sonucun İlgililere Tebliğ Edilmesi

Kademe İlerlemesinin
Durdurulması Teklifinin Disiplin
Kuruluna Gönderilmesi

Kademe İlerleme Cezasının
Verilmesinin Karar Altına
Alınması

Kararın Atamaya Yetkili Amire
İletilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması

İlgili Öğretim Elemanının 3 Ay
Önce Dilekçe Vermesi Ve
Evrakların Kontrolü

Bölüm Başkanlığı Görüşünün,
Yönetim Kuruluna Sunulması

Yönetim Kurulu Görüşü Olumlu
mu?

E
v
e
t

Bölüm Üst Yazısı, Yönetim Kurulu
Kararı, Dilekçe Ve İlgili Evrakların
Rektörlüğe Gönderilmesi

Rektör Onayı

Gelen Evrakların Birimlere
Gönderilmesi

Hayır

Görev Süresi Uzatılmaz

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Satın Alınan Taşınırın Muayene Kabul Ve Giriş Kaydı İş Akış Şeması

Sarın Alınan Taşınırın Birim
Ambarına Teslim Edilmesi

muayene
Muayene Ve Kabul
İşlemleri İçin
Muayene Kabul Komisyonunun
Haberdar Edilmesi

Teslim Edilen Taşınırın İlgili
Şartname Ve Mevzuata Göre
Muayene Edilmesi

Teslim Edilen Taşınırlar Uygun
mu?

Hayır

Uygunsuzluğun Muayene
Raporunda Belirtilmesi Ve
Taşınırın İadesi

E
v
e
t

Muayene Kabul Raporunun
Düzenlenmesi Ve Taşınırların
Teslim Alınması

Teslim Alınan Taşınırların Sisteme
Girilmesi Ve Taşınır İşlem Fişi
Düzenlenmesi

Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin
Sistem Üzerinden Harcama
Yönetim Sistemine Aktarılması

Muayene Kabul Raporunun Ve
Taşınır İşlem Fişinin Birer
Nüshanın Satın Alma Birimine
Teslim Edilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Tüketim Ve Kullanım Suretiyle Taşınır Çıkışı İş Akış Şeması

İhtiyaç Duyulan Taşınırların
Sistem Üzerinden Talep Edilmesi

İstek Belgesinin
Çıktısının
muayene
Alınması Birim Yetkilisi
Tarafından İmzalanması Ve
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine
Gönderilmesi

Talep Edilen Taşınırın Stok
Durumunun Kontrol Edilmesi

Stok Yeterli m?

E
v
e
t

Stok Durumuna Göre Uygun
Miktarda Talebin Karşılanması

Karşılanan Taşınır İçin Taşınır İstek
Fişi Düzenlenmesi

Tüketim Çıkışlarının 3 Er Aylık
Raporlar Halinde Muhasebe
Birimine Bildirilmesi

Hayır

Talebin Reddedilmesi Ve İhtiyaç
Duyulan Taşınırın Temini İçin
Satın Alma Birimine İletilmesi

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması
Fakülte Yönetim Kuruluna Girecek
Belgelerin Toplanması

Eksik Olan Belgelerin
Tamamlanması

Fakülte Yönetim Kuruluna
Girecek Belgelerin Kontrol
Edilmesi

Fakülte Yönetim Kurulu
Gündeminin Hazırlanması

Gündemin Fakülte Sekreteri
Tarafından Kontrol Edilmesi

Fakülte Yönetim Kurulu Tarih Ve
Saatinin Fakülte Sekreteri
Tarafından İlgililere EBYS
Üzerinden Duyurulması

Alınan Kararların Yazılması Ve
Fakülte Yönetim Kurulu
Üyelerince İmzalanması

Karar Örneklerinin Hazırlanarak
İlgili Birime Teslim Edilmesi

Yazılan Kararların Ve Gündemin
İlgili Dosyalara Kaldırılması

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
PERSONELİN ŞİKÂYET VE MÜRACAAT DURUMLARI HUSUSU
Devlet memurları şikâyet ve müracaatlarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
21 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan Devlet Memurlarının Şikâyet ve
Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde öngörülen yöntemle yapabilir.
1- Şikâyet hakkı: Amirleri ve kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem
ve işlemlerden dolayı sözlü veya yazılı şikâyet hakkına sahiptir, şikâyetler en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikâyetlerde
Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik eki örnek-1 dilekçe
örneği kullanılır. Sözlü şikâyetler, şikâyeti yapanın veya amirin isteği halinde birlikte
imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve tutanak iki tarafa verilir. Birden fazla Devlet
Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikâyette bulunmaları yasaktır. Bir veya aynı
hadise birden fazla memurun şikâyetlerine sebep veya konu olursa bunların her biri, ayrı ayrı
ve tek başına şikâyet haklarını kullanabilirler. Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet
edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikâyeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan
amir, bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada
belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirir. Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara
bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet
dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması
zorunludur. Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikâyetler hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memur, yetkili amirlerce verilen
kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün
içinde bir üst mercie itiraz edebilir. Şikâyet haklarını kullanan Devlet Memurlarına
şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Şikâyet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul
ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını
kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.
2-Müracaat hakkı: Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden
dolayı müracaat hakkına sahiptir. Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların
çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerle müracaat konusunu
çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme
yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün
içinde intikal ettirir. Müracaatın yapılma şekli, müracaat üzerine yapılacak işlemler,
müracaatların incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi, süre,
itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında şikâyete ilişkin hükümler aynen uygulanır.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

İZLEME STANDARTLARI
İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fakültemizde görevli personel, başkanlığımız faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında
uygulanmakta olan iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara
uymaktan sorumludur. Fakülte Dekanı Başkanlığında alt birim personelinin katılacağı
toplantılarda Fakültemiz iç kontrol sistemi değerlendirilecek, aksayan yönleri görüşülecek ve
gerekirse alınacak önlemlere ilişkin eylem planı hazırlanacaktır.
İç kontrolün değerlendirilmesi
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:








İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki
yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem
belirlenmelidir.
İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin
talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate
alınmalıdır.
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli
ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

İÇ DENETİM
İç denetim faaliyetleri İç Denetim Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir
şekilde Üniversitemiz İç Denetçileri tarafından sağlanacaktır.

İç denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:



İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen
standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri
içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA
UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA
İLİŞKİN EYLEM PLANI
Fakültemiz iç kontrol sistemiyle ilgili olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi
gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol standartları tebliği uyarınca yapılması gereken
çalışmaları yürütmek, hazırlamak üzere Başkanlığımız bünyesinde çalışma grubu
oluşturulmuştur.
Çalışma gurubunda Dekan başkanlığında Fakültemiz birimlerinde çalışan memurlar ve
akademik personel görevlendirilecektir.
Buna göre 1 başkan 4 üyeden oluşacak çalışma grubunda görevli personel aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.

Çalışma Grubunda Görevli Personel Listesi
Çalışmalardaki
Görevi

Adı Soyadı

Birimi

Risk Koordinatörü

Prof. Dr. Ümit Başar SEMİZ

Tıp Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. A. C. Sinan YÜRÜKER

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Numan TAŞPINAR

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi H. Haydar KUTLU

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Üye

Ali GÜNEŞ

Fakülte Sekreteri

