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1 Evrak Havale İşlemleri 

-Zaman kaybı, 
-Hizmet kalitesinin düşmesi, 
-Görevin aksaması,
-Hak İhlali

Orta

Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli 
evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim 
alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi 
gereken kişi veya kişilerin görmesi,

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak,
-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

2 Posta İşlemleri

-Zaman kaybı, 
-Hizmet kalitesinin düşmesi, 
-Görevin aksaması,
-Hak İhlali
-Personelin mağdur olması,
 -Görevde aksaklıklar,
 -Cezai İşlem, 
-Soruşturma

Yüksek

Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli 
evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak 
teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları 
görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak,
-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

3 Yazı İşleri

-Zaman kaybı, 
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
 -Görevin aksaması,
 -Görevde aksaklıklar

Yüksek

Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli 
evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim 
alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi 
gereken kişi veya kişilerin görmesi,

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak,
-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

4 Komisyon Üyeliği ve 
Gerçekleştirme Görevlisi

-Zaman kaybı,
 -Hizmet kalitesinin düşmesi,
 -Görevin aksaması,

Orta

Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli 
evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim 
alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi 
gereken kişi veya kişilerin görmesi,

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak,
-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

5 Dilekçe İşlemleri 

-Zaman kaybı, 
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
 -Görevin aksaması,
-Personelin mağdur olması,

Orta

Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli 
evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim 
alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi 
gereken kişi veya kişilerin görmesi,

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak,

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSDMKPNAS3&eS=485600 adresinden yapılabilir.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 31.12.2021-E.485600
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 -Görevde aksaklıklar, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN

Adnan Okan DOĞAN
Fakülte Sekreter Vekili 

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Uğur SUNLU
Dekan Vekili


