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HARCAMA BİRİMİ: ARGEFAR (İlaç Geliştirme & Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi)
ALT BİRİM               : Faz Öncesi Araştırmalar Birimi                                             

Sıra 
No Hizmetin/Görevin Adı Riskler (Görevin Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları)
Risk 

Düzeyi*

Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler

 veya Kontroller)

Görevi Yürütecek Personelde 
Aranacak Kriterler

1

Deney hayvanları üzerinde 
yapılan çalışmalar 
kapsamında test 
süreçlerinin izlenerek 
uygulamaların onaylanmış 
protokol, Standart Çalışma 
Prosedürleri ve 
yönetmeliğe uygun olarak 
gerçekleştirilmesi,

-Görevin yerine 
getirilememesinin birimdeki 
işleyişi etkilemesi,
 -İhtiyaçların doğru tespit 
edilememesi,  
-Mali sorumluluk, 
-Kurum itibar kaybı, 
-Hak kaybı, 
-Kamu zararı, 
-İdari para cezası,

Yüksek

-Görevi ile ilgili mevzuatlara 
hakim olunması, 
-Yasal değişikliklerin takibinin 
yapılması,
 -Birimindeki iş ve işleyişin 
koordine edilmesi,
 -İnsan gücü planlamasının 
yapılması, 
 -Zaman yönetimi,

-Lisans mezunu olmak, 
-Görevle ilgili mevzuata sahip 
olmak, 
-Mesleki alanda tecrübeli 
olmak, 
-Deney Hayvanları Kullanım 
Sertifikasına sahip olmak,
-Dikkatli ve özenli olmak, 
-Gizlilik konusunda bilgi sahibi 
olmak,
 -İnsan gücü planlamasını ve 
koordine edilmesini etkin ve 
verimli yapabiliyor olmak,
 -Zaman yönetimine sahip 
olmak,
 -Sorun çözebilme yetkinliğine 
sahip olmak,
-Araştırıcılık, detaylara 
hakimiyet,
 - Etik değerlere bağlılık
 -Gözlem ve analiz yeteneği
 - İnsan ilişkileri ve 
iletişimde beceri/ 
yeterlilik

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSR20VK5E3&eS=613167 adresinden yapılabilir.
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- Toplam Kalite Yönetimi 
felsefesinin benimsenmesi
- Kriz ve stres yönetiminde 
yeterlilik, soğukkanlılık
- Empati yeteneği

2
Deneylerde hayvan 
haklarının ve sağlığının 
korunması

-Görevin yerine 
getirilememesinin birimdeki 
işleyişi etkilemesi,
 -İhtiyaçların doğru tespit 
edilememesi,  
-Mali sorumluluk, 
-Kurum itibar kaybı, 
-Hak kaybı, 
-Kamu zararı, 
-İdari para cezası,

Yüksek

-Görevi ile ilgili mevzuatlara 
hakim olunması, 
-Yasal değişikliklerin takibinin 
yapılması,
 -Birimindeki iş ve işleyişin 
koordine edilmesi,
 -İnsan gücü planlamasının 
yapılması, 
 -Zaman yönetimi,

-Lisans mezunu olmak, 
-Görevle ilgili mevzuata sahip 
olmak, 
-Mesleki alanda tecrübeli 
olmak, 
-Deney Hayvanları Kullanım 
Sertifikasına sahip olmak,
-Dikkatli ve özenli olmak, 
-Gizlilik konusunda bilgi sahibi 
olmak,
 -İnsan gücü planlamasını ve 
koordine edilmesini etkin ve 
verimli yapabiliyor olmak,
 -Zaman yönetimine sahip 
olmak,
 -Sorun çözebilme yetkinliğine 
sahip olmak,
 -Koordinasyon  yapabilmek
 -Araştırıcılık, detaylara 
hakimiyet,
 - Etik değerlere bağlılık
 -İş takibi ve 
sonuçlandırma becerisi
 -Dikkat, disiplin, özen, 
tarafsızlık, katılımcılık, 
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yapıcılık, 
-Gözlem ve analiz yeteneği
- İnsan ilişkileri ve 
iletişimde beceri/ 
yeterlilik
- Toplam Kalite Yönetimi 
felsefesinin benimsenmesi
- Kriz ve stres yönetiminde 
yeterlilik, soğukkanlılık
Empati yeteneği

3

Çalışma verilerinin doğru, 
eksiksiz ve kaynak 
belgeler ile doğrulanabilir 
olmasının sağlanması

-Görevin yerine 
getirilememesinin birimdeki 
işleyişi etkilemesi,
 -İhtiyaçların doğru tespit 
edilememesi,  
-Mali sorumluluk, 
-Kurum itibar kaybı, 
-Hak kaybı, 
-Kamu zararı, 
-İdari para cezası,

Yüksek

-Görevi ile ilgili mevzuatlara 
hakim olunması, 
-Yasal değişikliklerin takibinin 
yapılması,
 -Birimindeki iş ve işleyişin 
koordine edilmesi,
 -İnsan gücü planlamasının 
yapılması, 
 -Zaman yönetimi,

-Lisans mezunu olmak, 
-Görevle ilgili mevzuata sahip 
olmak, 
-Mesleki alanda tecrübeli 
olmak, 
-Deney Hayvanları Kullanım 
Sertifikasına sahip olmak,
-Dikkatli ve özenli olmak, 
-Gizlilik konusunda bilgi sahibi 
olmak,
 -İnsan gücü planlamasını ve 
koordine edilmesini etkin ve 
verimli yapabiliyor olmak,
 -Zaman yönetimine sahip 
olmak,
 -Sorun çözebilme yetkinliğine 
sahip olmak,
-Araştırıcılık, detaylara 
hakimiyet,
 - Etik değerlere bağlılık
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 -Gözlem ve analiz yeteneği
 - İnsan ilişkileri ve 
iletişimde beceri/ 
yeterlilik
- Toplam Kalite Yönetimi 
felsefesinin benimsenmesi
- Kriz ve stres yönetiminde 
yeterlilik, soğukkanlılık
- Empati yeteneği

HAZIRLAYAN

Derya ERSOY
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. İskender İNCE
Merkez Müdürü

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSR20VK5E3&eS=613167 adresinden yapılabilir.
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