
İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
İŞ AKIŞI ADI Kataloglama ve Sınıflama İşlemler�
SÜREÇ ADI Kataloglama İşlemler� Alt Sürec�

İşlem Adı R�sk Sayısı Kontrol Sayısı Dosya Sayısı
Taşınır s�c�l numarası alan kaynakların ön kapak �ç� ve arka dış kapağına taşınır s�c�l
numaralarının yazılması ve taşınır s�c�l barkod et�ketler�n�n yapıştırılması,
güvenl�kler�n�n sağlanması �ç�n kaynak ve varsa kaynak ekler�n�n RFID et�ket�n�n
takılması ve kütüphaneye a�t olduğunu bel�rten k�tap a�d�yet kaşeler�n�n basılması.
Taşınır s�c�l numarası alan k�tapların ön kapak �ç� ve arka dış kapağına taşınır s�c�l
numaralarının yazılması ve taşınır s�c�l barkod et�ketler�n�n yapıştırılması,
güvenl�kler�n�n sağlanması �ç�n k�tap ve varsa k�tap ekler�n�n manyet�k güvenl�k
şer�tler�n�n takılması ve kütüphaneye a�t olduğunu bel�rten k�tap a�d�yet kaşeler�n�n
basılması

1 1 0

R�sk No R�sk Tanımı R�sk Türü

R.2.6.7-2 Taşınır s�c�l numaralarının ve taşınır s�c�l barkod et�ketler�n�n yapıştırılmaması ve RFID et�ket�n�n takılmaması
sonucu kaynağın güvenl�k problem� oluşması. Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.2.6.7-3 Kataloglama ve sınıflama �şlem� tamamlanan her kaynağın dem�rbaş numarasının, dem�rbaş et�ket�n�n ve RFID
et�ket�n�n kontrol ed�lmes�.

Önley�c�, Gerekl�
Oldukça, Otomat�k

RFID et�ket� ve dem�rbaş numaralarının Kütüphane Otomasyon S�stem� üzer�nde
eşleşt�r�lmes�. 1 1 0

R�sk No R�sk Tanımı R�sk Türü

R.2.6.7-3 Dem�rbaş ve RFID et�ket�n�n yanlış eşleşt�r�lmes� neden�yle ödünç/�ade �şlemler�nde kullanıcı üzer�ne farklı b�r
kaynağın tanımlanması. Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.2.6.7-4 Eşleşt�rme �şlem� esnasında RFID’ye tanımlanan kaynağın dem�rbaş ve k�ml�k b�lg�ler�n�n tey�t ed�lmes�. Önley�c�, Gerekl�
Oldukça, Otomat�k

Satın alma, bağış, değ�ş�m, abonel�k yolu �le kütüphane koleks�yonuna katılmak üzere
gelen dermeye ayn�yat yetk�l�s�nce taşınır s�c�l numarasının ver�lmes�.
Satın alma ve bağış yolu �le Kütüphane koleks�yonuna katılmak üzere gelen k�taplara
Ayn�yat yetk�l�s�nce taşınır s�c�l numarasının ver�l�r. Bu numaralar taşınır malların
depoda veya raftak� ürünler�n tesp�t� �ç�n gerekl�d�r.

1 1 0

R�sk No R�sk Tanımı R�sk Türü

R.2.6.7-1 Taşınırlara aynı dem�rbaş numarasının ver�lmes� veya h�ç numara ver�lmemes� envanter kaydı �ç�n r�skl� b�r
durumdur. Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.2.6.7-2 Kataloglama ve sınıflama �şlem� tamamlanan her kaynağın dem�rbaş numarasının ve et�ket�n�n kontrol ed�lmes�. Önley�c�, Gerekl�
Oldukça, Otomat�k


