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REHBERİN AMACI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı 

(Yönetmelikler, Tebliğler, Usul ve Esaslar vb.) temel olarak; hesap verebilirlik ve saydamlık 

çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik 

düzenlemeleri içermekle birlikte iç kontrol sistemi çalışmaları ile mali olmayan hususları da 

kapsayarak kamu idarelerindeki işleyişi uluslararası kabul görmüş standartlara taşımayı 

amaçlamıştır. 

Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen İç Kontrol Sistemi 

çalışmaları kapsamında hazırlanan bu rehber, Kastamonu Üniversitesi İç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı dâhilinde, Hassas Görevler düzenlemelerin hazırlanması 

çalışmalarında Kurum’a yol göstermeyi amaçlamaktadır.  

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında ön görülen eylemlerin akademik ve idari 

birimlerimiz tarafından uygulanması ve bu kapsamda hassas görevlerin belirlenmesi 

gerekmektedir.  

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan, KOS2 No’lu “ Misyon, 

Organizasyon Yapısı ve Görevler” standardında, idarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin 

görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarede uygun bir 

organizasyon yapısının oluşturulmasının gerekliliği belirtilmiştir.  

Bu kapsamda KOS. 2.6. No’lu genel şartında “İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin 

yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.” 

hükmü ile Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı KOS 2.6.1 eylem kodunda 

“Akademik ve idari birimlerde hassas görev prosedürleri belirlenecektir.” hükmü yer 

almaktadır.  

Söz konusu standartlara uyumun sağlanmasının temini için, harcama birimlerimizde 

icra edilen hassas görevlerin, Hassas Görevler Rehberindeki açıklamalara uygun şekilde 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 



1.GENEL BİLGİLER 

1.1. HASSAS GÖREV 

Kamu yönetiminde yürütülen bazı görevler; idarenin itibarı, yolsuzluk riski, gizli 

bilgilerin ifşası vb. gibi hususlar çerçevesinde diğer görevlerle kıyaslandığında çok daha büyük 

öneme sahiptir. Bu türden görevleri yürüten personelin niteliği ve söz konusu görevlerin 

kesintisiz ve sağlıklı ifa edilebilmesi de diğer görevlere nazaran daha fazla önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek 

riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma 

süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı 

sayıdaki görevler hassas görev olarak değerlendirilir. 

1.2. HASSAS GÖREV NEDEN TESPİT EDİLMELİDİR? 

Hassas görevlerin tespit edilmesi: 

✓ Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit 

edilmesini, 

✓ Bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini, 

✓ Bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını, temin eder. 

Böylece; 

✓ Birimin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine, 

✓ Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasına, yardımcı olur. 

1.3. HASSAS GÖREVLER NASIL TESPİT EDİLİR? 

Hassas görevler; birim bazında ve birim amirlerinin sorumluluğunda tespit edilerek 

“Hassas Görev Tespit Formuna” (EK 1) işlenmeli ve birim amirinin onayına sunulmalıdır. 

Birim amirince de hassas görev olduğuna karar verilen görevler için her birim tarafından 

“Hassas Görev Envanteri” (EK 2), çıkartılmalıdır.  

Hassas Görevler tespit edilirken birimlerin; hizmet envanteri, görev tanımlarında yer 

alan görevleri kapsamında soracakları başlıca sorular şunlardır: 

✓ Hangi görevler gizlilik statüsündedir? 



✓ Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır? 

✓ Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir? 

✓ Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir? 

✓ Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır? 

✓ Hangi görevler yerine getirilemezse mali kayba neden olur? 

✓ Hangi görevler yerine getirilemezse kaynak israfına neden olur? 

✓ Hangi işler yüksek maliyetlidir? 

✓ Hangi işlerin ya da süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur? 

✓ Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır? 

✓ Hangi işler için çok fazla mesai harcanmaktadır? 

✓ Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur? 

✓ Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır? 

1.4. HASSAS GÖREV BELİRLEME VE SONRASI 

Hassas görevlerin envanteri çıkarılır. Bu görevler gözden geçirilir. Hangi aşamalarda 

aksaklıkların olabileceği tespit edilir. Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza 

indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar verilir. Görevlerdeki etkinliğin 

sağlanması için alınan önlemler sürekli olarak izlenir. Bu kontrollerin hayata geçirilmesi ile 

birim daha güçlü bir şekilde görevlerini yerine getirmeye başlar. 

Örnekler: 

Örnek 1: Bütçe hazırlık işlemleri kaynakların doğru tahsisi için önemlidir. Hazırlık 

çalışmaları birimin politika ve öncelikleri doğrultusunda yürütülmez ise bu durum birimin 

fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak 

belirlenmelidir. 

Örnek 2: Personel kayıtları gizlidir. Görmemesi gereken kişi ya da kişilerin bu kayıtları 

görmesi birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir 

görev olarak belirlenmelidir. 



Örnek 3: Hazırlanan rapor, kitap (İzleme/Değerlendirme Raporları, Faaliyet Raporu, 

Stratejik Plan, Çalışma Hayatı İstatistikleri vb.) gibi belgelerin ilgili mevzuatında belirlenen 

sürede/sürelerde ya da beklentilere cevap verebilmesi için kabul edilebilir sürelerde ilgili 

yerlere gönderilmesi/paylaşılması gerekir. Birimin bu çalışmaları zamanında 

tamamlayamaması birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi?/Karar alma sürecini 

olumsuz etkiler mi?/Birimin itibarını zedeler mi? … Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak 

belirlenmelidir. 

Örnek 4: Alınmamış malı alınmış, yapılmamış işi yapılmış, gerçekleştirilmemiş 

hizmeti gerçekleştirmiş gösteren her kişi Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanır. Bu nedenle, 

Muayene Kabul Komisyonunda yürütülen görevler hassas görevlerdir. 

Örnek 5: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri 

gereğince aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi işlemlerinin süresinde 

yapılmaması idari para cezası uygulamasına sebep olduğundan bu görev hassastır denebilir. 

Örnek 6: Birimin fonksiyonu açısından belirli dönemlerde bir belgenin belirli yerlere 

ulaşması gerekiyorsa, belgenin ulaşmaması birim açısından çok büyük soruna neden olacaksa; 

o belgenin dağıtımını yapan personelin bu görevi hassastır denebilir. 

Örnek 7: Bilişim sistemlerinde; personele tüm sisteme giriş yapma yetkisi verilmişse 

ve bu görevdeki bir aksaklık, birimin çok büyük maddi zarar/ itibarının zedelenmesi/ 

faaliyetlerini tamamlayamaması ile karşılaşmasına neden olacaksa bu personelin işi hassas 

olarak belirlenebilir. 

Örnek 8: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve 

yapım işlerinde yaklaşık maliyetin hesaplanması ve kaydedilmesi sürecinde görev alan 

personelin işi hassas görev olarak belirlenebilir. 

1.5.GÖREVDEN AYRILAN PERSONEL İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? 

Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi 

olmaması o alanda işlerin aksamasına sebep olabilir. Bu nedenle görevden ayrılan personelin 

durumunu “Hassas” olarak görmek gerekmektedir. Bu durum envanter listesinde yer almalıdır. 

Hizmetin herhangi bir aksama olmadan sürdürülebilmesi için görevlendirilen personelin 

gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik belirlenecek özel prosedür, görevinden 

ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu 

altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli 



işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri 

hususlara yer verilmelidir. 

 

1.6.HASSAS GÖREVLERDE RİSK SEVİYESİNİN TESPİTİ VE ALINACAK 

ÖNLEMLER  

Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya 

durumlar risk olarak tanımlanır. Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç 

ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, 

değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm 

faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur. Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk 

yönetimini sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir çalışan, görev alanı çerçevesinde 

risklerin yönetilmesinden(risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden 

geçirilmesi ve raporlanması) sorumludur. Bu kapsamda Birim İç Kontrol Çalışma Grubunun 

risk seviyelerini belirleme çalışmalarında tüm personelin katkı sağlaması büyük bir önem arz 

etmektedir. Birim çalışanları, hassas görevlere ilişkin riskleri tespit etmek ve ilgili çalışma 

grubuna iletmek konusunda tereddüt yaşamamalıdır. Hassas görevler için risk seviyelerinin 

belirlenmesi aşamasında tespit edilen riskler kendi içerisinde aşağıda belirtilen risk seviyelerine 

göre kategorize edilir.  

✓ Yüksek: Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu 

zararı.  

✓ Orta: İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, 

mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.  

✓ Düşük: Tekit, zaman kaybı, idari personele olan güvenin azalması,  

Görevin sonucuna etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar. Kayıt altına alınan 

hassas görevin yerine getirilememesi durumunda karşılaşılacak olan risk seviyesi EK-1’ deki 

Hassas Görev Tespit Formundaki Risk Düzeyi sütununa kaydedilir.  

Birimler kendi iş ve işlemlerinden hangilerinin hassas görev olduğuna karar verdikten 

sonra risklerine göre oluşabilecek aksaklıkları tespit eder ve bu aksaklıkların önlenebilmesi 

veya en aza indirilebilmesi için önlemler almaya karar verirler. Aşağıda sayılan önlemler ile 



birlikte birimler kendilerinin de belirleyebileceği farklı önlemler alabilirler. Bu kapsamda 

alınabilecek bazı önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

✓ Hata, israf ve usulsüzlük riskini azaltmak için sorumluluklar farklı kişiler arasında 

dağıtılabilir.  

✓ Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir.  

✓ Kurumun ana faaliyet alanında yer alan ve ileri derecede teknik uzmanlık (tecrübe 

veya ihtisaslaşma) gerektiren işlerin bir veya birkaç kişi tarafından yapılması yerine bu 

görevlerde çalışacak personel sayısı arttırılabilir.  

✓ Hassas görevi yürüten personelin yetkileri paylaştırılabilir.  

✓ Hassas görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi 

tutulabilir.  

✓ Hassas görevi yürüten personelin aynı görevde uzun süreli çalıştırılmaması amacıyla 

gerekli hallerde rotasyon uygulanabilir. 

1.7. HASSAS GÖREVLERİN İZLENMESİ  

Birimler, Hassas Görev Envanterinde yer verilen görevleri;  

✓ Periyodik aralıklarla gözden geçirmeli,  

✓ Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceğini tespit etmeli,  

✓ Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler 

alınabileceğine karar vermeli,  

✓ Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemleri sürekli olarak izlemelidir.



2. HASSAS GÖREV FORMLARI 

 2.1. Hassas Görev Tespit formu EK 1 

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 

HARCAMA BİRİMİ: 

ALT BİRİM: * 

Sıra 

No 

 

Hizmetin/Görevin Adı 

 

Riskler 

 

Risk Düzeyi ** 

 

Kontroller/Tedbirler 

Görevi Yürütecek 

Personelde Aranacak 

Kriterler 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

HAZIRLAYAN 

(Hassas Görev Belirleme Komisyonu Üyeleri) 

ONAYLAYAN 

* … Şube Müdürlüğü… Tahakkuk Birimi… Öğrenci İşleri… gibi yazılacak.  

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



2.2. Hassas Görev Envanteri EK 2 

HASSAS GÖREV ENVANTERİ 

HARCAMA BİRİMİ: 

Sıra 

No 

Hassas Görevler Görevin Yürütüldüğü 

Birim * 

Sorumlu Birim 

Amiri ** 

Görevin Yerine Getirilmemesinin 

Sonuçları 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ONAYLAYAN 

(Birim Amiri) 

* Bu bölüme… Dekanlığı, … Y. Ok. Müdürlüğü, … Myo. Müdürlüğü, … Enst. Müdürlüğü, … Genl. Sekt, … Daire Başkanlığı, … Şube Müdürlüğü 

yazılacaktır.  

** Bu bölüme… Dekan, …Y. Ok. Müdürü, …Myo. Müdürü, …Enst. Müdürü, … Genl. Sekt, … Daire Başkanı, … Şube Müdürü yazılacaktır.  



2.3. Hassas Görevler Listesi EK 3 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ 

BİRİM: 

ALT BİRİM: 

 

Hassas Görevler 

Hassas Görevi Olan 

Personel Ad-Soyadı 

Risk Düzeyi ** Görevin Yerine 

Getirilmeme Sonucu 

Prosedürü (Alınması Gereken 

Önlemler ve Kontroller) 

     

     

     

     

     

     

HAZIRLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

ONAYLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

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



FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1) 

1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanımı çerçevesinde tespiti, 

2) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan v.b. risklerinin belirlenmesi, 

3) Riskin düzeyi(Riskin gerçekleşme ihtimali) 

4) Riske karşı alınabilecek tedbirler, 

5) Kritik faaliyeti yürüten personelin nitelikleri belirlenerek Ek-1 (Hassas Görev Tespit 

Formu) doldurulur ve imzalanır. 

Hassas Görev Envanter Formu (Ek-2) 

1) Tespit edilen hassas görevlerin yazılması (Ek-1 Hassas Görev Tespit Formunda 

belirtilen) 

2) Hassas görev kapsamında yürütülen birim/şube adının belirtilmesi, 

3)Hassas görev kapsamında yürütülen birim/şube sorumlularının adının 

belirtilmesi(unvanı ile birlikte), 

4)Hassas görevin yerine getirilmemesinin sonuçları yazılarak Ek-2 Hassas Görev 

Envanter Formu doldurulacaktır. 

Hassas Görev Listesi (Ek-3) 

1) Tespit edilen hassas görevlerin yazılması( Ek-1, Ek-2 Hassas Görev Tespit Formunda 

belirtilen) 

2) Hassas görev kapsamında yürüten Personel Adının belirtilmesi, 

3) Hassas görev kapsamında yürütülen görevin risk düzeyi(yüksek, orta, düşük) 

4) Hassas görevin yerine getirilmemesinin sonuçları,(Ek-2 Formunda belirtilen) 

5) Hassas görevin yerine getirilirken karşılaşılması muhtemel risklere karşı alınacak 

önlemler yazılacaktır. 

 



TABLOLARIN ( EK.1-EK.2-EK.3) ÖRNEKLERİ-1 

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 

HARCAMA BİRİMİ: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

ALT BİRİM: * Mutemetlik 

Sıra 

No 

 

Hizmetin/Görevin 

Adı 

 

Riskler 

 

Risk 

Düzeyi ** 

 

Kontroller/Tedbirler 

Görevi Yürütecek 

Personelde Aranacak 

Kriterler 

1 Personel Maaşları Maaşların zamanında ödenmemesi Yüksek Mutemedin süreci dikkatli 

takip etmesi  

Kanun, Yönetmelik ve 

Genelgeleri bilmeli 

2 Ek Ders Ödemeleri  Puantajların doğru hesaplanmaması 

ve döneminde ödenememesi 

Yüksek Puantajların Kontrolü Kanun, Yönetmelik ve 

Genelgeleri bilmeli 

3 Personel Primleri  Döneminde Prim atılmaması Yüksek Prim dönemlerinin takip 

edilmesi 

SGK hakkında bilgi 

sahibi olmalı 

4      

5      

6      

7      

HAZIRLAYAN 

(Hassas Görev Belirleme Komisyonu Üyeleri) 

ONAYLAYAN 

 

 



 

HASSAS GÖREV ENVANTERİ 

HARCAMA BİRİMİ: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

Sıra 

No 

Hassas Görevler Görevin Yürütüldüğü Birim * Sorumlu Birim Amiri 

** 

Görevin Yerine Getirilmemesinin 

Sonuçları 

    1 Personel Maaşları Eğitim Fakültesi Dekanlığı  Harcama Yetkilisi Ödemelerin Aksaması 

2 Ek Ders Ödemeleri  Eğitim Fakültesi Dekanlığı  Harcama Yetkilisi Ödemelerin Aksaması 

3 Personel Primleri  Eğitim Fakültesi Dekanlığı  Harcama Yetkilisi Prim Cezaları 

4     

5     

6     

7     

ONAYLAYAN 

(Birim Amiri) 

 

 

 

 

 

 



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ 

BİRİM: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

ALT BİRİM: Mutemetlik 

 

Hassas Görevler 

Hassas Görevi Olan 

Personel Ad-Soyadı 

Risk Düzeyi ** Görevin Yerine 

Getirilmeme Sonucu 

Prosedürü (Alınması Gereken 

Önlemler ve Kontroller) 

Personel Maaşları Ad/Soyadı Yüksek Ödemelerin Aksaması Takibinin düzenli olarak yapılması 

Ek Ders Ödemeleri  Ad/Soyadı Yüksek Ödemelerin Aksaması Takibinin düzenli olarak yapılması 

Personel Primleri  Ad/Soyadı Yüksek Maddi Cezalar Takibinin düzenli olarak yapılması 

     

     

     

HAZIRLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

ONAYLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

 

 

 

 

 

 

 



TABLOLARIN ( EK.1-EK.2-EK.3) ÖRNEKLERİ-2 

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 

HARCAMA BİRİMİ: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

ALT BİRİM: * Dekan 

Sıra 

No 

 

Hizmetin/Görevin 

Adı 

 

Riskler 

 

Risk Düzeyi 

** 

 

Kontroller/Tedbirler 

Görevi Yürütecek 

Personelde Aranacak 

Kriterler 

 

 

 

1 

 

 

 

Harcama Yetkililiği 

-Mali sorumluluk 

-Ödenek üstü harcama yapılması 

-Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmaması, 

-Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi 

için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş 

usul ve esaslara uygun olarak 

gerçekleştirilmemesi 

-Kamu zararı 

-Eğitimin öğretimin aksaması 

 

 

 

Yüksek 

-Ödeneklerin kontrolünün 

yapılması  

-Yüksekokul ihtiyaçlarına göre 

taleplerin ödenek kullanılarak 

karşılanması  

-Yapılacak harcamaların ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde 

gerçekleştirilmesinin sağlanması 

-Lisans veya üstü 

mezuniyeti olması 

-Görevle ilgili mevzuata 

hakim olma 

-Kontrol ve dikkatli 

davranma 

2      

3      

4      

HAZIRLAYAN 

(Hassas Görev Belirleme Komisyonu Üyeleri) 

ONAYLAYAN 

 

 



HASSAS GÖREV ENVANTERİ 

HARCAMA BİRİMİ: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

Sıra 

No 

Hassas Görevler Görevin Yürütüldüğü Birim * Sorumlu Birim Amiri ** Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 

 

1 

 

Mal ve Hizmet Alımları 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Fakülte ihtiyaçlarının karşılanamaması 

sebebiyle idari akademik işlerin aksaması  

-Eğitimde materyal sıkıntısı riski nedeniyle 

aksamalar yaşanması 

 

2 

 

Taşınır İşlemleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Satın alım işlemlerinin gecikmesi  

-Firmalara ödemelerin geç yatması  

-Kurumun Prestij kaybı riski  

-Zimmet ve taşınır kayıtlarında tutarsızlık riski 

 

3 

 

Ek ders ödemeleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Ek ders ödemelerinin Akademik Personele geç 

ödenmesi  

-Kurumun Prestij kaybı riski 

 

4 

 

SGK Kesenek İşlemleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-SGK’ya ödemelerin gecikmesi  

-İlgili personelin ceza görmesi 

 

5 

 

Yolluk ve Avans İşlemleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Avans işlemlerinin aksaması 

-Avansın mahsubunun yapılamaması 

-Yolluk İşlemlerinin aksaması  

-Kişilerde gecikmeden dolayı oluşacak hak kaybı  

-Kurumun Prestij kaybı riski 

 

6 

 

Maaş İşlemleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Maaşta hak kaybı oluşması riski  

-Maaş tutarlarında hata  

-Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum 

için zaman ve emek kaybı  

-Kurumun Prestij kaybı riski 

 

7 

 

Terfi İşlemleri 

 

Mali İşler Birimi 

 

Harcama Yetkilisi 

-Terfilerin yapılmamasından dolayı maaşta hak 

kaybı  

-Kurumun Prestij kaybı riski 

ONAYLAYAN 

(Birim Amiri) 

 



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ 

BİRİM: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

ALT BİRİM: Dekan 

 

Hassas Görevler 

Hassas Görevi 

Olan Personel Ad-

Soyadı 

Risk Düzeyi 

** 

Görevin Yerine Getirilmeme 

Sonucu 

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler 

ve Kontroller) 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanununun 4. Ve 5. Maddelerinde 

belirtilen amaç ve ilkelere uygun 

hareket etmek 

Dekan Yüksek -Eğitim öğretimin aksaması,  

-Kurumsal hedeflere ulaşmada 

aksaklıklar yaşanması,  

-Kurumsal temsil ve yetkinlikte 

sorunlar yaşanması 

-İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda 

bilgilendirilme yönünde gerekli 

çalışmaların tamamlanması 

-Fakülte kurullarına başkanlık etmek 

ve kurul kararlarının uygulanmasını 

sağlamak  

-Fakülte birimleri arasında düzenli 

çalışmayı sağlamak 

Dekan Yüksek -Kurulların ve idari işlerin 

aksaması ile hak kaybı 

-Zamanında kurullara başkanlık etmek 

-Kurul kararlarının uygulanmasını 

sağlamak 

-Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin 

gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını 

sağlamak 

Dekan Yüksek -Bütçe açığı ve mali kayıp -Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak 

harcamanın öngörülerek hazırlanması 

-Fakültenin kadro ihtiyaçlarını 

belirleyerek üst Yönetime sunmak 

Dekan Yüksek -Hak kaybı -Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek 

-Taşınırların etkili, ekonomik, verimli 

ve hukuka uygun olarak edinilmesini 

ve kullanılmasını; kontrollerinin 

yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol 

yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının 

saydam bir şekilde tutulmasını 

sağlamak 

 

 

Dekan 

 

 

Yüksek 

 

 

-Cezai yaptırım Görevin 

aksaması 

 

 

-Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve 

uygulanması 

-Fakültenin birimleri üzerinde genel 

gözetim ve denetim görevini yapmak 

Dekan Orta -Kaliteli eğitimin verilememesi  

-Hak ve adalet kaybı 

-Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve 

fakülte sekreteri ile koordineli çalışma 

-Stratejik Planlama Kurulu 

toplantılarına katılmak Dekanlığının 

Dekan Yüksek -İtibar Kaybı -Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve 

fakülte sekreteri ile koordineli çalışma 



personelinin her türlü özlük işlerini 

organize edip yürütülmesini sağlamak 

-Dekanlığının Bölümleri arasında 

koordinasyonu sağlamak, 

Dekan Orta -Kaliteli eğitimin verilememesi -Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve 

fakülte sekreteri ile koordineli çalışma 

-Fakültede yapılacak işlerin yasa, 

tüzük ve yönetmeliklere uygun bir 

şekilde Rektörlük Makamının 

talimatları doğrultusunda zamanında 

yapılmasını sağlamak, 

Dekan Yüksek -Eğitim öğretimin aksaması  

-Hak kaybı 

-Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve 

fakülte sekreteri ile koordineli çalışma 

-Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve 

uygulaması 

-Kuruluşun amaç ve hedefleriyle 

değişen fırsatlar arsındaki uyumun 

korunması ve yönetilmesine destek 

vermek 

Dekan Orta -Görevin aksaması -Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için 

gerekli iç denetimi sağlamak 

HAZIRLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

ONAYLAYAN 

Adı-Soyadı/Görevi/İmza 

 


