
T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ İŞLER ve EĞİTİM-ÖĞRETİM

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine 
vekalet etmek, Yüksekokul Kurulu, 
Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara 
başkanlık etmek.

Müdür 
Yardımcısı

Yüksek

Görevin aksaması, hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek

Personelin yürüttüğü hizmetleri denetlemek Müdür 
Yardımcısı

Orta 

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

Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek Müdür 
Yardımcısı Yüksek

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

Haftalık Ders Programları ve Sınav 
Programlarını hazırlamak

Müdür 
Yardımcısı Orta

Sınavların zamanında yapılamaması ve ders 
planlarında karışıklık olması durumunda derslerin 
işlenememesi.

Ders ve sınav programlarının ilgili bölüm başkanları ile 
görüşülerek düzenlenmesi ve çakışmalarının olmaması için detaylı 
kontrolleri yapmak.

Tüm bölümlerin başarı durumlarını takip 
etmek, mezun olacak durumda olan 
öğrencilerin görüşlerini almak üzere anketler 
düzenlemek, bu doğrultuda bölümlerin 
eksiklerini belirlemek.

Müdür 
Yardımcısı

Orta

Başarısızlığın artması ve mezun olan öğrencilerin 
memnun olmamaları sonucunda gelecek yıllarda 
öğrenci adaylarının bölümlerimizi tercih 
etmemeleri ve bölümlerin kapanma riskinin 
doğması

Nitelikli öğretim elemanlarının alımına önem vermek, öğrencilerin 
iş bulabilmelerini kolaylaştıracak bölümleri açmak, öğrencilerin 
bölümleri ile ilgili memnuniyetlerini, kaygılarını ve şikayetlerini 
öğrenmek için periyodik olarak anketler düzenlemek, ayrıca sözlü 
iletişim kurmak.

Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin 
düzenleyeceği her türlü etkinliklerle 
ilgilenmek

Müdür 
Yardımcısı Orta

Kulüp öğrencileri arasındaki fikir uyuşmazlıkları 
nedeniyle oluşabilecek sorunlar

Kulüp öğrencileri ve ilgili Rektörlük birimleri ile sözlü ve yazılı 
görüşmeler yaparak kulüp öğrencilerinin sorunlarını gidermek.



Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, 
kurulacak komisyonlara başkanlık etmek

Müdür 
Yardımcısı Yüksek

Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada 
haksızlık ortamının doğmas

Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasını kontrol 
etmek

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

Müdür 
Yardımcısı Orta 

İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 
haklarının kaybı

Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve sıkı kontrol ile çalışmalarını 
sağlamak. Bölümlerden yardım almak.

Temizlik hizmetler ile çevre 
düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak

Müdür 
Yardımcısı Orta 

Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve 
düzenlemeleri sağlamak 

Muhasebe ve Taşınır Hizmetlerinin 
denetimini yapmak

Müdür 
Yardımcısı Yüksek

İş akış ve işlemlerin hızlanması, aksamaması İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin 
giderilmesi



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve 
uygulanması 

Yüksekokul 
Sekreteri Yüksek

Hatalı işlem, hak kaybı, kamu zararı ve itibar kaybı Yapılan değişiklikleri takip etmek

Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim 
Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının 
yazılması

Yüksekokul 
Sekreteri Orta 

Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, Zaman ve 
İtibar kaybı 

Zamanında görevi yerine getirmek

İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan 
personelin yerine görevlendirme yapılması

Yüksekokul 
Sekreteri Orta 

İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında 
yapılması ilgili birimlerden yazı ile talep edilmesi,

Mali yıl bütçelerinin hazırlanması Yüksekokul 
Sekreteri

Yüksek

Personele yapılması gereken ödemelerin 
yapılamaması ve Okul ihtiyaçlarının 
karşılanamaması.

Geçmiş yıllarda yapılan harcamalar ile gelecekte yapılması planlar 
harcamaların karşılaştırılmasının yapılarak personel alımı, 
personel görevlendirmeleri, mal ve hizmet alımı işlemlerinin 
maliyetlerini buna göre belirlemek, bütçenin verimli kullanımı 
konusunda gerekli tedbirleri almak.

Yazışmaların Yapılması Yüksekokul 
Sekreteri

Yüksek

İtibar ve Güven Kaybı. Yazı ve Personel İşleri Birimi tarafından Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi üzerinden havalesi yapılan kurum içi ve kurum 
dışı yazıların Müdürlüğe zamanında havalesini yapmak, gelen 
yazıların zamanında cevaplandırılmasını sağlamak, gizli yazıların 
güvenliği ve güvenli bir şekilde ilgili makama ulaştırılması 
konusunda gerekli tedbirleri almak.

Temizlik Hizmetleri ile çevre 
düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak

Yüksekokul 
Sekreteri Düşük

Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin 
sağlanamaması

Bina İdare Amiri ile birlikte günlük rutin kontrollerin yapılmasını 
denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak



Bütçenin hazırlanması ve yönetimi Yüksekokul 
Sekreteri Yüksek

Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı Bütçe açığı ve hak kaybı

Kadro talep ve çalışmaları Yüksekokul 
Sekreteri Yüksek

Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş 
ve hak kaybı

Planlı ve programlı bir şekilde takip etmek

Gizli yazıların hazırlanması Yüksekokul 
Sekreteri Yüksek

KVKK'ya uygun hareket etmeme, kişilerin 
mağduriyeti, İtibar ve güven kaybı

Resmi yazışma kuralarında uyulması gereken yönetmelik 
çerçevesinde yazışmaları takip etmek

Yüksekokul Kurulu'na ve Yüksekokul 
Yönetim Kurulu'na Raportör olarak katılmak.

Yüksekokul 
Sekreteri Yüksek

Zaman Kaybı Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kurulu'nda alınan 
kararları yazılı hale getirilmesini sağlamak ve Rektörlüğün ilgili 
birimlerine bildirmek.



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM BÖLÜM BAŞKANI

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin 
hazırlanması

Bölüm 
Başkanı

Yüksek

Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencilerin hak 
kaybı yaşaması, eğitim ve öğretim kalitesinde 
beklenen hedeflere ulaşılamaması

Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin hazırlanmasında 
nesnellik ilkesine uygun hareket etmek, öğretim elemanlarının 
akademik çalışmaları ile Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimlerinin 
olduğu günleri dikkate almak, programların ve görevlendirmelerin 
hazırlanışında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görüşlerini 
dikkate almak.

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

Bölüm 
Başkanı

Orta 

Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, Zaman ve 
İtibar kaybı 

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

Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans 
kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak

Bölüm 
Başkanı Orta 

İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, 
verim düşüklüğü

Bölüm öğretim elemanlarının ders saatlerine 
riayet edip etmemesi

Bölüm 
Başkanı

Yüksek

Hak Kaybı, Zaman Kaybı, İtibar Kaybı. Bölüm öğretim elemanlarının vermekle yükümlü oldukları 
derslere zamanında girip girmediklerini denetlemek, derslerin 
verimli geçip geçmediği konusunda öğrencilerle fikir alışverişinde 
bulunmak, mazeretsiz olarak göreve gelmeyen veya derslerine 
girmeyen öğretim elemanları hakkında yasal yaptırımların 
uygulanması konusunda Müdürlüğü bilgilendirmek.



Sınav Programlarının Hazırlanması Bölüm 
Başkanı

Yüksek

Hak Kaybı, Zaman Kaybı, İtibar Kaybı. Sınav Programlarını hazırlamak ve zamanında Müdür 
Yardımcısına bildirmek, sınav saatlerinin çakışmasının önüne 
geçmek için gerekli kontrolleri yapmak.

Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla 
ilgili çalışmaları yürütmek

Bölüm 
Başkanı

Orta 

Hak Kaybı Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörlüğü görevini yürüten 
öğretim elemanlarının taleplerini dikkate almak, değişim 
programları ile ilgili öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi ve 
duyuruyu yapmak.

Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını 
değerlendirmek

Bölüm 
Başkanı Düşük

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması Hak kaybının önüne geçmek için gerekli kontrolleri yapmak.

Bilimsel ve Akademik çalışmalar Bölüm 
Başkanı

Orta 

Yüksekokulun bilim üretme, proje geliştirme, 
çağdaş gelişime katkıda bulunma özelliğini 
zamanla kaybetmesi.

Bölüm öğretim elemanlarını proje, bildiri, makale, yayın gibi 
akademik çalışmalar yapmaları konusunda teşvik etmek, 
araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek, programların alt 
yapısının ve laboratuvar imkanlarının geliştirilmesi konusunda 
Müdürlüğe görüş bildirmek,

Öğrencilerin İş Bulma imkanlarını ve 
özgüvenlerini artırıcı Önlisans 
Programlarının Açılması

Bölüm 
Başkanı Orta 

Hak Kaybı, öğrenci adaylarında Önlisans 
Programlarına olan talebin azalması, 
Memnuniyetsizlik

Ülke geneli doluluk oranlarını, kamu ve özel sektörde iş bulabilme 
imkanlarını ve Yüksekokulun bulunduğu yöreye uyumu dikkate 
alarak Önlisans Programı açılması konusunda Müdürlüğe görüş ve 
öneride bulunmak.



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANI

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

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

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları
Yüksek

Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere 
ulaşmada aksaklıklar yaşanması.

Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri 
konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında 
iletişim kurulması.

Ders içeriklerinin hazırlanması ve 
planlanması çalışmalarına katılmak, ders 
programlarının eksiksiz yürütülmesini 
sağlamak.

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları Yüksek

Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin 
düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar 
yaşanması. Öğrenci hak kaybı.

Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında 
kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel 
ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm 
sağlanması.

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

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları Orta 

Öğrenci hak kaybı. Eğitim ve öğretimin aksaması. 
Öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir 
öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıklar 
yaşanması.

Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyelerinin öğrencilere 
gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. 
konularda destek sunmasını sağlamak.

Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön 
gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal 
ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek 
vermek.

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları Orta 

Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli 
olan Müdürlük ve Bölüm koordinasyonunda 
aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim 
ağının sağlanamaması.

Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi 
sağlanacak olan sinerjinin, dinamizme edilebilmesi için öğretim 
üyelerine toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerinde 
mazeretlerini önceden bildirmeleri.

Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel 
alanda ulusal ve uluslararası kongreler 
düzenlenmesine yardımcı olmak

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları Orta 

Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan 
akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda 
yapılmaması, kamu zararı.

Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel 
araştırma ve çalışmalarının kurumsal hedefler için öneminin 
vurgulanması, dönem verilerinin toplanması, gerekli araştırmalar 
için destek sunulması.

Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik 
plan, performans kriterleri gibi her yıl 
yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek.

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları
Orta 

Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama. 
Koordinasyon eksikliği. Kamu zararı.

Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye 
taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde 
belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi.



Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim 
programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları Orta 

Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde akademik 
kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, kurum 
için akademik hedefleri ulaşılamaması, mezun 
profilinde gerekli yetkinliğin sağlanamaması

Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programı 
koordinatörlerinin yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini sağlaması.

Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı 
ve Bölüm Başkan Yardımcılarının vereceği 
akademik ve idari işleri yapmak

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları
Yüksek

Akademik ve idari işlerin aksama Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri 
konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında 
iletişim kurulması.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik 
takvimin esas alınması ve zamanında 
uygulanması.

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları
Yüksek

Güven ve itibar ve başarı kaybı. Kalite düşüklüğü. 
Tercih edilme konusunda geriye düşme.

Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders 
programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması.

Yüksekokulun Etik Kuralları'na uymak, iç 
kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas 
görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre 
hareket etmek

Bölüm 
Öğretim 

Elemanları
Orta 

Akademik hedeflerden sapma. İdari 
koordinasyonda aksaklıklar. Kurumsal yetkinlik ve 
temsil sorunu.

Öğretim üyelerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama 



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında 
yapılması

Bölüm 
Sekreteri Orta 

İşlerin aksaması, İtibar Kaybı, hak mağduriyeti Bölümlerin yazışmalarının takip edilmesi. Bölümlerle 
koordinasyonun sağlanması.

Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul 
kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ 
edilmesini sağlamak.

Bölüm 
Sekreteri Orta 

Kurul toplantılarının aksaması. Bölüm öğretim 
elemanlarının toplantılardan haberlerinin olmaması. 
Kararların ilgili yerlere ulaşamaması.

Yapılan toplantıların takip edilmesi. Alınan kararların zamanında 
ilgili birimlere yazılması.

Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve 
belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili 
evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Bölüm 
Sekreteri Yüksek

Aranılan evraka ulaşılamaması. Bölümün idari 
işlerinde aksaklıkların doğması.

Görevli personel tarafında bilgi ve belgelerin takibinin yapılması. 
Bilgi ve belgelerin zamanında arşivlenmesinin sağlanması.

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

Bölüm 
Sekreteri Orta 

Bölüm ders programı ile sınav takviminin hatalı 
olması. Yapılacak görevlendirmelerde evraklarının 
eksik, hatalı olması

Bölümlerle koordinasyon içinde olunması. Bölümlerden gelen 
program bilgilerinin kontrol edilmesi.

Bölüm öğretim elemanlarının görev 
sürelerinin takibini yapmak.

Bölüm 
Sekreteri 

Yüksek

Hak kaybının oluşması. Güven kabının oluşması. 
Çalışma veriminin düşmesi.

Personelin iş takibini titizlikle yapması. Bölümlerle koordinasyon 
içinde olunması.



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM YAZI ve PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim 
Kurulu İşlemleri (Toplantı duyurusunun 
yapılması, gündemin hazırlanması, kararların 
hazırlanıp dağıtılması)

Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi Yüksek

Zaman Kaybı, İşlerin Aksaması Toplantı duyurusunun ve gündeminin ilgililere ulaşıp ulaşmadığını 
teyit etmek, Toplantı ve karar numarası sırasına dikkat etmek, 
Özellikle Eğitim Komisyonunda ve Senato Toplantısında 
görüşülecek olan kararların Rektörlüğe zamanında ulaşmasını 
sağlamak.

Gelen kurum dışı evraklar ile dilekçelerin 
kaydedilmesi, gereğinin yapılması

Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi Yüksek

Zaman Kaybı, İtibar Kaybı, Hak Kaybı. Gelen kurum dışı evraklar ile dilekçelerin Elektronik Belge 
Yönetimi Sistemine kaydını yaparak Müdürlüğe onaylatmak üzere 
Yüksekokul Sekreterliğine havalesini yapmak, Müdürlükten Yazı 
ve Personel İşleri Birimine düşen yazıları en kısa zamanda 
cevaplandırmak veya gereğini yapmak.

Gizli yazılar Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi 
Yüksek

Belge gizliliğinin ihlal edilmesi Yazıları sadece muhatabına havale etmek.

Süreli Yazılar Süreli yazıların son gününden 
önce cevaplandırılmasına öncelik vermek.

Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi 
Orta 

Zaman Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı. Süreli Yazılar Süreli yazıların son gününden önce 
cevaplandırılmasına öncelik vermek.

Personel Bilgilerinin Saklanması Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi 
Yüksek

Kişisel veya gizli bilgilerin başkalarının eline 
geçmesi

Bilgileri ve evrakları kilitlenebilir dolaplarda muhafaza etmek, 
bilgilere ulaşmak üzere sadece bir personeli görevlendirmek.

Öğretim elemanlarının görev sürelerinin 
uzatılması

Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi 
Orta 

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin bitimine en ay bir ay kala 
görev süresi uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarını 
Rektörlüğün ilgili birimine göndermek.



Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirme işlemleri Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi Orta 

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı. Rektörlük onayını almak üzere öğretim elemanlarının yurt içi 
görevlendirme evraklarını görevlendirmenin talep edildiği tarihten 
en az bir hafta önce, yurt dışı görevlendirme evraklarını ise 
görevlendirmenin talep edildiği tarihten en az bir ay önce 
Rektörlüğün ilgili birimine göndermek.

İzin, Görevlendirme, Rapor vb. bilgilerinin 
Otomasyon Sistemine giriş işlemleri

Yazı ve 
Personel İşleri 

Birimi Orta 

İtibar Kaybı, Güven Kaybı, bilgilerin güncel 
olmaması.

Akademik ve idari personelin yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz 
izin, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, sağlık raporu, nüfus, 
iletişim bilgilerini zamanında Personel Otomasyon Sistemine 
girerek bilgilerin güncelliğini sağlamak.



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Hassas Görevler (Tanım)
Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve 
işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere 
hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi

Taşınır Mal 
Kayıt Birimi

Yüksek

İhtiyaçların hizmete yönelik ve yeterli sayıda tespit 
ve temin edilememesi.

İhtiyaçları belirleme aşamasında Üniversitemizin misyonu ve 
vizyonunu dikkate almak, Yüksekokulumuz akademik ve idari 
personelimizden taşınır talep listelerini yazılı olarak almak ve 
ihtiyaçlarını buna göre belirlemek, ihtiyaçların bütçe imkanları 
çerçevesinde temin edilememesi durumunda talepleri yazılı olarak 
Rektörlüğün ilgili birimine bildirmek.

Taşınır mallarını sayarak teslim alınması, 
depoya yerleştirilmesi.

Taşınır Mal 
Kayıt Birimi Yüksek

Mali kayıp. Menfaat sağlama. Yolsuzluk. Kontrollerin, Kanuna uygun olarak oluşturulan komisyon 
tarafından doğru yapılması

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

Taşınır Mal 
Kayıt Birimi

Yüksek

Kamu zararı. Kontrollerin ve işlemlerin yetkili ve uzman kişiler tarafından 
yapılması.

Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin taşınır 
kayıt ve yönetim sistemine doğru şekilde 
işlenmesini sağlamak, bunlara ilişkin taşınır 
işlem fişlerini düzenlemek.

Taşınır Mal 
Kayıt Birimi

Yüksek

Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama. 
Zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi.  
Kamu zararı.

Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin süresi içerisinde yapılması, 
Gerekli belgelerin düzenli tutulması.

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

Taşınır Mal 
Kayıt Birimi Yüksek Kamu zararı

Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak 
taşınırların emniyete alınması



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM SATIN ALMA BİRİMİ

Hassas Görevler (Tanım) Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun 
yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi Satın Alma 
Memuru Yüksek

Bütçe açığı ve hak kaybı Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak 
harcamanın öngörülmesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının 
Hazırlanması ve tahakkukunun yapılması.

Satın Alma 
Memuru Yüksek

Hak ve itibar kaybı Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile 
koordinasyon içerisinde bulunma.

Satın alma evrakının hazırlanması. Satın Alma 
Memuru Yüksek

Kamu zararı oluşması. Satın alma işlemlerinin 
uzaması. Alımın gerçekleşmemesi.

Kontrollerin doğru yapılması. İhtiyaçların bilinçli bir şekilde 
belirlenmesi.

Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım 
sözleşmelerinin yapılması

Satın Alma 
Memuru Yüksek

Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet vermek. Her yıl Ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların 
aylık kontrollerinin takip edilmesi

İhale ve satın alma İşlemlerini yapmak. Satın Alma 
Memuru Yüksek

Haksız rekabet. ihale iptali, menfaat sağlama Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını 
sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, Ödenek durumunun 
kontrolü. Piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması.

Bir sonraki yıla borç bırakılmaması Satın Alma 
Memuru Yüksek

Ödenek sıkıntısı, mali kayıp Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve var 
ise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

Hassas Görevler (Tanım) Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun 
yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi 
zamanında göndermek.

Öğrenci İşleri 
Personeli Yüksek

Hak kaybı Zaman kaybı. Güven kaybı. Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi.

Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde 
gerekli düzenlemeyi sağlamak.

Öğrenci İşleri 
Personeli Yüksek

İşlerin aksaması. Evrakların kaybolması. 
Zamanında cevap verememe.

Yapılan işin öneminin bilinmesi. Gizliliğe riayet edilmesi.

Öğrencilerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 
korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini 
önlemek.

Öğrenci İşleri 
Personeli Yüksek

Aranılan bilgi ve belgeye ulaşamama. Belgelerin 
ilgisiz kişilerin eline geçmesinden doğacak olumsuz 
sonuçlar.

Yapılan işin öneminin bilinmesi. Gizliliğe riayet edilmesi. Evrak 
takibin titizlikle yapılması

Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip,ilgili 
birimlere bilgi vermek

Öğrenci İşleri 
Personeli Yüksek

Yasalara uymama ve düzenin bozulması. Hak 
kaybı. Güven kaybının oluşması.

Takip işlemlerinin görevli personel tarafından yasal süre içerisinde 
yapılması ve ilgili birimlerle zamanında yazışmaların yapılması.

Staja Başlama ve Bitiş İşlemleri Öğrenci İşleri 
Personeli 

Yüksek

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı, Zaman 
Kaybı.

Öğrencileri yapmaları gereken işlemler konusunda bilgilendirmek 
ve yönlendirmek, staja başlama tarihinden önceki bir aylık süre 
içerisinde SGK işe giriş bildirgelerini, staj bitiş tarihinden sonraki 
bir aylık süre içerisinde ise SGK işe çıkış bildirgelerini 
düzenlemek, izleyen ayın 1 - 15 tarihleri arasında Rektörlüğün 
ilgili birimine bildirmek, staj sonrasında teslim edilen staj 
defterlerinin okunmak üzere Staj Komisyonu üyelerine ulaşmasını 
sağlamak. Öğrenci kayıtlarının ve duyuruların zamanın da 
yapılması. Görevli personelin iş akışına riayet etmesi. Akademik 
takvimin takip edilmesi.



Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt 
işlemlerini yapmak Ders kayıt işlemlerini 
takip etmek, çıkan sorunların çözümünde 
danışmanlara destek olmak

Öğrenci İşleri 
Personeli 

Yüksek

- Öğrencilerin öğrenim ücretini yatırmalarına 
rağmen bankadan ya da öğrenci bilgi sisteminden 
kaynaklanan sorunlardan dolayı ders kaydı 
yapamaması

Öğrencilerden gelen uyarıların Banka/Öğrenci Bilgi sistemi 
üzerinden derhal kontrol edilmesi

Öğrenci Bilgi Sisteminde gerekli 
güncellemelerin yapılarak, değişikliklerin ve 
bilgilerin zamanında girilmesi

Öğrenci İşleri 
Personeli 

Orta 

Öğrenci Bilgi Sisteminde oluşturulan program, 
müfredat ve ders içerik bilgilerinin teknik 
aksaklıklardan dolayı öğrenci bilgi paketinde 
görüntülenememesi

Belirli aralıklarla bilgi paketindeki bilgilerin kontrol edilmesi, ve 
değişikliklerin ve güncellemelerin zamanında ve eksiksiz 
yapılması.

Öğrenciler tarafından talep edilen belgelerin 
düzenlenmesi

Öğrenci İşleri 
Personeli Orta 

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı, Zaman 
Kaybı.

Öğrenciler tarafından yazılı olarak talep edilen (öğrenci belgesi, 
Transkript, ders içerikleri vb.) belgeleri en kısa sürede hazırlayarak 
ilgili öğrenciye elden veya elektronik ortamda ulaştırmak.

Mezuniyet işlemlerinin hazırlanıp ilgili 
birimlerle yazışmaları tamamlanarak 
mezuniyet belgelerini hazırlamak

Öğrenci İşleri 
Personeli Yüksek

Hak kaybı, işlerin aksaması, çalışma veriminin 
düşmesi

İşlerin zamanında yapılması ve takibi

Diplomaların Verilmesi Öğrenci İşleri 
Personeli 

Orta 

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı, Zaman 
Kaybı.

Talep edilen tarihte ilgili öğrenciye hemen teslim etmek üzere, 
Rektörlük tarafından düzenlenen diplomalar ile Müdürlükçe 
imzalanan transkriptleri Programlara göre dosyalamak ve 
öğrencilere vermek.

Başarı itibari ile % 10 giren öğrencilerin 
tespiti ve işlemlerinin yürütmek

Öğrenci İşleri 
Personeli Orta 

Hak Kaybı -Öğrenciye geri ödeme yapılması 
sürecinin aksaması

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Yatay Geçiş İşlemleri Öğrenci İşleri 
Personeli 

Orta 

Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı, Zaman 
Kaybı.

Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri 
yapması gereken işlemler konusunda bilgilendirmek ve 
yönlendirmek, yatay geçişi kesinleşen ve ilan edilen öğrencileri 
bilgilendirmek, Üniversitemizin başka birimlerine ve başka 
üniversitelere yatay geçiş yapacak öğrencilere işlemler konusunda 
yardımcı olmak ve öğrencinin talep edeceği belgelerin en kısa 
sürede teminini sağlamak.



T.C.
GiRESUN ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİM BULANCAK ENDÜSTRİYEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM MUHASEBE BİRİMİ

Hassas Görevler (Tanım) Kurum/Organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun 
yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

Hassas Görevler Hassas Görevi 
Olan Personel 

Risk 
Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler

Maaş İşlemleri Muhasebe 
Birimi Yüksek

Maaş işlemlerinin zamanında yapılmaması, kamu 
zararı, hak kaybı, maaşların fazla veya eksik 
yatırılması

Maaşların fazla ve eksik ödenmemesi için maaş evraklarını kontrol 
etmek, evrakları zamanında hazırlayarak Üniversitenin ilgili 
birimine ve ilgili bankaya ulaştırmak.

Maaş hazırlanması sırasında kişilerden 
kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz 
yapılması.

Muhasebe 
Birimi Yüksek

Kamu zararı. Kişi zararı. İş akışına uygun hareket etmek. Birimler arası koordinasyon 
sağlanması. Verilen doğru girilmesi

Ek Ders Ücretleri Muhasebe 
Birimi

Yüksek

Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi, kamu 
zararı, hak kaybı, fazla veya eksik ödenmesi

Ders görevlendirmelerine ilişkin Kurul Kararları, Rektörlük 
Olur'ları ve Aylık Ders Yükü bildirimleri çerçevesinde ek ders 
ücreti işlemlerini gerçekleştirmek, evrakları zamanında 
hazırlayarak Üniversitenin ilgili birimine ve ilgili bankaya 
ulaştırmak.

Sosyal yardım ve tahakkuk evraklarını 
hazırlamak.

Muhasebe 
Birimi Yüksek

Kişinin uğradığı zarar süresi boyunca yapılmayan 
ödemenin tahahkkuk ettirilerek ödenmesi.

Birimler arası koordinasyon sağlanması. Verilerin doğru girilmesi.

Birimimize ait fatura (telefon, elektrik, su 
vb.) ödemelerini takip etmek

Muhasebe 
Birimi Orta 

Faturaların geç ödenmesi durumunda gecikme 
faizinin ödenmesi

Fatura ödeme belgelerini zamanında hazırlamak ve en kısa sürede 
Rektörlüğün ilgili birimine ulaştırmak.

Satın Alma İşlemleri Muhasebe 
Birimi

Yüksek

Kamu Zararı, İtibar Kaybı, Güven Kaybı. Satın alma taleplerini değerlendirerek ihtiyaç önceliklerine göre 
alım yapmak, satın alma işlemlerini bütçe imkanları dahilinde 
gerçekleştirmek, Taşınır Kayıt Birimi ile koordineli çalışmak, satın 
alma evraklarını mevzuata uygun hazırlamak.



Bütçe İşlemleri Muhasebe 
Birimi

Yüksek

Alınması gereken mal ve hizmetlerin alınamaması, 
ek ders ve yolluk ücretlerinin zamanında 
ödenememesi veya eksik ödenmesi, fatura 
ödemelerinin gecikmesi

Yapılacak tüm harcamaları gerçekçi ve doğru bir şekilde 
hesaplamak ve harcamalarda planlama dışına çıkılmamasına 
dikkat etmek. (Zorunlu haller hariç)

Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik 
ortamda gönderilen keseneklerin doğru, 
eksiksiz ve zamanındagönderilmesi.

Muhasebe 
Birimi

Yüksek

Kamu zararı. Bunun sonucu asgari ücretin 3 katına 
kadar idari para cezası gerektirebilir

İş akışına riayet edilmesi. SGK Kanun ve Uygulamalarına riayet 
etmek. İş ve işlemlerin süresi içerisinde yapılması.

Akademik personelin ek ders sınav ücretleri, 
Yurtiçi-Yurtdışı, geçici sürekli görev 
yollukları ve idari personelin mesai 
ücretlerini hesaplaması işlemlerini yapmak.

Muhasebe 
Birimi

Orta 

Hak Kaybı Personelin bilinçli hareket etmesi. Kurum içi koordinasyonun 
sağlanması.

Ödeme emri belgesi düzenlemesi Muhasebe 
Birimi Yüksek

Kamu zararına sebebiyet verme riski Kontrollerin doğru yapılması. İş akışına uygun hareket etmesi. 
Kontrollerin doğru yapılması. Verilerin doğru girilmesi.


