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***Görevi/İşi Yürüten Birim 

Personelinin Görevi (Unvanı)**
Risk Düzeyi**** Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması Gereken Önlemler/Kontroller

1 Fakülte Sekreterliği Yüksek

1-Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 2-Maaşta 

hak kaybı oluşması riski, 3-Maaş tutarlarında hata 4-

Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman 

ve emek kaybı 5-Kurumun Prestij kaybı riski

Güncel mevzuat sürekli takip 

edilmeli.Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS 

sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol 

Maaş hesaplama kontrol ve çıktıların 

alınarak ilgili birime teslim edilerek maaşın 

yatmasının sağlanması Evraklarda maddi 

hata olup olmadığı kontrolden geçirilmeli.

2 Fakülte Sekreterliği Yüksek

1-Kişilerin mali hak kaybına uyraması 2-Eksik veya yersiz 

ödemelere neden olunabilir. 3-Borçlandırma yapılması 

gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı4-

Kurumun Prestij kaybı riski

Personelin; puantaj , izin, rapor ve 

görevlendirmelerin takibi tahakkuk işlemi 

başlayıncaya kadar bitmiş olmalıdır.Güncel 

mevzuat sürekli takip edilmeli.Evraklarda 

maddi hata kontrolü tahakkuk anında 

yapılmalıdır

3 Fakülte Sekreterliği Yüksek
1-SGK’ya ödemelerin gecikmesi 2-Kurumun yapılmayan 

veya hatalı yapılan işlemden para cezası alması

Tahakkuk yapılan evrakla SGK'ya 

gönderilecek kayıt ve toplam rakamlar 

birebir olmalıdır.

4 Fakülte Sekreterliği Yüksek 1-Bütçe açığı ve hakkaybı
Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli 

tutulması,zamanında ek ödenek istenmesi

Maaş ödemeleri Personel maaşlarının ödenmesine 

ilişkin işlemler

Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri ek 

ders, mesai, yolluk vb.)gerçekleştirmek

SGK’ya elektronik ortamda gönderilen pay ve 

kesenekleri doğru, eksiksiz ve zamanında göndermek

Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe veödenekleri 

takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak

                                                                                                                                                                                                                                     HASSAS GÖREV-İŞ ENVANTER FORMU 

*Formu Dolduran Birim: Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hassas Görev/ İş**



5 Fakülte Sekreterliği Yüksek
Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, Zaman ve İtibar 

kaybı

Dekanlığa yzaılan yazılara uygun gerekli ön 

tutanağın tutularak uygun gün ve saatte 

toplantının yapılmasının sağlanması

6 Fakülte Sekreterliği Yüksek Hatalı işlem, hak kaybı, kamu zararı ve itibar kaybı

Kanun, yönetmelik diğer mevzuatların 

sürekli takibinin yapılması ve işlemlerin 

kanun aykırı olmadan yapılmaması

7 Fakülte Sekreterliği Yüksek İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı

İzne ayrılan personellerin takibinin 

sağlanaması gerekli bilgilerin  Personel 

Daire Başkanlığına gönderilmesinin 

sağlanması

8 Fakülte Sekreterliği Yüksek
Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu 

zararı

Hukuk Müşavirliği, Personel Daire 

Başkanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde 

sürecin yürütülmesi 

9 Fakülte Sekreterliği Yüksek
KVKK'ya uygun hareket etmeme, kişilerin mağduriyeti, 

İtibar ve güven kaybı

Gerekli özenin ve hassasiyetin gösterilerek 

gizliliğin saklanması

10 Fakülte Sekreterliği Orta
Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak 

kaybı

Dekanlığa gelen bölüm kurul yazılarını 

dikkatlice hazırlanıp kadro çalışmları için 

Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi 

11 Fakülte Sekreterliği Orta
Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin 

sağlanamaması

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve 

diğer idari birimlere konu ile ilgili 

bildirimlerin yapılması

12 Fakülte Sekreterliği Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı
Dekanlığa gelen ihtiyaçlar ve taleplerin 

Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi

13 Fakülte Sekreterliği Orta Kamu zararı, itibar kaybı
Dekanlık Persoenlinin bu konuda 

bilgilendirilip takibin yapılması

14 Dekan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Orta
Eğitim-öğretimin aksaması, hak kaybı, kurumsal hedeflerin 

yerine getirilememesi

 Güz ve Bahar Yarıyılı Başlangıçlarında 

Akademik Takvime Göre Bölüm 

Başkanlarıyla Toplantı Yapılması 

15  Bölüm Başkanı Orta

Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı 

yük düşmesi,araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari

zaman ve kaynağın aktarılamaması

Güz ve Bahar Yarıyılı Başlangıçlarında 

Akademik Takvime Göre Bölüm 

Başkanlarıyla Toplantı Yapılması

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını 

sağlamak

Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, 

objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına 

uygun olarak yapılmasını sağlamak

Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki 

eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek

Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve 

uygulanması

İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin 

yerine

görevlendirme yapılması

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin 

Kurulu kararlarının yazılması

Akademik ve İdari Personel Soruşturmalarının takibi

Kadro talep ve çalışmaları

Gizli yazıların hazırlanması

Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin 

kontrolünü

sağlamak



16 Dekan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Düşük Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verim kaybı

Güz ve Bahar Yarıyılı Başlangıçlarında 

Akademik Takvime Göre Bölüm 

Başkanları ve Öğretim Elemanlarıyla 

Toplantı Yapılması, Konuyla İlgili Gelen 

Yazıların Ebysden Duyurulması

17  Bölüm Başkanı Orta
Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon 

eksikliği ve idari işlerde aksama yaşanması

Toplantı Duyurularının Ebys'den 

Duyurulması

18 Dekan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Düşük
Eğitim hedeflerine ulaşamama, bireysel sorunların artması, 

motivasyon eksikliği

Güz ve Bahar Yarıyılı Başlangıçlarında 

Danışmanlar Eşliğinde Öğrencilerle 

Toplantı Yapılması

19 Dekan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Orta Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması

Güz ve Bahar Yarıyılı Başlangıçlarında 

Akademik Takvime Göre Bölüm 

Başkanlarıyla Toplantı Yapılması  

20 Dekan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Orta
Özel Yetenekle Öğrenci Alan Bölümlerin Kontenjanlarının 

Dolmaması

Özel Yetenek Sınav Takviminin ve İş 

Bölümünün Yapılacak Toplantılarla 

Dönem Ortasında Belirlenmesi

21 Bölüm Başkanı Düşük

Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon 

eksikliği, işbölümünün

gereğince yapılamaması

Toplantı Duyurularının Ebys'den 

Duyurulması

22 Bölüm Başkanı Orta

Eğitim öğretimin aksaması, 

kurumsal hedeflere ulaşmada 

aksaklıklar yaşanması, kurumsal 

temsil ve yetkinlikte sorunlar 

yaşanması

İlgili maddeler ve gereklilikleri 

konusunda bilgilendirme için idari 

birimlerle irtibata geçme

23 Bölüm Başkanı Yüksek Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması Bölüm evraklarının kontrol edilmesi

24 Bölüm Başkanı Yüksek

Öğrenciler danışman öğretim elemanına ulaşma sorunu 

yaşaması Eğitim-öğretimin aksaması

Öğrenci hak kaybı

Danışman öğterim elemanları ile irtibat 

içerisinde gerekli düzenlemeleri ve 

duyuruları yapmak

Fakülte kurulu toplantılarına doğru bilginin ulaştırılması

Danışman öğretim 

elemanlarının kayıt süresince eğitim biriminde hergün 

hazır bulunmaları konusunda bilgilendirmek

Erasmus, Mevlana, Farabi gibi  değişim programlarıyla 

ilgili çalışmaları yürütmek

 Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil 

etmek

Öğrenci danışmanlık hizmetlerini

takib etmek ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek

Sınav programlarının hazırlanmasını sağlamak

Özel Yetenek Sınavlarının Organizasyonu ve 

Koordinatörlüğünü Yapmak

Akademik yıl öncesi ve sonrası bölüm akademik 

toplantısı yapmak

Yüksek Öğretim kurumunun 4. ve 5. maddelerinde 

belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek 



25 Bölüm Başkanı Yüksek
Yanlış muafiyet işlemleri

Yanlış sınıf intibakı ve öğrenci hak kaybı

1-Muafiyeti yapılacak derslerin 

kredilerinin ve içeriklerinin titizlikle 

incelemek

2-Öğrencinin muafiyetinin kredi 

toplamına uygun olarak sınıf 

intibakını yapmak

26 Bölüm Başkanı Orta

Mezun olarak öğrenci profilinde 

zayıflık, yetersizlik ve kalifiye 

olmayan diplomalı işsiz olgusuna 

direkt katkı

Birim akademik kurulunu sık sık toplamak, 

derslerin verimi ile ilgili geri bildirim 

almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm 

içinde çözülemeyen sorunların üst 

birime iletilmesini sağlamak

27 Bölüm Başkanı Orta
Eğitim ve öğretimin aksaması, 

öğrenci hak kaybı

İlgili paydaşlarla iletişimin canlı tutulması, 

şikâyetlerin alınması, çözümün zamanında 

sunulması

28 Bölüm Başkanı Düşük
Öğrenci hak kaybı, eğitim ve 

öğretimin aksaması

İlgili evrak ve yazışmaların zamanında 

iletilmesini 

sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu 

yapmak, 

rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek

29 Bölüm Başkanı Yüksek

Ek ders ödemelerinin aksaması, 

bu ödemeleri hesaba katarak 

işlem ve harcama yapan bölüm 

öğretim elemanlarının ödeme 

planlarında aksama yaşanması, 

gereksiz ödeme cezalarına maruz 

kalmaları

Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve 

evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim 

edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve 

bunun için gerekli koordinasyonu yapmak

30 Bölüm Başkanı Düşük

Eğitim hedeflerine ulaşamama, 

bireysel sorunların artması, 

motivasyon eksikliği

Danışmanlık hizmetlerinin koordine 

edilmesi ve 

periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili 

faaliyetlerin yapılmasını sağlamak

Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını 

değerlendirmek

Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri 

zamanında Dekanlığa ulaştırmak

Öğrenci rehberlik yapmak ve öğrencilerle 

bilgilendirme toplantıları düzenlemek

Ders muafiyeti ve intibak işlemleri

Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, 

bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve 

Dekanlık kapsamında bilgilendirme ve 

değerlendirme yapmak

Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin 

sorunlarıyla ilgilenmek



31 Bölüm Başkanı Orta

Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk 

duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon 

eksikliği, verim düşüklülüğü

Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili 

eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan 

değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, 

bilgi ve şikayetlerinüst birime iletildiği 

toplantılar düzenlenmesi

32 Bölüm Başkanı Orta
Kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi, öğretim 

görevlileri arasında motivasyon düşüklüğü.
Faaliyet raporları denetlenmelidir

33 Bölüm Başkanı Orta
Katılımcı öğrenci ve öğretim elemanları arasında hak kaybı 

yaşanmasına sebep olacaktır.

Erasmus ve Farabi birimlerinin 

denetlenmesi

34 Bölüm Başkanı Yüksek

Güncel işlerin vakitli halledilmemesi ile faaliyetlerin 

aksamasına ve akademik performansın düşmesine sebep 

olur

Bölüm evraklarının kontrol edilmesi

35 Bölüm Başkanı Orta
Bilimsel faaliyetlerin aksaması ve akademik performansın 

düşmesi ile sonuçlanacaktır.
Bölüm takviminin kontrol edilmesi

36 Bölüm Başkanı Orta Hak kaybı yaşanacaktır
Engelli biriminin ve yabancı öğrenci 

biriminin denetlenmesi

37 Bölüm Başkanı Orta
Bilimsel faaliyetlerin aksaması ve akademik performansın 

düşmesi ile sonuçlanacaktır.

Toplantılarda düzenli bilgi aktarımı 

yapılması
Lisans ders programlarının hazırlanması ve yürütülmesi

Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme 

toplantısının yapılması

Faaliyet raporlarının hazırlanması ve denetlenmesi.

Uluslararası öğrenci değişim programlarının 

gerçekleştirilmesi

Görevlendirme belgelerinin zamanlı teslim edilmesi ve 

ilgili birimlerce onaylanması

Birim içerisinde gerekli tüm bilgi, değerlendirme ve 

toplantıların belirli programlar dahilinde 

gerçekleştirilmesi

Dezavantajlı grupların problemleri ile özel olarak 

ilgilenilmesi

* Bu bölüme, … Birim adı yazılacaktır.

    ** Bu bölümde,  faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev/iş tanımlanacaktır.

  *** Bu bölüme … Görevi yürüten Birim Personelinin Unvanı ve Görevi yazılacaktır.

 ****Hassas Görev/İş’in risk düzeyi eklenecektir. (Yüksek-Orta-Düşük)

Hazırlayan

Mehtap GÜZEL

Fakülte Sekreteri

Onaylayan                                                                                                                                     

Prof. Dr. Mustafa ALİCAN

Dekan
















