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HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 

Doküman No ODÜ/…./HG-05.1 
Standart Dosya No 17273394 
Revizyon Tarihi   06/12/2022 
Revizyon No  

Harcama Birimi : Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Alt Birim* : Dekan / Harcama Yetkilisi 

Sıra 

No Hizmetin/Görevin Adı 
Hassas Görevi Olan 

Personel 
Riskler (Görevin Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları) 

Risk 

Düzeyi 
Kontroller/ 

Tedbirler 

Görevi Yürütecek 

Personelde Aranacak 

Kriterler 

1. Harcama Yetkilisi Görevi Prof. Dr. İlker AYDIN --Görevin yerine getirilememesinin 

birimdeki işleyişi etkilemesi, 

 -İhtiyaçların doğru tespit 

edilememesi, 

 -Harcama talimatının verilmemesi, 

 -Mali sorumluluk, 

 -Kurum itibar kaybı, 

 -Hak kaybı,  

-Kamu zararı, 

Yüksek -Görevi ile ilgili 

mevzuatlara hâkim 

olunması,  

-Yasal değişikliklerin 

takibinin yapılması, -

Birimindeki iş ve 

işleyişin koordine 

edilmesi, 

 -İnsan gücü 

planlamasının 

yapılması,  

-Düzenlenen ödeme 

emri belgelerinin ve ek 

evrakların 

kontrollerinin yapılıp 

imzalanması  

-Zaman yönetimi, 

-Görevle ilgili mevzuata sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak 

-Dikkatli ve özenli olmak,  

-Gizlilik konusuna özen göstermek, 

-İnsan gücü planlamasını ve 

koordine edilmesini etkin ve verimli 

yapabiliyor olmak,  

-Zaman yönetimine sahip olmak, 

-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip 

olmak,  

-Koordinasyon yapabilmek, 

-Disiplinli Olmak 

                                                   Hazırlayan 

                                      Hüseyin ÇELİK    

                                     Fakülte Sekreteri  

                                              Onaylayan 

                                       Prof. Dr. İlker AYDIN 

                                                Dekan 
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Hizmetin/Görevin Adı 

 
Hassas Görevi Olan 
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Riskler (Görevin Yerine 
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Risk 

Düzeyi 

 

Kontroller/ 

Tedbirler 
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Personelde Aranacak 

Kriterler 

1. Dekan Yardımcılığı Doç. Dr. Tolga AKTÜRK 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin 

MUTLU 

 

-Görevin yerine getirilememesinin 

birimdeki işleyişi etkilemesi, 

 -İhtiyaçların doğru tespit 

edilememesi,  

-Harcama talimatının verilmemesi, 

 -Mali sorumluluk,  

-Kurum itibar kaybı,  

-Hak kaybı,  

-Kamu zararı,  

Yüksek Dekanın bulunmadığı 

zamanlarda vekaleten 

Dekan görevlerinin 

yerine getirilmesi, 

Eğitim-öğretimle ilgili 

tüm çalışmaların 

koordine edilmesi, 

yapılmasının ve 

kontrolünün 

sağlanması, 

-Görevle ilgili mevzuata sahip 

olmak,  

-Mesleki alanda tecrübeli 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, 
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 Gerçekleştirme Görevlisi 

İşlemleri 

Hüseyin ÇELİK -Mali sorumluluk,  

-Kurum itibar kaybı, 

 -Hak kaybı,  

-Kamu zararı,  

-İdari para cezası,  

-Gecikme zammı ve faizine 

sebebiyet verme, 

-Görevin yerine getirilememesinin 

birimdeki işleyişi etkilemesi, 

 -İhtiyaçların doğru tespit 

edilememesi,  

 

Yüksek Bütçelerden bir giderin 

yapılabilmesi için iş, 

mal veya hizmetin 

belirlenmiş usul ve 

esaslara uygun olarak 

gerçekleştirilmesi, 

harcama talimatlarının 

ve onaylarının 

oluşturulması, ödeme 

emri belgesinin usulüne 

uygun düzenlenmesi, 

düzenlenen ödeme emri 

belgelerinin ve ek 

evrakların üzerinde ön 

mali kontrol yapılması 

ve imzalanması, 

ihtiyaçların doğru tespit 

edilmesi, birimler arası 

gerekli koordinasyonun 

ve iletişimin 

sağlanması, yapılacak 

harcamaların ilgili 

mevzuatlar gözetilerek 

ve planlama ile 

yapılması, 

-Görevle ilgili mevzuat bilgisine 

sahip olmak ve yasal değişiklikleri 

takip etmek,  

-Mesleki alanda tecrübeli olmak,  

-Dikkatli ve özenli olmak, -Analitik 

düşünme, yorumlama ve 

değerlendirme yeteneğine sahip 

olmak, 

 -Gizlilik konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

                                                    

                                                         Hazırlayan 

                                      Hüseyin ÇELİK    

                                     Fakülte Sekreteri  

                                                      

                                              Onaylayan 

                                 Prof. Dr. İlker AYDIN 

                                                Dekan 
























	Hassas Görev Tespit Formu Dekan yardımcılığı
	Hassas Görev Tespit Formu ilker aydın
	hassas görev tespit formu

