T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Yazı İşleri Birimi
Hizmetin/Görevin Adı

Yazı İşleri iş ve işlemleri

Akademik Personel
Alım İşlemleri

Riskler

Gelen yazılar için gerekli iş ve işlemlerin
zamanında yapılmaması

Personel alım işlemlerinde gerekli belgelerin
yanlış veya eksik olması

Risk
Düzeyi

Orta

Görevi Yürütecek
Personelde
Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Yazıların
incelenerek
bildirilen işlem
-Görevle
sürelerinin takip edilmesi
mevzuata
Gerekli
birimlere
bilgilendirme
olmak
yapılması

mevzuata

Yüksek

-Görevle
ilgili
Başvurularda teslim edilen evrakların dikkatli hakim olmak
bir biçimde incelenmesi ve sonuçlandırılması

mevzuata

Görevlendirme ve diğer olurları
almak

Görevlendirmelerin ve olurların yapılmaması

Yüksek

Görevlendirme izni başlamadan önce olurların
alınması

Yönetim ve Fakülte Kurulu
kararlarının yazışmaları

Kurullarda alınan kararların eksiksiz bir biçimde
uygulanmaması

Yüksek

Kararların uygulanmasında birimlere gerekli
bilgilendirmelerin ve yazışmaların yapılması

HAZIRLAYAN

-Görevle ilgili
hakim olmak
-Görevle
mevzuata
olmak

ONAYLAYAN
Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR

Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

ilgili
hakim

Dekan V.

ilgili
hakim

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Yazı İşleri Birimi
Hizmetin/Görevin Adı

Riskler

Göreve yeni başlayan personelin
SGK Girişleri ve SGK İlişik Kesme SGK girişlerinin ve SGK ilişik
kesme işlemlerinin zamanında
yapılmaması

KAYSİS- İYEM

Fakülte bölüm ve anabilim dalı
başkanlarının izin, görev ve
raporlarının giriş yapılmaması

Personelle ilgili günlü yazıların takibi Süresi içerisinde cevap verilmeyen yazılar
işlevsiz hale gelip, birimi ve kurumu sıkıntıya
sokması
İzinler, görevlendirmeler, raporlar,
idari görev süreleri ve atama
sürelerinin takibi ve kontrolü

Risk Düzeyi

Yüksek

Orta

Personelin maddi ve manevi sıkıntıya
girmesi, idarenin zor durumda kalması
Yüksek

HAZIRLAYAN

ilgili
Göreve başlayan personeli bilgilerinin -Görevle
mevzuata
hakim
eksiksiz bir şekilde elde edilmesi ve
girişlerin
göreve
başlama
tarihi olmak
itibariyle yapılması
Fakülte bölüm ve anabilim
başkanlarının
izin,
görev
raporlarının
zamanında
birimlerce bildirilmesi

dalı -Görevle
ve mevzuata
olmak
ilgili

ilgili
hakim

-Görevle ilgili
mevzuata hakim
olmak

Yazıların takibini yapmak
Yüksek

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Not tutmak

Tüm izinlerin çetelesi tutularak
görev süreleri takip edilmeli

Görevle ilgili
mevzuata hakim
olmak

ONAYLAYAN

Duran ADIGÜZEL

Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR

Fakülte Sekreter V.

Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Yazı İşleri Birimi
Hizmetin/Görevin Adı

Riskler

Öğrencilerle ilgili yazışmalar

Sunulan hizmetin aksaması

Öğrencilerle ilgili Günlü yazıların Yazışmaların zamanında yapılmaması,
takibi ve dağıtımı zamanında görevlendirme, ödemeler vb. işlerde
aksaklıkların meydana gelmesi
yapmak
Yatay geçiş müracaatları, kayıt
dondurma vs. öğrenci başvurularının
işlemleri

Risk Düzeyi

Orta

Yüksek

Sunulan hizmetin aksaması

HAZIRLAYAN

Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Orta

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

İlgili tüm yazı ve talepleri zamanında
yazmak

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

Günlü
yazıların süresi içerisinde Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak
takibinin, iş ve işlemlerinin yapılması

Günü birlik kayda girilmesi ve gecikmeden
yazışmalarının yapılması

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

ONAYLAYAN

Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Maaş Tahakkuk
Hizmetin/Görevin Adı

Riskler

Gelen Ders Yükleri için gerekli iş ve
işlemlerin zamanında yapılmaması

Ek Ders İşlemleri

Ek Ders işlemleri ve Yönetim
Kurulu kararı

Kurullarda
alınan
eksiksiz
bir
uygulanmaması

Yolluk İşlemleri

Görevlendirme oluru ve Yönetim
Kurulu
Kararı
zamanından
alınmaması
HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

kararların
biçimde

Risk Düzeyi

Kontroller veya Tedbirler

Orta

Ders yükleri incelenerek öğretim
üyelerinin imzaları ve bağlı
anabilim dalı başkanın imzası takip
edilmesi

Yüksek

Yüksek

Kurul

kararlarının

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler
Görevle
ilgili
hakim olmak

mevzuata

ilgili
incelenmesi Görevle
hakim olmak

mevzuata

Görevlendirme Oluru ve Yönetim
Kurulu Kararı zamanında alınması

Görevle
ilgili
hakim olmak

ONAYLAYAN

Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

mevzuata

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Maaş Tahakkuk
Hizmetin/Görevin Adı

Maaş İşlemleri

Kesenek ve bildirge

Riskler

Maaş ödemelerinin eksik veya fazla
ödenmesi

Kesenek ve bildirgelerinin yasal
süresi içerisinde bildirilmemesi

HAZIRLAYAN

Duran ADIGÜZEL

Risk Düzeyi

Yüksek

Yüksek

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Terfi, sendika giriş çıkışları, rapor
ve görevlendirme sürelerinin takibi,
aile durum bilgisi gibi maaşı Görevle
ilgili
etkileyecek güncellemelerin tabip hakim olmak
edilmesi
Maaş ödeme emirlerinin kesenek
ve bildirgelere ait kalemlerinde
ödenen tutarların hesaplanması
SGK kesenek ve bildirge ekranına
doğru aktarımının yapılması

Görevle
ilgili
hakim olmak

ONAYLAYAN

Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR

Fakülte Sekreter V.
Dekan V.

mevzuata

mevzuata

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Mali İşler ve Satın Alma
Hizmetin/Görevin Adı

Risk Düzeyi

Riskler

Fakültenin
öncelikli
stratejik
Belirlenen
performans
amaç
ve
mali
hedeflerin,
göstergelerin
belirli,
performans
hedef
ve
gerçekçi olmaması
göstergelerinin hazırlanması

hedef
ve
ulaşılabilir,

İdare düzeyinde belirlenen performans
Mali Performans Programının hedeflerine ait gösterge verilerinin ilgili
hazırlanması ve onaya sunulması birimlerden tam ve doğru olarak
alınamaması

Mali Performans Programı
faaliyetlerine ilişkin gerekli
işlemlerin gerçekleştirilmesi

-Performans hedeflerine bağlı
"faaliyetlere" ilişkin
maliyetlendirmelerin gerçekçi
yapılmaması

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Belirlenen
performans
hedef
ve
göstergelerinin
incelenerek
gerekli Görevle ilgili mevzuata hakim
bilgilendirmelerin yapılması
olmak
-Bölümlerden
gelen
performans
göstergelerinin değerlendirilmesi ve
geçmiş
yıllarla
karşılaştırılarak
incelenmesi,
-Gösterge verilerinin elde edilmesi ile
ilgili
gerekli
bilgilendirmelerin
yapılması
Performans
programı
hazırlık
sürecinde
bölümlerden
gelen
faaliyetlerin maliyet dağılımlarının
incelenmesi,
gerekli düzeltmelerin
yapılması
ve
ödenek
dağıtım
kalemlerinin yapılması

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

ONAYLAYAN
Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Mali İşler ve Satın Alma
Hizmetin/Görevin Adı

Riskler

Fakültemiz Bütçe hazırlık çalışmaları
iş ve işlemleri

Fakültemizin bütçe teklifinin ihtiyaçlarının
altında
kalması,
Bütçe
ödeneklerinin
ihtiyaçlara/gider
kalemlerine yeterli ödeneğin sağlanmaması

Ayrıntılı Finansman
hazırlanması

Programının

Fakültemizin
Mali Durum ve
Beklentiler Raporunun hazırlanması

Bütçe giderlerinin bütçe ödeneklerinin aylık
ve üçer aylık dağıtım miktarından fazla
olması
5018 sayılı Kanunun genel esaslarından olan
"Mali Saydamlık" gereği hazırlanması
gereken raporların yasal öneminin harcama
yetkililerince önemsenmemesi veya
yeterince anlaşılamaması

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Risk Düzeyi

Kontroller veya Tedbirler

Yüksek

Fakültemiz Bölümlerinin ihtiyaçlarının
önceden tespit edilmesi,
Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş
dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması,
Önceden belirtilmeyen taleplerin
alınmaması.

Orta

Yüksek

Gelirlerin gerçekleşme ay ve dönemlerinin
geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmesi
Gelirlerin yasal dayanaklarından gerçekleşme
dönemlerinin tespit edilmesi,
Harcama birimlerinin ihtiyaçlarının tam olarak
tespit edilmesi
Bölüm Başkanları ile bölüm ihtiyaçları için
çalışma toplantılarının yapılması

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Görevle
olmak

ilgili

mevzuata hakim

Görevle
olmak

ilgili

mevzuata hakim

ilgili

mevzuata hakim

İlgili raporların yasal dayanakları hakkında
bilgilendirmelerin
yapılması,
Raporların
hazırlanmasında
kullanılan Görevle
verilerin
elde
edilmesi
ile
ilgili olmak
bilgilendirmelerin yapılması

ONAYLAYAN
Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Bölüm Sekreterliği
Hizmetin/Görevin Adı

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Riskler

Risk Düzeyi

Okullarda Gözlem, Okul Deneyimi,
Öğretmenlik
Uygulaması
öğrenci
listelerinin
zamanında
Dekanlık
Makamına bildirilmemesi

Orta

Dönem başlamadan önce listelerin
Görevle ilgili mevzuata hakim
oluşturularak
Dekanlık
Makamına
olmak
gönderilmesi

Topluma hizmet uygulamaları dersi
Topluma hizmet uygulamaları
başvuru
dilekçelerinin
zamanında
Başvuru Dilekçeleri
Dekanlık Makamına bildirilmemesi

Orta

Dilekçelerin sistem üzerinden iş
Görevle ilgili mevzuata hakim
akışının
başlatılarak
Dekanlık
olmak
Makamına gönderilmesi

Orta

Görevlendirme izinlerinin içeriğine
göre yolluklu – yolluksuz olma Görevle ilgili mevzuata hakim
durumuna uygun iş akışı başlatılarak olmak
Dekanlık Makamına gönderilmesi

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması Öğrenci Listeleri

Görevlendirme İzinleri

-Görevlendirme izni için başvuru
dilekçelerinin
zamanında
teslim
edilmemesi, telafi programlarının geç
verilmesi

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Kontroller veya Tedbirler

ONAYLAYAN
Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Bölüm Sekreterliği
Hizmetin/Görevin Adı

Görev Süresi Uzatımı

Ders Muafiyetleri

Sınavlar

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Riskler

Risk Düzeyi

Akademik personelin görev süresi uzatma
işlemlerinin
Dekanlık
Makamına
bildirilmemesi

Yüksek

Görev
süresi
kontrol edilmesi

Yüksek

Muafiyet işlemlerinin değerlendirme
sürecinin en kısa sürede yapılması için Görevle ilgili mevzuata hakim
iş akışı sürecinin başlatılması ve olmak
takibinin yapılması

Yüksek

Dilekçelerin sisteme yüklenerek zamanında
değerlendirme
yapılmasının
takibinin Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak
yapılması

Erasmus muafiyet işlemleri, farabi
programı muafiyet işlemleri, yatay
geçiş muafiyet işlemleri ve Ders
muafiyeti başvurularının zamanında
yapılmaması ve Dekanlık Makamına
gönderilmemesi.
Mazeret sınavı, tek ders, yaz okulu
başvurularına, üstten ders alma başvuruları,
çift anadal başvuru işlemlerinin zamanında
Dekanlık Makamına bildirilmemesi

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Kontroller veya Tedbirler

uzatım

işlemlerinin

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

ONAYLAYAN
Prof. Dr.Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi
Hizmetin/Görevin Adı

Riskler

Akademik ve Ders Programlarının
zamanında hazırlanmaması

Pedagojik Formasyon Eğitimi

Pedagojik Formasyon Eğitimi
öğretmenlik uygulama listelerinin
Tokat Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğüne
zamanında bildirilmemesi
Pedagojik Formasyon Sertifikalarının
öğrencilere atama yapılacağı dönemden
sonra verilmesi
Kurumsal bilgi yada verilerin gecikmesi.

Pedagojik Formasyon Eğitimi

Pedagojik Formasyon Eğitimi
VTS üzerinden giriş yapmak

Risk
Düzeyi

Orta

Orta

Orta
Orta

Faaliyet raporu performans, stratejik
plan istatistik vb tutulması ve
hazırlanması
Disiplin İşlemleri

Aylar ya da yılların çalışması yapılırken
öngörülenlerle sonuçların uyuşmaması

Yıllık faaliyet raporu, performans,
stratejik plan, iç kontrol, aylık ya da
yıllık hazırlanan yazılar

Süresi içinde yapılmaması

Yüksek

Disiplin soruşturmalarının zamanında
sonuçlandırılmaması
Orta
Yüksek

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Fakültemiz
Pedagojik
Formasyon Görevle ilgili mevzuata hakim
Biriminin
belirlediği
kontenjanlar, olmak
Üniversitemiz Senatosu tarafından karara
bağlandıktan sonra akademik ve
ders programları hemen hazırlanır

I. Dönem bitmeden Tokat Valiliği Milli Görevle ilgili mevzuata hakim
Eğitim Müdürlüğü
ve
Pedagojik olmak
Formasyon öğretmenlik uygulaması ile
ilgili öğrenci listeleri bildirilir
Pedagojik Formasyon tüm sınav notları Görevle ilgili mevzuata hakim
süresinde sisteme girildiği andan itibaren 3 olmak
gün içerisinde sertifikalar hazırlanır

Girişi yapılacak bilgilerin düzenli
Görevle ilgili mevzuata hakim
takibinin yapılması ve gecikmeye mahal olmak
verilmemesi
Bölümlerle eşgüdümlü çalışarak doğru
sonuç almak için doğru veri girilmeli

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

Birimde uygulanan disiplin işlemlerinin
zamanında sonuçlandırılması için gerekli
bilgi ve hatırlatmanın yapılması ve takibi

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

-Zamanında bölümlere yazmak.
-İlgili bilgileri toparlamak ve süresi
içinde cevaplamak

Görevi ile ilgili mevzuata hakim
olmak

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Duran ADIGÜZEL

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR

Fakülte Sekreter V.

Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hizmetin/Görevin Adı

Mal ve Hizmet Teslim Alma

Muhasebe İşlemleri

Zimmet İşlemleri

Riskler
Satın alma, bağış, yardımveya devir
şeklinde ambara giren taşınırların giriş
kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin
düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı
düzenlenmesi
Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere
düzenlenen
taşınır
işlem fişlerinin
muhasebe birimine gönderilmemesi

Zimmet fişi düzenlememe ve malzemenin
kaybolması

HAZIRLAYAN

Risk Düzeyi

Orta

Orta

Orta

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Kontroller veya Tedbirler

Ambara girişi yapılacak tüm taşınırların
mutlaka tutanak ya da kanıtlayıcı bir belge
karşılığında teslim alınması.
Görevle ilgili mevzuata hakim
Giriş kaydına esas belgede değerleri belli
olmak
olmayan taşınırların değerlerinin, değer
tespit komisyonu tarafından belirlenmesi.
Fakülte satın alma birimi ile taşınır
yetkilisinin eşgüdümlü olarak çalışması.

Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde
gerekli
kayıtlar
yapılması
suretiyle
Görevle ilgili mevzuata hakim
kullanacak
personele
zimmet
fişinin
olmak
düzenlenmesi
ve
imzalı
nüshasının
saklanması

ONAYLAYAN

Duran ADIGÜZEL

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR

Fakülte Sekreter V.

Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hizmetin/Görevin Adı

Ambarlardaki mevcut malzemenin
korunması

Devir işlemleri

Hurdaya Ayırma

Riskler

Ambarda bulunan taşınırların çalınması,
yıpranması,
bozulması
ve
benzeri
tehlikelere karşı korunması için gerekli
önlemlerin alınmaması sonucu hizmetin
aksaması

Devir
nedeniyle
ambardan
çıkarılan
malzemelerin ambarda bulanmaması

İdarenin elinde bulunan kullanılabilir
durumda ve kullanımı ekonomik olan
dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılmak
suretiyle çıkış işleminin yapılması sonucu
kamu zararı oluşması

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Risk Düzeyi

Kontroller veya Tedbirler

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Orta

Ambarlara yetkisiz kişilerin girmemesi için
önlem alınması.
Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine
Görevle ilgili mevzuata hakim
karşı gereken önlemlerin alınması.
olmak
İhtiyaç dışı alım yapılmaması için önlem
alınması

Orta

Devredilen malzemelerin, gönderilen birim
Görevle ilgili mevzuata hakim
yada kurum adına taşınır işlem fişi
olmak
düzenlemesi

Orta

Hurdaya ayrılacak dayanıklı taşınırlar
harcama yetkilisinin belirleyeceği en az 3
Görevle ilgili mevzuata hakim
kişiden
oluşan
komisyon
tarafından
olmak
değerlendirilir

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hizmetin/Görevin Adı

Ortak Alanda kullanılan demirbaş
işlemleri

Görev değişikliği

Riskler
Ambarda ve ortak kullanım alanlarında
bulunan taşınırların sayımlarının
yapılmaması nedeniyle doğru envanter
kayıtlarının oluşturulamaması ve kayıtlı
malzemelerin bulunamaması.

Taşınır kayıt yetkilisinin sorumluluğunda
bulunan ambarları devir ve teslim etmeden
görevden ayrılması sonucu malzeme
kaybının oluşması.

HAZIRLAYAN

Duran ADIGÜZEL

Risk Düzeyi

Orta

Orta

Kontroller veya Tedbirler

Yönetmelik yer alan formata uygun olarak
Görevle ilgili mevzuata hakim
düzenlenecek sayım tutanağı ile kayıt altına
olmak
alınır ve kontrolleri sağlanır

-görevden ayrılacak olan taşınır kayıt
yetkilisinin,
göreve
başlayacak
olan Görevle ilgili mevzuata hakim
yetkiliye malzemelerin sayımını yaparak olmak
teslim etmesi.

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

Fakülte Sekreter V.

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Dekan Sekreterliği (Özel Kalem)
Hizmetin/Görevin Adı

Fakülte kurulu, yönetim kurulu ve
disiplin kurulu kararlarını yazmak

Riskler

Kurulların toplandığı gün yazım işlemlerini
tamamlamamak

Yazışmaların zamanında
yapılmaması
Fakültenin telefon ve fax ödemeleri ile
sebebiyle
ödemelerin
gecikmesi
ilgili işlemleri yapmak

Dekan görüşmelerinin kabulleri

Risk Düzeyi

Orta

Orta

Kontroller veya Tedbirler

-Yazım kurallarına dikkat etmek, imzalanan
kararları geciktirmeden ilgili birimlere Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak
teslim etmek
Klavyeyi iyi kullanabilmek
-Ayrıntılı fatura kontrollerinin titizlikle
yapılması özel görüşmelerin çıkarılması,
Görevle ilgili mevzuata hakim
istenen sürede cevap yazılması
olmak
-Randevuları titizlikle takip etmek
-Uzun süre odadan ayrılmamak

-Randevu saatlerinde karışıklık
-Telefonlara ulaşılamaması yada açılmaması

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

Diksiyonu düzgün ve görevi ile ilgili
eğitimli olmak

Orta

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Teknik Hizmetler
Hizmetin/Görevin Adı

Optik okuyucuda sınav evraklarının
okutulması ve optik okuyucu
bakımının yapılması

Fakülte web sayfasının düzenlenmesi
Şifreli asansöre tanıtım yapmak

Riskler

Sınav evraklarının okunmaması veya hatalı
okunması

Fakültenin web sayfasının güncelliğini
kaybetmesi ile öğrencilerin ve ilgililerin
fakülte
hakkında
güncel
bilgilere
ulaşamaması

Kart tanıtımı yapılmayan öğretim
Tüm sınıf laboratuvar, amfilerde
elemanlarının sınıflardaki bilgisayar ve
bulunan bilgisayarlara öğretim
cihazları kullanamaması
elemanlarının kart tanıtımını yapmak
Fakültemiz merkez binası ile müzik Fakültemizde bulunan sınıf veya bürolardaki
eğitimi anabilim dalı ve resim-iş
internet ve bilgisayar sıkıntılarından dolayı
eğitimi anabilim dalı binalarındaki
rutin işlerin aksaması
sınıf, laboratuvar, amfi, toplantı salonu Öğrencilerin bilgisayar ve internet üzerinden
ve yüksek lisans sınıflarında bulunan ders yapamaması
bilgisayar, projeksiyon cihazı ve
elektrikli perdelerin kontrollerini
yapmak

Risk Düzeyi

Kontroller veya Tedbirler

Yüksek

Sınav evraklarını optik okuyucuda okuturken
kontrol edip hatasız okunmasını sağlamak
Optik okuyucunun bakımını zamanında
yapmak

Orta

Orta

Görevle ilgili yeterli bilgi ve
mevzuata hakim olma
-Görevle ilgili yeterli eğitimi
almış olmak

Fakülte web sayfasının sürekli güncel
Görevle ilgili mevzuata hakim
tutulması
olmak
Fakülte web sayfasına girilecek bilgilerin
eksiksiz ve tam girilmesi
Görevle ilgili yeterli eğitimi
almış olmak
Görevle ilgili yeterli eğitimi almış
Fakültemizin veya diğer fakültelerden gelen olmak
öğretim elemanlarının kimlik kartlarının Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
zamanında cihazlara tanıtılması

Yüksek

Fakültemiz merkez bina ve diğer binalarında Görevle ilgili yeterli eğitimi almış
bulunan sınıf, laboratuvar, amfi gibi yerlerde olmak
bulunan bilgisayarların takibini yapıp, Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
düzenli olarak internet bağlantısını kontrol
etmek

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

ONAYLAYAN

.

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

T.C.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İç Kontrol Sistemi
Hassas Görev Tespit Formu

Birim Adı: Teknik Hizmetler
Hizmetin/Görevin Adı

Fakültemiz sınıf ve bürolarında tüm
internet bağlantılarını ve bilgisayar
arızalarını tespit edip yapılmasını
sağlamak

Riskler
Fakültemizde bulunan sınıf veya
bürolardaki internet ve bilgisayar
sıkıntılarından dolayı rutin işlerin aksaması
Öğrencilerin bilgisayar ve internet
üzerinden ders yapamaması

Acil duyuru ve mesajlardan fakülte
Fakültemiz akademik ve idari
personelinin haberinin olmaması.
personeline UİS üzerinden duyuru vb.
mesajları iletmek.

Fakültemizde bulunan lcd ekran
duyuru panosuna gerekli ilanları
eklemek

Risk Düzeyi

Kontroller veya Tedbirler

Yüksek

Fakültemiz merkez bina ve diğer binalarında
bulunan sınıf, laboratuvar, amfi gibi yerlerde
bulunan bilgisayarların takibini yapıp,
düzenli olarak internet bağlantısını kontrol
etmek

Duyuru ve mesajların
zamanında yapılması

geciktirmeden

Duyuru ve mesajların
zamanında yapılması

geciktirmeden

Orta

HAZIRLAYAN
Duran ADIGÜZEL
Fakülte Sekreter V.

-Görevle ilgili yeterli eğitimi
almış olmak
-Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

-Görevle ilgili mevzuata hakim
olmak

Orta

Fakültedeki her türlü ilanların öğrenciler
tarafından bilinmemesi.

Görevi Yürütecek
Personelde Aranacak
Kriterler

-Görevle ilgili yeterli eğitimi almış
olmak

ONAYLAYAN

Dekan V.

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan V.

