
                                                 

 

                                                                                                                                                               

HASSAS GÖREV TESPĠT FORMU 

HARCAMA BĠRĠMĠ: HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 

ALT BĠRĠM: - 

Sıra 

No 

Hizmetin/ 

Görevin Adı 
Riskler 

Risk 

Düzeyi 
Kontroller/ Tedbirler 

Görevi 

Yürütecek 

Personelde 

Aranacak 

Kriterler 

1 

AçılmıĢ olan 

davalarda 

yapılması gereken 

iĢlemlerin yasal 

süresi içerisinde 

yapılması 

 - Kamu 

zararına 

sebebiyet verme 

riski 

- Telafisi güç 

sonuçlara 

sebebiyet verme 

riski 

- Zaman Kaybı 

- Cezai 

Yaptırımlar 

- Güven Kaybı 

Yüksek 

- Mahkeme 

yazılarının yasal 

süresi içerisinde 

cevaplandırılabilmesi 

için gerekli 

düzenlemelerin 

yapılması 

- İlgili personelin 

çeşitli eğitim 

programlarına 

katılımının 

sağlanması 

-Lisans mezunu 

olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 

2 

Ġcra takiplerinde 

yapılması gereken 

iĢlemlerin yasal 

süresi içerisinde 

yapılması 

- Kamu zararına 

sebebiyet verme 

riski 

- Telafisi güç 

sonuçlara 

sebebiyet verme 

riski 

- Zaman Kaybı 

- Cezai 

Yaptırımlar 

- Güven Kaybı 

Yüksek 

- İcra işlemlerinin 

yasal süresi içerisinde 

yapılabilmesi için 

gerekli düzenlemelerin 

yapılması 

- İlgili personelin çeşitli            

eğitim programlarına 

katılımının sağlanması 

-Lisans mezunu 

olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 

3 
Yıllık Faaliyet 

Raporları 

-Şeffaflık ve  

hesap verme 

sorumluluğunun 

yerine 

getirilememesi 

Düşük 

-Faaliyet raporunun 

performans programı baz 

alınarak hazırlanmasını 

sağlamak, bu konuda ilgili 

kişilere gerekli 

bilgilendirmeleri yapmak 

 -İlgili mevzuatında belirtilen 

tarihler dikkate alınarak 

çalışma takviminin 

belirlenmesi 

Lisans/Önlisans 

mezunu olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 

4 
Hukuki GörüĢ 

Bildirmek 

-Kamu Zararına 

sebebiyet  

-Kişi Zararına 

Sebebiyet 

-Güven kaybı 

 

 Yüksek 

Mevzuat değişikliklerini 

takip edilerek güncel 

mevzuatın uygulanmasının 

sağlanması 

-Lisans mezunu 

olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 



5 Tebligatlar 

- Kamu zararına 

sebebiyet verme 

riski 

- Telafisi güç 

sonuçlara 

sebebiyet verme 

riski 

- Zaman Kaybı 

- Cezai 

Yaptırımlar 

- Güven Kaybı 

Yüksek 

Tebligatların geldiği tarih 

itibari ile  kayıt altına 

alınarak ilgili dosyaya 

eklenmesi ve işlemlerin 

süresinde yapılması. 

 

Lisans/Önlisans 

mezunu olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 

6 Ġnceleme 
-Kamu Zararına 

sebebiyet  

-Güven kaybı 

Yüksek 

Mevzuat değişikliklerini 

takip edilerek güncel 

mevzuatın uygulanmasının 

sağlanması 

-Lisans mezunu 

olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 

7 

Öğrenci Disiplin 

SoruĢturması ve 

Personel Disiplin 

ve Ceza 

SoruĢturması 

ĠĢlemleri 

-Kamu Zararına 

sebebiyet  

-Kişi Zararına 

Sebebiyet 

-Güven kaybı 

Yüksek 

Mevzuat değişikliklerinin 

takip edilerek güncel 

mevzuatın uygulanmasının 

sağlanması ve Akademik ve 

İdari Birimlere gerekli 

yardımın yapılması. 

-Lisans mezunu 

olma, 

-Görevle ilgili 

mevzuata 

hakim olma, 

-Mesleki 

uzmanlık 
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