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KURUM RĠSK HARĠTASI
Riskin Giderilmesi
Ġçin Öngörülen
ĠyileĢtirme
Stratejileri

ETKĠ (A)

OLASILIK
(B)

ÖNEMLĠLĠK
DERECESĠ
(ETKĠ*OLASI
LIK) (A*B)

Yüksek
Risk

Veri toplama
yöntemlerinin
değiştirilmesi ve
geliştirilmesi

9

8

72

Orta
Risk

İlgili birim
temsilcilerinin toplantı
gündeminin niteliğine
gore mevzuat
hakkında
bilgilendirilmesi

5

5

25

DüĢük
Risk

Yeterli ve nitelikli
personel istihdamı

3

3

9

Genel Sekreterlik
hizmetlerinin
sürdürülmesi ve
iyileĢtirilmesi

2

Üniversitemiz kaynaklarinin etkili, ekonomik
ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve
kullanilmasini, Ģeffaflık ve hesap
verilebilirliğinin sağlanmasi bakimindan, tüm
iĢlemlerin kayıt altına alınması, raporlanmasi
ve kontrolünün mevzuata uygun olarak
gerçekleĢtirmesi, yök kanunu ile ilgili diğer
kanunlarin ve mevzuatin uygulanmasi
konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine daniĢmanlik yapmak,
performans ve kalite ölçütlerini maksimum
düzeye çıkartılması

Üniversitemizin eğitimöğretim ve bilimsel
çaliĢmalarinda etkinlik
sağlayici, yürütülen hizmet
ve stratejileri, hesap
verebilirlik ve mali
saydamlik ilkeleri
doğrultusunda iyi yetiĢmiĢ
elemanlariyla uluslararası
standartlara yükseltmek ve
geliĢtirmek suretiyle
paydaĢlarimiza en iyi
hizmeti sunmaktır.

Genel Sekreterlik
hizmetlerinin
sürdürülmesi ve
iyileĢtirilmesi

3

Üniversitemiz kaynaklarinin etkili, ekonomik
ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve
kullanilmasini, Ģeffaflık ve hesap
verilebilirliğinin sağlanmasi bakimindan, tüm
iĢlemlerin kayıt altına alınması, raporlanmasi
ve kontrolünün mevzuata uygun olarak
gerçekleĢtirmesi, yök kanunu ile ilgili diğer
kanunlarin ve mevzuatin uygulanmasi
konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine daniĢmanlik yapmak,
performans ve kalite ölçütlerini maksimum
düzeye çıkartılması

Üniversitemizin eğitimöğretim ve bilimsel
çaliĢmalarinda etkinlik
sağlayici, yürütülen hizmet
ve stratejileri, hesap
verebilirlik ve mali
saydamlik ilkeleri
doğrultusunda iyi yetiĢmiĢ
elemanlariyla uluslararası
standartlara yükseltmek ve
geliĢtirmek suretiyle
paydaĢlarimiza en iyi
hizmeti sunmaktır.

Genel Sekreterlik
hizmetlerinin
sürdürülmesi ve
iyileĢtirilmesi

Faaliyet Düzeyi

Üniversitemizin eğitimöğretim ve bilimsel
çaliĢmalarinda etkinlik
sağlayici, yürütülen hizmet
ve stratejileri, hesap
verebilirlik ve mali
saydamlik ilkeleri
doğrultusunda iyi yetiĢmiĢ
elemanlariyla uluslararası
standartlara yükseltmek ve
geliĢtirmek suretiyle
paydaĢlarimiza en iyi
hizmeti sunmaktır.

İlgili birim ve kurumlara yazılan
yazıların belirlenen sure içerisinde
cevaplanmaması

Gerekli özen ve dikkatin
gösterilmemesiİlgili
Personelin istenilen
verilerin toplamasının
önündeki zorluklar

Faaliyet Düzeyi

1

Üniversitemiz kaynaklarinin etkili, ekonomik
ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve
kullanilmasini, Ģeffaflık ve hesap
verilebilirliğinin sağlanmasi bakimindan, tüm
iĢlemlerin kayıt altına alınması, raporlanmasi
ve kontrolünün mevzuata uygun olarak
gerçekleĢtirmesi, yök kanunu ile ilgili diğer
kanunlarin ve mevzuatin uygulanmasi
konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine daniĢmanlik yapmak,
performans ve kalite ölçütlerini maksimum
düzeye çıkartılması

Senato yönetim kurulu kararlarının
mevzuata uygun bir biçimde alınamaması

Senato temsilcilerinin ilgili
mevzuat hakkında yeterli
bilgi birikimine sahip
olmaması

İç

Orta
Düzey
Riskler

Faaliyet Düzeyi

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

Üniversite ile ilgili duyuru ve
haberlerin zamanında
gerçekleştirilememesi

Nitelikli ve yeterli personel
eksikliği

İç

DüĢük
Düzey
Riskler

