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Faaliyet Düzeyi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphane demirbaş ve
Yanıcı maddelerin binamızda fazlalığı.KİYÜ
materyallerinin güvenli
Kütüphane Sitesine korsan saldırı.-dış
bir şekilde muhafaza
sebep.Güvenlik sistemlerinin eksikliği.
edilememesi.
Dış kaynak alımlarının
daha uygun mali
koşullarla
gerçekleştirilememesi

İş
akışında
aksaklık

Dış kaynaklı alımlarımızın fazlalığı.

Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi.
Değişim
faaliyetlerinden
faydalanan
yaşanan
öğrenci/akademisyen/idari
personelin
zamanında işlemler için başvurmaması. Birim
çalışanlarının motivasyon kaybı

Yürütülen teknik iş ve
Bilgi işlemin iş yoğunluğu nedeniyle istenilen
işlemlerin devamlılığının
teknik desteğin zamanında verilmemesi.
sağlanamaması
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Riskler

Orta Oluşabilecek
Düzey zararların önceden
Risk tespit edilip önlenmesi
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Dış kaynaklı alımlarda
konsorsuyumlar
aracığıyla alımları
artırılması

Düşük
Risk

İş akışının aksamasına
neden olacak
problemleri çözmek

Düşük
Risk

Teknik iş ve
işlemlerinin
devamlılığının
sağlanması için
gerekli önlemleri

RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERİ TABLOSU
Değer

Aralık

Olasılık

Mali

Mevzuata Uyum

Yüksek

…
yıl/ay/gün
içerisinde
gerçekleşmesi neredeyse kesin olan
risklerdir. İdarenin yapısı göz önüne
alındığında genellikle politika veya
prosedürlerden
kaynaklanır.
İdarenin faaliyet alanı ne kadar
geniş
ise
riskli
olayların
gerçekleşme olasılığı o kadar
yüksektir.

Faaliyetler/Süreçler

Stratejik hedeflere ulaşmada önemli etkisi
olabilecek
risklerdir.
Gerçekleşmesi
durumunda
idarenin
hedeflerinden
sapmasına
dolayısıyla
amaçlarını
yeterince gerçekleştirememesine neden
olabilecek risklerdir.

İdarenin/birimin /alt birimin
faaliyetlerini etkili, ekonomik
ve
verimli
bir
biçimde
gerçekleştirememesine neden
olacak riskler bu kategoridedir.

İdare/birim/alt birim için önemli
maddi kayba neden olabilecek
risklerdir. Kamu kaynaklarının, idare
tarafından kabul edilebilir düzeyin
üzerinde etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmaması yüksek riskli kabul
edilmelidir.

Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun
sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim
üzerinde büyük yükümlülüklerin oluşabileceği
durumlardaki risklerdir.

Orta

…yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme
olasılığı olan risklerdir. Bunlar
genellikle
idarenin/birimin/alt
birimin daha önce de karşılaştığı
veya genel olarak idarelerde
karşılaşılmış olan risklerdir.

Stratejik hedeflere ulaşmada belirli
düzeyde etkisi olabilecek risklerdir. Bu
puan aralığında yer almakla birlikte
stratejik hedefleri etkileyebilecek kilit
risklerin
kriterlerinin
belirlenmesi
gerekmektedir.

İdarenin/birimin /alt birimin
sunması gereken hizmeti etkili,
ekonomik ve verimli bir
biçimde
gerçekleştirmesi
üzerinde belirli düzeyde etkisi
olabilecek risklerdir.

İdare/birim/alt birim için belirli bir
düzeyde maddi
kayba
neden
olabilecek risklerdir. İdare tarafından
kabul edilebilir düzeyde etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmaması
orta riskli kabul edilmelidir.

Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun
sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim
üzerinde belirli düzeyde yükümlülüklerin
oluşabileceği risklerdir

…yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme
ihtimali düşük olan risklerdir.
Bunlar
genellikle Stratejik hedeflere ulaşmada çok az etkisi
idarenin/birimin/alt birimin çok olabilecek risklerdir. Etkiler genellikle
ender karşılaştığı, gerçekleşme küçüktür ve sınırlı bir alanı kapsar.
olasılığının neredeyse olmadığı
risklerdir.

İdarenin/birimin /alt birimin
sunması gereken hizmeti etkili,
ekonomik ve verimli bir
biçimde
gerçekleştirmesi
üzerinde
çok
az
etkisi
olabilecek risklerdir.

İdare/birim/bölüm için çok az maddi
kayba neden olacak riskledir.
Kamu kaynaklarının idare tarafından
kabul edilebilir düzeyin altında
etkili,
ekonomik
ve
verimli
kullanılmaması, belirli miktarın
altında harcanması düşük riskli
olarak kabul edilmektedir.

Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun
sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim
üzerinde çok düşük düzeyde yükümlülüklerin
ve/veya
sorumlulukların
oluşabileceği
durumlardaki risklerdir.
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