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§tratejik Hedef

l ) Akademik ve idari personele yönelik çalışma
koşullarının gel iştiri lmesi

2) İç ve dış paydaşların yaşaın kalitesine katkı verınek
üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve topluın
ınerkezli h izmetlerin etkinl iğinin gel iştirilmesi

Performans Prog. Göstergesi Memnuniyet düzeyi
Stratej ik/Proje/Faaliyet D üzeyi Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk KAYNAKLARIN ETKiN KULLANILAMAMAS|

Riski Ortayı Çıkartan §ebepler

],]]:; l|

B ütçe nin i ht iy aç ları karş ıIomamosı
-Yüksekokul bütçesinin yetersizliği ve bütçe dışı mali
kaynakların bulunmaması

Birimde görev yapon idari personelin niteliğinin ve
s üyısının y ete rs izl iği
-Konusunda uzman ve nitelikli idari personel eksikliği
-Akademik/idari persorıel ve öğreırciler için binadaki
fizikseI alan risklerinin tespit eksikliği
-Deği şen mevzuatla uyunı l ı.ı h izınetiç i eğitim lerin
yapılmaması ve biriınlerdeki görevli idari personeli
kapsamaması.

-Teknik ve yardımcı lıizmetler sınıfinın kadrolu
personelinin buluııınaınası nedeniyle, bazı işlerin diğer
persoırel tarafıırdaır yerine getirilmek zorunda kalınması

Risk §eviyesi Düştik
Risk Alma ve Kabuilenme Seviyesi katIanılabilir riskler
Tarih (Blşlangıç-Bitiş) 01 l0 l 12020 - 3 l l l2l2020

Risk İçin Öngörülen İyiteştirme Stratejisi

Birimin faaliyetleri gözönünde tutu larak yeterl i bütçelerin
sağlanması için üst makamdan talepte bulunma

Nitelikli ve eğitimli persoııelin istilıdamı ve bu personelin
uygun birimlerde görevlendirilmesi.

Iyileştirme Ştratejiieri*in Maliyeti
R:ıporianma Zamanı (hafta/ay/yıl) Yıllık
Elde Edilen Fayda llesap verilebilirlik, şeff-aflık, lıızlı ve doğru raporlaına

Tahmini Maliyet
Izlemeden Sorumlu Birim/Kişi Birim üst yöneticisi
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§tratejik Hedef Ögretiın Üyelerinin eğitici ııitel iklerin in gel iştiri Iınesi
Performans Prog. Göstergesi Oğretim etemanı sayısı
Stratej ik/ProjelFaaliyet Düzeyi Stratejik ve Faaliyet Düzeyi

Risk EĞiriııı oĞRETiM KALiTEsiNix nüşvnsi
Bilgi sistemleri (otomasyon) kaynoklı lıatolar

_Mevzuat gerek leri ıı i n otomasyona zaınaır ı ı-ıda

aktan lmaması, birim ler tarafiırdan ku I lan ı l ınakta olan
otomasyon sistemleri hakkında çalışaıılara yeterli eğitimin
verilmemesi ve mevcut sisteındeki değişiklikler hakkında
bilgi işlem merkezi tarafindan yeterli bilgiIendirme
yapılmaması, otomasyon sistemiırdeki teknik aksaklık
mevcudiyeti.

Öğretim kol ite s inin tI üş mes i
-Öğrencilerle danışmanlık alanında itetişimin yeterince
sağlanamaması

-Öğretim elemaııı sayısının yetersizl iği

-Engelli öğrenciler için materyal ve yazılım imkanlarının
yetersizliği

Kurumiçi ve Birimlerorası / Birimiçi iletişimsizlikten
kaynoklanan eksiklikler ve lıııtalor
-Kurum iç i/birim ler arasında u.vgu laınada bi rl i k
bulunınaması

Risk sevivesi Orta
SeviyesiRisk Alma ve Kabullenme oıta riskler

Tarih (Başlangıç:Bitiş) 01 l0l 12020 - 31 l 1212020

Risk İçin Öngörülen İyiieştirme §tratejisi

Üst yönetim tarafindan otomasyon kaynaklı hataların
giderilmesine yönelik gerekli tedbirleriıı alınması, yeterli
eğitimin verilmesi.

Her öğrenciye bir danışman atanması yoluyla bu riski
azaltma çal ışması devam etmekted i r.

Birimin yetersiz kaldığı konularla ilgili üst makamlardan
talepte bulunma.

Engel l i öğrenci ler içi n farkında I ık arttırıc ı faal iyetlerde
bulunma.

Mevzuatın uygulanmasında birlik sağlanmasına yönelik
eğiti m/bi l gi lend irme v e y azılı kayııak çal ı şmal arı
sağlanması

iyileştirme Straiejilerinin Maliyeti
Raporlanma Zamanı (hatta/ay/yıl) Yıllık
Elde Edilen Fayda Daha kaliteli eğitim ve öğretiın
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Izlemeden Sorumlu Biri!!4[işi Birim üst yöneticisi
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Riski Ortaya Çıkırtan Sehepler


