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Risk Tanımı Risk Giderici Mevcut Faaliyet İlgili Belge/Doküman Etki Olasılık Risk Risk Derecesi Karar Risk Giderme Yöntemi Sorumlu Termin Kaynak
Sonuçların 

Değerlendirilmesi

Öğretim üyesinin mazeretsiz olarak derslere 

girmemesi nedeniyle ders yapılamaması

İzin ve görevlendirmelerin

kontrolü

Yıllık izin/ Sağlık izni

Görevlendirmeler
3 1 3 ÖNEMSİZ Kabullenme

1. Ders programlarının

uygulanıp uygulanmadığına yönelik, bölüm başkanlıkları

taarafından  haftalık toplantı

Dekanlık ve bölüm 

başkanlıkları
Eğitim öğretim dönemi

İnsan gücü,

teknoloji

Öğrenci ve öğretim 

elemanlarının geri 

bildirimleriyle

Eğitim ve araştırma üzerine kullanılan teçhizatın 

arızalanması

Teçhizatların bakımlarının ve 

kontrollerinin yapılması

Periyodik bakım takip

listeleri / kalibrasyona tabi cihazlar 

listesi

3 1 3 ÖNEMSİZ Kabullenme Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması
Techizatın kullanıldığı 

birim
Eğitim öğretim dönemi

İnsan gücü,

teknoloji

Teçhizatlarla ilgili gelen

şikayetlerin sayısı

Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders 

değerlendirmesinin hatalı yapılması

Otmasyonun uyarı vermesi ve öğrenci 

itirazları

Sınav evrakaları ve sınav

sonuç listesi
4 1 4 ORTA Azaltma

Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evrakalarının tutanakla 

tesliminin sağlanması
Ders yürütücüsü

Akademik takvim not 

giriş tarihleri

İnsan gücü,

teknoloji
Öğrencilerin itiraz sayısı

Öğrencilerin zamansız olarak idari ve akademik 

personeli meşgul etmesi
Öğrenciyi ilgili birime yönlendirme Sözlü beyan 2 3 6 ORTA Azaltma

1-Görüşme saatlerine uyulması

2-Danışmnların aylık olarak öğrencilerle toplantı yapması 

Danışman öğretim 

elemanları
Akademik takvim

İnsan gücü,

teknoloji
Öğrencilerin itiraz sayısı

Yazışmaların alt birimlerine aktarılmasında 

yaşanan gecikmeler
Üst amirin kontrolü EBYS 2 1 2 ÖNEMSİZ Azaltma

İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar 

hakkında bilgilendirilmesi

Birim idari

yöneticisi
Akademik Yıl

İnsan gücü,

teknoloji
Reddedilen yazılar sayısı

Ders muafiyet ve sınıf intibakının eksik ve hatalı 

yapılması
Bilgilendirme toplantıları Yönetmelik, genel, usul ve esaslar 4 2 8 ÖNEMLİ Azaltma

Muafiyet ve intibak

komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilerin 

verilmesi.

İlgili komisyonlar

Akademik

takvimde belirtilen 

değerlendirme süresi

Mevzuat Öğrencilerin itiraz sayısı

Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin 

zamanında teslim edilmemesi

Beyan ile otomasyon sistemindeki

bilgilerin karşılaştırılması
Ek ders beyanları 3 2 6 ORTA Azaltma

Ek ders ücreti beyan

otomasyonu geliştiriliyor

Bilgi İşlm Daire 

Başkanlığı
Eğitim öğretim dönemi

İnsan gücü,

teknoloji
Sistem kontrolü

Uzaktan eğitim sisteminde yaşanan teknik 

aksaklıklar. İnternet ve elektrik temini zorluğundan 

yaşanacak sıkıntılar

Fakülte uzaktan eğitim Öğretim elemanları ile 4 3 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Uzaktan eğitim Fakülte Eğitim İnsan gücü Sistem kontrolü

İnternet alt yapısı nedeniyle yaşanabilecek 

sıkıntılar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Uzaktan 

Eğitim Merkezi ile sürekli iletişim

Öğretim elemanları ile öğrencilerin 

talepleri
4 3 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma

1- Fakülte internet hatlarının bakım ve onarımı

2- İlgili birimlerle hızlı iletişim
Sekreterlik Eğitim öğretim dönemi

İnsan gücü,

teknoloji

Öğrenci ve personelin

geri bildirimleri

İdari ve akademik personelin görev yeri değişikliği 

nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması

Personel durumuna ilişkin olarak ilgil 

birimlerle sürekli iletişim halinde 

olunması

Atama ve görevlendirme

yazıları
3 1 3 ÖNEMSİZ Kabullenme

Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle 

yazışmalar ve görüşmeler yapma
Fakülte Yönetimi Eğitim öğretim dönemi Mevzuat

Öğrenci ve öğretim 

elemanlarının geri 

bildirimleriyle

Elektrik kesintileri nedeniyle laboratuvar 

ekipmanlarının bozulması

Elektrik sağlayıcı şirket ile konunun 

çözümü için toplantılar
Bozulan ekipman listesi 3 4 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Üniversiteye gelen hattın revizyonu ya da ayrılması Rektörlük Eğitim öğretim dönemi Teknoloji

Elektrik sağlayıcı şirket ile 

dönemlik toplantılar 

çerçevesinde

Elektrik kesintileri nedeniyle laboratuvar ve 

bilgisayar yardımı gereken derslerde aksama

Elektrik sağlayıcı şirket ile konunun 

çözümü için toplantılar
Öğretim Elemanı ile 4 5 20 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Üniversiteye gelen elektrik  hattının revizyonu ya da ayrılması Rektörlük Eğitim öğretim dönemi Teknoloji

Elektrik sağlayıcı şirket ile 

dönemlik toplantılar 

çerçevesinde

Kurumsal aidiyetin yeterli düzeyde olmaması - Anket/ Sözlü beyan 3 4 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Kurumsal aidiyeti arttıcı faaliyetler, toplantılar ve yemekler Dekanlık Eğitim öğretim dönemi İnsan gücü Anket/Sözlü beyanlar

Ulaşım ve barınma imkanlarının yeterli düzeyde 

olmaması

Öğrenci toplantıları/anketler/ 

konferanslar

Üniversitedeki öğrenci sayısı/ yurt 

kapasitesi/ Sağlanan toplu taşıma araç 

sayısı

4 4 16 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Belediye ve Valilik ile yapılacak toplantılar Rektörlük Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Dönem başlarında, bir önceki 

yıla göre nicel değişikliklerin 

kıyaslanması

Öğrenci azlığı sebebiyle fakültedeki bölümlerin 

kapanması

Ulusal/Uluslararası öğrenci fuarlarına 

katılım
Mevcut öğrenci sayısı 5 4 20 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Fakülteyi öncelikli tercih edenlere burs Dekanlık Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Bir önceki yıldaki öğrenci 

sayılarının azlığı ya da çokluğu

İstenilen nitelikte ve sayıda proje üretilememesi Teşviklerin verilmesinin düşünülmesi Mevcut proje sayısı 4 3 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma
Teşviklerin verilmesi ve akademik atanma yönetmeliğindeki puan 

artışı
Rektörlük Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Bir önceki yıla nazaran üretilen 

proje sayısı

Fakülte toplum ilişkisinin istenilen düzeyde 

olmaması
Fakülte gezisi Yıl bazında fakülteye yapılan geziler 2 3 6 ORTA Azaltma

Toplumun ilgisini çeken konularda şehir içinde yapılacak 

toplantı/faaliyet/aktivite
Dekanlık,  Bölümler Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Toplantılara katılım oran ve 

sayısı

Kampüsteki ortak sosyal alanların çok yetersiz 

olması
- Ortak sosyal alan sayısı 3 3 9 ÖNEMLİ Azaltma Sosyal alan inşaatı ve ihalesinin yapılması Rektörlük Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Sosyal tesis/alan sayılarının 

karşılaştırılması

Nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi Üniversite teşviğinin verilmesi Maaş bordroları 4 3 12 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma Akademik teşviklerin maddi anlamda arttırılması Rektörlük Eğitim öğretim dönemi
Teknoloji, insan gücü, 

para

Nitelikli öğretim elemanı 

sayısının her yıl kıyaslanması

İhtisaslaşma alanlarının dışında kalan bölümlerin 

akıbeti

İhtisaslaşma alanlarıyla yapılacak multi-

disipliner çalışmalar
- 4 4 16 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma

İhtisaslaşma alanlarındaki öğretim elemanlarıyla periyodik 

toplantılar/ bilgi alış verişi
Dekanlık,  Bölümler Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü

Yapılan ortak proje sayısının 

karşılaştırılması

Mezunlarla iletişim eksikliği - - 3 3 9 ÖNEMLİ Azaltma Sosyal medya hesapları oluşturma/Kullanıma teşvik etme Dekanlık Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü
İletişim halinde bulunan mezun 

sayısı ve bilgileri

Mezun istihdam oranının istenilen düzeyde 

olmaması
- - 3 5 15 ÇOK ÖNEMLİ Azaltma

 Mezun İstihdam ofisinin açılması/ Mezun olacak öğrencilere yol 

gösterilmesi/Bölgedeki özel sektör temsilcileriyle yapılacak 

antlaşmalar

Dekanlık,  Bölümler Eğitim öğretim dönemi Teknoloji, insan gücü
Mezun istihdam oranı ve 

sayısının karşılaştırılması
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