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RİSKİN ADI 
(Bütçe ve Performas Şube Müdürlüğü) 

Kurumsal Mali Durum Beklentisi 
 

RİSKİN KISA 

TANIMI 

 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentilerin Raporlanamaması 

 

NEDENLERİ 
İlk 6 aylık uygulama sonuçlerı ile ikinci 6 aya ilişkin beklentiler , hedefler ve  faaliyetlerin 

zamanında ve kanun yönetmelik ve Kurum öncelikleri gözetilerek yapılmaması 

 

SONUÇLARI 
Üniversite bütçesinin, ilk 6 aylık uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklentiler, 

hedefler ve faaliyetlerin kamuoyuna açıklanamaması 

 
ÖNLEME 

FAALİYETLERİ 

Beklentiler , hedefler ve  faaliyetlerin kanun, yönetmelik ve kurum önceliklerine uygun 

olarak hazırlanması konusunda  gerekli yazışmaların ve duyuruların yapılarak takip 

ve kontrollerinin yapılması 
 

ERKEN UYARI 

GÖSTERGELERİ 

ilk 6 aylık uygulama sonuçlerı ile ikinci 6 aya ilişkin   gelen bilgiler ilgili birimlerince kanun 

yönetmelik ve Kurum öncelikler göz önüne alınarak  incelnip uygun olmanan veriler 

gerekçeleri ile birlikte düzeltilmesi için tekrardan talep edilmeli ve  sağlıklı işleyen 

bir iletişim kanlalarının  oluşturulması 

 

 

 

 şekilde kaleme alınıp ilgili birime gönderilmesi ve sağlılı bir bilgi akışının ortamının 

sağlanması 

 

 

İLGİLİ RİSK 

GRUBU 

Eğitim Ve Öğretim İşleri  

       Araştırma İşleri İşleri  

  x   Yönetim İşleri  

 

 

 
RİSK 

PUANLAMASI 

Risk Olasılık 

Puanı 

 Risk Etki 

Puanı 

 
Toplam Ham Risk Puanı 

 

2 X 
 

3 = 
 

6 

 

GENEL AÇIKLAMA 

• Risk Adı: Kayıt edilen riskin adı. 

• Risk Kısa Tanımı: Belirlenen riskin kısaca tanımlanması yapılır. 

• Nedenleri: Riskin oluşmasına sebep olan unsurlar ve durumlar nelerdir belirlenir. 

• Sonuçları: Riskin oluşması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar ifade edilir. 

• Önleme Faaliyetleri: Riskin oluşmasını engellemek ya da etkisini azaltmak üzere yapılabilecek 

faaliyetlerdir. 

• Risk Grupları: Osmaniye Korkut Ata  Üniversitesi bünyesinde belirlenen 3 Ana Risk Grubundan 

hangisiyle ilgili olduğu belirtilir. 

• Ham Risk: İç denetimler yapılmadan önce bir kurumun karşılaştığı risktir. 

• Risk Olasılık Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelme olasılığıdır. 

• Risk Etki Puanı: Riske ilişkin olayın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak sonuca ilişkin puandır. 

• Toplam Ham Risk Puanı: Olasılık ve etki puanlarının çarpımı sonucu ortaya çıkar. 

• Erken Uyar Göstergeleri: Riskin farkında olunması, önlem alınması ve takip edilmesi için erken  uyarı 

sağlayan göstergelerdir (anketler, istatistikler, sınav sonuçları, şikayetler vb…) 



 


