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Karar Tarihi 
Toplantı Sayısı Karar Sayısı 

13 Eylül 2019 2019/4 2019/4- 2019/5 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Komisyonu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

başkanlığında saat 09:30’ da idari birimler ihale salonunda toplandı. Toplantıda Üniversitemizin 

Uluslararasılaşma, İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetim Politikası ile Kurumsal Riskler ele alındı.  

 

Söz konusu toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 

 
 

 

Karar 

No 

2019/4 

 

 

Üniversitemizin Uluslararasılaşma, İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetim Politikalarının ekte 

belirtildiği şekilde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.                                                                                                                         

 

 

Karar 

No 

2019/5 

 

 

Üniversitemizin kurumsal risklerinin ekte belirtildiği şekilde kabul edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir.                                                                                                                         
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Dünyada  Tanınır  Üniversite  Olmayı  Hedefleyen  Üniversitemiz  Uluslararasılaşma
Çerçevesinde Aşağıdaki Politikayı Benimser ve Uygular
 
Eğitim ve öğretim verilen programlarda yabancı dil eğitimi ağırlığını artırmak ve/veya tamamen
yabancı dilde eğitim verilebilen programlar oluşturmak.
 
Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerini artırmaları için gerekli olan imkânı sunmak.
Yabancı dil eğitim-öğretim ve programlarını teşvik etmek ve desteklemek.
 
Bünyesindeki akademik personeli uluslararası nitelikte yayın, proje vb. çalışmalar yapmaya
teşvik etmek ve periyodik eğitimler ile gelişimine katkı sağlamak.
 
Değişim programları ile nitelikli uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını arttırmak için
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gerekli çalışmaları yürütmek ve farklı kültürlerin etkileşimine katkı sağlamak.
 
Dış İlişkiler Ofisinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerekli imkân ve desteği sağlamak.
 
Uluslararası öğrenci ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarına danışmanlık hizmeti sunmak, 
sosyal imkânlarını artırmak ve geliştirmek.
 
Uluslararasılaştırılmış bir müfredat oluşturma ilkesini benimsemek; eğitim ve öğretim verilen
tüm programlarda Uluslararası Akreditasyon çalışmalarını yapmak ve hayata geçirmek.
 
Uluslararasılaşmanın sürdürülebilirliğini sağlamak için tanıtım, kurumsallaşma ve markalaşma
faaliyetlerini yürütmek.
 
Uluslararasılaşma sürecinde Üniversitenin erişim ve kalite düzeylerini sürekli iyileştirmek.

HAZIRLAYAN
......./......./...........

....................................................
Kalite Komisyonu

İMZA

ONAYLAYAN
......./......./...........

Rektör

İMZA
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Üniversitemiz Aşağıdaki Bilgi Yönetimi Politikasını Benimser ve Uygular
 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasal mevzuatlar
çerçevesinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dayanak alarak sahip olduğu tüm bilgi
varlıklarını korumak,
 
Bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlamak,
 
Güncel ve güvenilir bilgiyi tüm karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmak,
 
İş sürekliliğini sağlamak amacıyla mevcut ve oluşabilecek riskleri yönetmek; bilgi güvenliğini
sürekli olarak iyileştirerek, geliştirerek ve gözden geçirerek etkin bir Bilgi Yönetimi Sistemi
oluşturmak.

HAZIRLAYAN
......./......./...........

....................................................
Kalite Komisyonu

İMZA

ONAYLAYAN
......./......./...........

Rektör

İMZA
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Üniversitemiz Aşağıdaki İnsan Kaynakları Politikasını Benimser ve Uygular
 
Üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü
üniversitemize  kazandırarak  çalışanlarımızı  bilgi,  beceri  ve  yeteneklerine  uygun  alanda
istihdam edip bu alanda yükselmelerine olanak sağlamak,
 
Sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı, bilgi toplumunun gerektirdiği
nitelikte, esnek ve çok boyutlu bakış açısına sahip, çalışanların her daim yanında olan, yenilikçi
yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı sağlamak,
 
Uygulama eğitimleri ve çeşitli faaliyetlerle çalışan memnuniyetini sağlayarak etkin, etkili,
kurum  kültürünü  benimsemiş,  her  türlü  ayrımcılıktan  uzak,  özgürlükçü  bir  yaklaşımla
görevlerini en hakkaniyetli şekilde yapan, motivasyonu yüksek bir insan kaynağı organizasyonu
oluşturmak.

HAZIRLAYAN
......./......./...........

....................................................
Kalite Komisyonu

İMZA

ONAYLAYAN
......./......./...........

Rektör

İMZA

İnsan Kaynakları Politikası
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Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

1-Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

2-Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş 

takiplerinin yapılması

3-Mezularla iletişimin artırılması  için eylem planı hazırlanması

4-Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

5-Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik 

kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

6-Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemine  girilirken soru türlerinin de belirtileceği  bir yazılım eklenerek veri girişlerini yapmak

7-Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili 

girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

8-Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Amaç1  Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli

bireyleri yetiştirmek

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

1-Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerinin belirlenmesi için iş yükü anketlerinin uygulanmaması      

2-İş yükü anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmemesi      

3-Öğrencilere danışman değerlendirme anketlerinin uygulanmaması      

4-Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında danışmanı tarafından hazırlanmaması ve onaylanmaması      

5-Yurt dışı değişim (Erasmus- Mevlana) programlarından alınan derslerin not durum belgesine (transkript) ve diploma ekine 

transferinin yapılmaması      

6-Staj imkanlarının artırılarak ders planlarına dahil edilmemesi       

7-Öğrencilerin yaz döneminde staj yapmaları için gerekli çalışmaların yapılmaması      

8-Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede Başarı Değerlendirme Yöntemlerinin kullanılmaması ve duyurulmaması      

9-21. yy yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılmaması      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne 

raporlanması

2-İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

3-Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

4-Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite 

koordinatörlüğüne raporlanması

5-Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

6-Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında   BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla 

bilgilendirme yapmak

7-Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif

düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

1-İç ve dış paydaşlardan programlarla ilgili görüşlerinin alınmaması     

2-Ders bilgi paketlerinin güncel tutulmaması      

3-Mezunlarla iletişimin güçlü tutulmaması      

4-Program çıktılarının TYYÇ ye göre güncel tutulmaması      

5-Her ders için hazırlanna sınav sorularının, örnek öğrenci sınav sonuçlarının(iyi, orta, zayıf) seçilerek birim/bölüm bazlı 

raporlanmaması      

6-Akademisyenlerin yazılı sınavlarda çoktan seçmeli testlerin yanında alternatif soru tiplerinin kullanmalarının sağlanamaması      

7-Her eğitim öğretim yılında programların gözden geçirilmemesi ve güncellenmemesi      

8-Birimler tarafından program tanıtımlarının yapılmaması      

9-Derslere ait sınav sorularının ve cevap anahtarlarının ilan edilmemesi      

Riske 

Verilen 

Cevap 

Amaç1  Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli

bireyleri yetiştirmek

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  Prosesi

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi



Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Öğrencilerin kullanacağı kaynaklarla (spor, hobi, araştırma, vb.) ilgili rehber hazırlanarak her yıl güncellenmesi

2-Öğrencilerin kulanabileceği kaynaklarla ilgili bilgi ve yeniliklerin elektronik posta yolu ile duyurulması ve her dönem başında 

hatırlatılması

3-Her dönem başında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyet tercihleri hakkında görüş alınması (anket ,vb.) ve bu doğrultuda 

etkinlik yapılması

4-Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin doküman hazırlanması, her yıl güncellenmesi ve 

duyurulması

5-Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin online randevu sisteminin oluşturulması

6-Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşleri alınarak gerekli iyileştirmelerin yapılması

7-Her eğitim öğretim döneminin sonunda topluluklara ayrılan bütçeler ile ilgili rapor hazırlanması ve internet sayfasında yayımlanması

Amaç2  Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü

nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek

Amaç1  Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli

bireyleri yetiştirmek

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

1-Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenciler için oryantasyon programlarının yapılmaması      

2-Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal) kriterlerin iyileştirilmemesi      

3-Formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanımlanması için uygulamalar geliştirilmemesi      

4-Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere süreçler tanımlanmaması      

5-Eğitim öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin iyileştirilmemesi      

6-Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesinin sağlanamaması      

7-Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerinin tanımlanmamış olması      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Üniversitemiz İnternet sitesinde yer alan "Aday Öğrenciler" sayfasını her yıl üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel 

olanakları ile ilimizin tanıtımını da kapsayacak şekilde güncellemek

2-Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel 

doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

3-Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

4-Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

5-Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

6-Öğretim elemanlarının doktora\ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

7-Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

8-Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

Amaç1  Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli

bireyleri yetiştirmek

Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması riski

1-Öğrencilerin kullanabileceği kaynakların yönetim sistemi hakkında uygulamaların geliştirilememesi      

2-Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin tercihi doğrultusunda geliştirilememesi ve 

çeşitlendirilememesi      

3-Öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin mevcut düzenlemelerin geliştirilememesi      

4-Özel yaklaşım gerektiren (Mülteciler, engelli veya Uluslararası öğrenciler) için mevcut düzenlemelerin geliştirilememesi      

5-Topluluklara ayrılan bütçenin kullanımı ve yüzdesel dağılımına yönelik düzenlemelerin iyileştirilememesi      

6-Öğrenci topluluklarının oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sisteminin iyileştirilememesi      

7-Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili geri bildirim alınarak sonuçlara göre iyileştirme çalışmaları yapılamaması      

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi



Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

1-Birimler ar-ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanları ve bu alanlara yönelik hedeflerin belirlenememesi      

2-Ar-ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanları ve bu alanlara yönelik hedeflerin belirlenememesi      

3-Yerel ve bölgesel hedefler doğrultusunda birimler tarafından hedefler belirlenerek izlenememesi      

4-Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırmaların teşvik edilememesi ve bu alanda hedefler belirlenememesi      

5-Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak paydaşların ulaşabildiği bir yazılımın yapılamaması      

6-Kurum dışı fonların kullanılması için öğretim üyelerini teşfik etmek üzere faaliyetler düzenlenememesi      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları 

düzenlenmesi

2-Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

3-Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin 

artırılması

4-BAP tarafından "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik proje türü oluşturulması ve bu kapsamda hazırlanan projelere öncelik verilmesi

5-BAP tarafından "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik proje türü oluşturulması ve bu kapsamda hazırlanan projelere öncelik verilmesi

6-Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

7-Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

8-Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

9-Proje yazma eğitimleri düzenlenmesi

Amaç2  Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü

nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi 

1-Araştırma yapacak öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmemesi      

2-Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarının izlenmemesi      

3-Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atama ölçütlerinin Kurumun ar-ge hedefleriyle ilişkilendirilememesi      

4-Birimlerin ar-ge faaliyetleriyle ilgili yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerinin içeren rapor hazırlanmaması      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Araştırma projesi yazma eğitimlerinin düzenlenmesi

2-Deney hayvanları uygulama sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi

3-Akademik makale ve tez yazma eğitimlerinin düzenlenmesi

4-Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

5-YOKSİS ve AVESİS bilgilerini güncellemeyen öğretim elemanlarına Geliştirme Vakfından bir yıl boyunca destek verilmemesi

6-Öğretim elemanlarının akademik performanslarına göre üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından teşvik ödemeleri  yapılması

7-Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

8-Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

9-Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son 

verilmesi

Amaç3  Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri



Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organızasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

2-Düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde alanında uzman personelin görevlendirilmesi

3-Eğitim içeriklerinin belirlenmesi için idari personelin görüşlerinin alınması

4-Yöneticilerin liderlik özelliklerini ölçmek için yönerge hazırlayarak uygulanması

5-Yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirici eğitim düzenlenmesi

6-Norm kadro çalışması için tüm birimleri temsil edecek komisyon kurulması

7-İdari personel norm kadro yönergesinin hazırlanması

8-Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanması

9-Görevde yükselme sınavlarının merkezi sınav sisteminde (ÖSYM) yapılması

10-İdari personelin performansını objektif olarak değerlendirebilmek için yönerge hazırlanması

11-Yeni başlayan personel için oryantasyon rehberinin hazırlanması

12-Yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleyici anketin hazırlanması

Amaç3  Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

1-Billişimle ilgili sorunların bildirileceği yazılım geliştirilerek (destek hizmeti) birimlerin yazılım ve donanımla ilgili sorun ve ihtiyaçlarının 

giderilememesi        

2-Kurum dışından alınan hizmetlerin iyileştirilememesi ve iç paydaşların memnuniyetinin artırılamaması      

3-Taşınır ve Taşınmaz malların yönetimi daha etkin hale getirilememesi      

4-Kütüphane kaynaklarından tüm birimlerin faydalanabilmesi ve kütüphane  hizmetlerindeki memnuniyet oranının artırılamaması      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların iletileceği "destek hizmetleri" yazılımı geliştirilmesi

2-Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi

3-Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

4-Taşınır malların fiili sayımlarının yapılması için ultra yüksek frekanslı radyo frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sistemine geçilmesi

5-Taşınmaz yönetmeliğine göre hazırlanması gereken raporların hazırlanarak her yıl Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

6-Kiraya verilen taşınmazlara ilişkin her yıl rapor hazırlanarak Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

7-Merkez kampüs dışındaki birimlerinde kütüphaneden faydalanabilmeleri için "online kitap talebi" yazılımı geliştirilmesi

8-Yazılımdan sonra araç ve personel tahsis edilerek talep edilen kitapların haftanın belirli günlerinde merkez kütüphaneden alınıp 

birimlere dağıtılması ve toplanması

Amaç4  Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak

Paydaş katılım oranının yetersiz olması riski

1-Her birimin web sayfasında tüm paydaşlara açık şikayet, istek, öneri, teşekkür ve fikirlerinin alınabileceği tek merkezden kontrol 

edilen bir uygulamanın geliştirilememiş olması      

2-Paydaş Memnuniyet anketlerinin düzenli olarak yapılmaması ve değişimi ölçecek şekilde raporlanmaması      

3-Mezun izleme sisteminin iyileştirilerek etkin hale getirilmemesi     

4-Dış paydaşların istek ve önerilerini almak için her yıl düzenli olarak toplantı yapılmaması      

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Paydaşların dilek, görüş ve önerilerinin alınabileceği program yazılımının (E-İMER) tamamlanması

2-Paydaş (müşteri) memnuniyeti ISO 10002 belgesinin alıması

3-Paydaş memnuniyet değişimlerinin izlenebilecek şekilde raporlanması

4-Düşük memnuniyet düzeyine yönelik iyileştirici eylemlerin belirlenmesi

5-Dış paydaşlarla faaliyetler (toplantı vb.) düzenlenmesi

1-İç kontrol eylem planlarının izlenmemesi ve değerlendirilmemesi      

2-İdari personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranlarının artırılamaması      

3-Yöneticilerin liderlik özeliklerini ve yetkinliklerinin ölçmek, izlemek ve geliştirmek için çalışmalar yapılmaması     

4-İdari personele yönelik norm kadro çalışması yapılmaması      

5-Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanmaması      

5-İdari personelin performansının değerlendirilmesine yönelik sistemin kurulmamış olması           

6-Bakım onarım hizmetlerinin iyileştirilememesi ve memnuniyetin artırılamaması      

3.2- Kurum dışından tedarik edilen hizmetler, bilgi yönetim sistemi ve kayakların yönetimi

4.1- Paydaş Memnuniyeti  Prosesi



Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

1-İç tetkik ekibinin kurularak yıllık tetkik planlarının hazırlanmaması      

2-İç tetkik verilerinin toplanmaması, raporlanmaması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmaması      

    

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Her yıl düzenli olarak birimlerin tetkik edilmesi

2-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tetkikçi havuzu oluşturulması

3-İç tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi

4-Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında konunun düzenli olarak gündeme alınması

Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi

1-Her birimin web sayfasında tüm paydaşlara açık şikyet, istek, öneri, teşekkür ve fikirlerinin alınabileceği tek merkezden kontrol edilen 

bir uygulamanın geliştirilememesi

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin izlenmesi

2-Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yıllık olarak izlenmesine yönelik rapor oluşturulması

3-Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığının artırılması

Amaç4  Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Amaç4  Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak

Riske 

Verilen 

Cevap 

1-Paydaşların dilek, görüş ve önerilerinin alınabileceği program yazılımının (E-İMER) tamamlanması

2-Paydaş (müşteri) memnuniyeti ISO 10002 belgesinin alıması

3-Paydaş memnuniyet değişimlerinin izlenebilecek şekilde raporlanması

4-Düşük memnuniyet düzeyine yönelik iyileştirici eylemlerin belirlenmesi

5-Dış paydaşlarla faaliyetler (toplantı vb.) düzenlenmesi

4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi

4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi

Amaç5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek

Çay sektörü ile ilgili ar-ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi riski

1-Yeterli mali kaynak ayrılamaması

2-Sektörde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yapılamaması

3-Organik tarıma geçiş ve arazi toplulaştırılmasına yönelik hükümet politikaları

4-Nitelikli araştırmacı akademik personel yetersizliği



Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Kurumsal 

Riskin Adı 

Riskin 

Nedenleri 

Amaç5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek

Turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personellerin yetiştirilememesi ve bölgemizde yer alan turizm 

firmalarının eğitim ve sertifikalandırma çalışmalarının yapılamaması riski

1-Mali kaynak yetersizliği

2-Niteikli akademik personel bulunamaması

3-Sektörde faaliyet gösteren firmaların personellerin eğitimine yeterince önem vermemeleri

4-Turizm sektörünü etkileyecek ulusal ve uluslararası alanda yaşanan olumsuz siyası ve ekonomik gelişmeler

Riske 

Verilen 

Cevap 

Stratejiler

1-Plan dönemi sonuna kadar öğretim üyesi kadrosu tamamlanacak

2-Sektöre yönelik projeler hayata geçirilecek

Ihtiyaçlar

1-Turizm eğitimini sektörün ihityaçlarına hizmet verecek yapıya kavuşturulması

2-Turizm sektöründe işgücü kalitesi arttırılarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem 

verilmesi

1-Yeterli mali kaynak ayrılamaması

2-Sektörde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yapılamaması

3-Araştırmacı kadrosunun sürekliliğinin sağlanamaması

Riske 

Verilen 

Cevap 

Stratejiler

1-Mevcut araştırma altyapısının surekliliğini sağlayabilmek için yeterli kaynak aktarılacak

2-Mevcut su ürünleri uygulama ve araştırma merkezinin şartları iyileştirilerek aktif tutulacak

3-Sektörle işbirliği içerisinde çalışmak üzere akademik personeller teşvik edilecek

Ihtiyaçlar

1-Su ürünleri alanında Ar-ge çalışmaları yapılması

2-İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği arttıracak ve iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması

3-Su ürünleri alanında bölgemiz için önem arz eden biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması ve sürdürülebilir kullanımının ağlanması

Riske 

Verilen 

Cevap 

Stratejiler

1-Çay bitkisi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi için bir komisyon oluşturulacak

2-Arazi toplulaştırılması konusunda çıkarılacak kanunlar hakkında sorumlu bakanlık ile

gerekli görüşmeler yapılacak

3-Organik tarım ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması ile ar-ge çalışmaları yapabilmek

amacıyla bir minyatür çay işleme tesisi kurulacak

Ihtiyaçlar

1-Çay bitkisi ile ilgili Ar-ge çalışmaları yapılması

Sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretiminin arttırılması

2-Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, gen kaynaklarının korunması ve ıslah

çalışmalarına öncelik verilmesi

3-Tarım-sanayi-ünversite arasındaki işbirliğinin arttırılması

Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar-ge projelerinin gerçekleştirilememesi 

riski

Amaç5 Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek
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