
Strateji Faaliyet/Süreçler Mali Mevzuata Uyum
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Stratejik hedeflere 

ulaşmada çok az 

etkisi olabilecek risklerdir. Etkiler 

genellikle küçüktür 

ve sınırlı bir alanı 

kapsar.

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. 

DEĞER ARALIK OLASILIK

Düşük

…yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme 

ihtimali düşük olan risklerdir. Bunlar 

genellikle idarenin/birimin/alt birimin çok 

ender karşılaştığı, gerçekleşme olasılığının 

neredeyse olmadığı risklerdir.

RİSK  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU

…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. 

ETKİ

Yüksek

Orta

… 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.

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. 


