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Risk ve risk çeşitleri...
Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin
TBD Ankara YK Üyesi

Kurumların faaliyet gösterdiği sektörlere göre risk haritalarını 
çıkartmaları ve ne tür risklere maruz kalabileceklerinin 
çalışmasını yapmaları çok önemli. Tamamen ortadan kaldırılması 
mümkün olmadığından riski minimize etmek ve iyi yönetmek, 
günümüz risk yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Kısa ama etkisi büyük, belki de günlük 
yaşantımızda çok fazla dilimizde olan bir 
kelimedir Risk.  Hemen herkesin dilinde 

ve bir o kadar da önemli bir kelime olan riskin, 
ölçülmesi ve yönetilmesinin zorluğu, birçok 
çalışmanın konusu olmuş. ODTÜ’de okuduğum 
yıllarda duyduğum, kulaktan kulağa gelen bir 
olaydı risk. ODTÜ Felsefe Bölümü’nde bir hoca, 
öğrencilerinin final sınavında, tek kısa bir soru 
sorar ve tam puan alan sadece bir kişi olur. Soru 
şu: “Risk nedir?” Öğrencinin yanıtı ise sorudan 
çok daha enteresan. Öğrenci kâğıda sadece “İşte 
risk budur” cümlesini yazar. Bu hikâyeden yola 
çıkarak bu yazımda risk kavramını ve çeşitlerini 
biraz daha teknik gözle ele almaya, özellikle 
de operasyonel risk hakkında bilgi vermeye 
çalışacağım.

Başta finansal kuruluşlar olmak üzere tüm 
kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini sürdürürken 
risklerle karşı karşıya kalabilmekte, bu 
risklerin doğurabileceği olumsuz sonuçları 
yaşayabilmekte ve hatta iflas riski ile 
yüzleşebilmekte. Bu bakımdan, tüm kuruluşların 
faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri 
riskleri tanımlayıp yaşayabilecekleri olumsuz 
durumlardan korunmak amacıyla gerekli 
önlemleri almaları gerekiyor.  Aksi takdirde söz 
konusu riskler, faaliyetlerinin geçici veya sürekli 
durmasına neden olabilir.
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Genel olarak risk kavramı
Risk kelimesi, Fransızca kökenli olup, 
kelimenin aslı “riziko”dur. Riziko kelimesinin 
sözlük anlamı ise zarara uğrama tehlikesidir. 
Riski, “istenmeyen sonuçlarla karşılaşma 
olasılığı” olarak tanımlamak da mümkün. 
Riskin kökeninde (herhangi bir karar 
verildiği anda) gelecekteki olaylar hakkında 
kesin bilgiye sahip olunmaması yatıyor. 
Tamamen ortadan kaldırılması mümkün 
olmadığından riski minimize etmek ve iyi 
yönetmek, günümüz risk yaklaşımının temelini 
oluşturuyor. 

Risk çeşitleri
Kurumların karşılaştığı riskler ile ilgili olarak 
farklı sınıflandırma yöntemleri ile karşılaşmak 
mümkün…Hatta aynı riskler için farklı 
isimlendirmeler bile görülebilir…Finansal 
açıdan sistematik ve sistematik olmayan 
risk şeklinde iki temel risk ayrımı bulunur: 
sistematik risk adından da anlaşılacağı gibi 
içinizde bulunulan sistemden kaynaklanan, 
dolayısıyla tüm şirketlerin hepsinin birden 

farklı derecelerde fakat aynı yönde etkileyen 
risklerdir. Kabaca kontrol edilemeyen risk 
olarak da değerlendirilebilir. Sistematik 
olmayan risk ise faaliyette bulunulan 
endüstriye özgün faktörlerden kaynaklanır. 
Belli bir şirket ve endüstri koşullarının ortaya 
çıkardığı risk olduğu için çeşitlendirme yolu ile 
giderilebilir. Benzer şekilde işletme riskleri ve 
finansal riskler şeklinde ayrımlar da yapılıyor.

Piyasaların hareketliliği, globalleşme, 
karmaşık finansal ürünler ve işlem şekilleri, 
gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yeni 
riskler doğurdu. Başta finansal kuruluşlar 
olmak üzere kurumların karşılaşabilecekleri 
riskleri genel anlamda piyasa riski, kredi riski 
ve operasyonel risk olarak sınıflandırabiliriz. 
Bununla birlikte; bu sınıflandırmaya ilaveten 
likidite riski ile mevzuat riskini ayrı ele alarak 
riskleri şekilde görüldüğü gibi beş gruba 
ayırmak ve böylece daha etkin bir risk yönetimi 
gerçekleştirilebilmek mümkün. Peki, nedir bu 
riskler?

Piyasa riski: Piyasada meydana gelen 
dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımın 
beklenildiği kadar kârla sonuçlanmamasına 
ilişkin risktir. Aslında piyasa riski, birçok 
riskin temelini oluşturuyor. Örneğin piyasada 
meydana gelebilecek dalgalanmalarla 
ortaya çıkan faiz riski, buna bağlı olarak 
ortaya çıkabilecek likidite riski ve sonucunda 
vadesinde yerine getirilemeyen yükümlülükler 
ve böylece ortaya çıkan itibar kaybı, hatta 
iflas durumu, daha en başta piyasa riskinin 
iyi yönetilememesi sonucu kuruluşun kolayca 
karşılaşabileceği risklerdir. Piyasa riskinin 
ortaya çıkmasına neden olan bileşenlerden 
biri faiz oranlarının değişmesi, bir diğer unsur 
ise döviz kuru riski. Piyasa riski kapsamında 
ele alınabilecek bir diğer konu da yoğunlaşma 
riskidir. Yoğunlaşma riski, kısaca aynı kişi, 
kurum veya varlıkla işlem yapılması riskidir. 

Kredi riski: İşlem yapan taraflardan birinin 
sözleşmedeki yükümlülüklerini sözleşmede 
yer alan şartlara uygun olarak yerine 
getirmemesinden kaynaklanan risktir. Çoğu 
zaman karşı taraf riski olarak da ele alınan 
bu risk, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine 
getirmemesinden kaynaklandığı için sistemin 
bütününü ilgilendirdiğinden kredi riskinin 
etkisini daha da genişletmektedir. 

Likidite riski: Kısaca, bir işletmenin 
vadesi gelen borçlarını ödemeye yetecek 
düzeyde nakdinin bulunmaması sonucu 
ortaya çıkabilecek zararı ifade eder. Bununla 
birlikte, bir işletme borçlarını ödemeye 
yeterli düzeyde varlıklara sahip olsa bile, bu 
varlıkların istenildiğinde nakde çevrilememesi 
veya bu işlem gerçekleştirilirken zorluklarla 
karşılaşılması sonucu, varlığın beklendiği 
sürede beklenilen değerden elden 
çıkarılamaması durumunda yine likidite riski 
oluşur.

Yasal risk: Kurumlarda iki şekilde ortaya 
çıkabilir. Bunlardan birincisi, operasyonel risk 
olarak da değerlendirilebilecek olan yetersiz 
ya da yanlış bilgi ve dokümantasyon nedeniyle 
yaşanan yasal uyuşmazlıklar, yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi konusundaki belirsizlik, 
düzenlemelerin yanlış yorumlanması veya 
personelin bu yükümlülükleri zamanında 
yerine getirmemesinden kaynaklanan 
risktir. Diğer mevzuattan kaynaklanan risk 
ise, düzenlemelerde meydana gelen bir 
değişikliliğin faaliyetleri etkileyerek kurum 
için risk yaratmasıdır. Ayrıca küreselleşme 
ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu 
kuruluşların uluslararası faaliyetleri arttı. 
Bu durum, kurum faaliyetlerinin, ürün ve 
hizmetlerinin birden fazla hukuki düzenlemeye 
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tâbi olmasına neden oluyor. Bu şekilde 
uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlar, 
ulusal düzenlemelerin yanında faaliyet 
gösterdikleri yabancı bir ülkedeki yasal 
düzenlemeleri de kavramaları gerektiğinden 
yasal risklerle karşılaşma olasılığı daha 
yükseliyor.

Operasyonel risk: Kurumların karşılaştığı 
diğer bir risk türü operasyonel risktir. 
Tüm risklerden daha eski ve temel bir risk 
olmasına rağmen operasyonel risk ile ilgili 
bilincin gelişmesi diğer risklere göre daha geç 
oldu. 1980’li yıllardan itibaren uluslararası 
finansal piyasalarda yaşanan hızlı gelişim 
ve değişim, teknolojiye olan aşırı bağımlılık, 
bölgesel ya da global kriz ve terörist saldırılar, 
bu riskle ilgili çalışmaları hızlandırma 
gereğini ortaya çıkardı. Operasyonel riskler, 
en genel anlamda, piyasa ve kredi riski gibi 
finansal riskler dışında kalan tüm riskler 
olarak tanımlanıyor. Ancak bu tanım çok geniş 
kapsamlı olduğundan ve aslında operasyonel 
riskin ne olduğu değil, ne olmadığını 
açıkladığından operasyonel riskin yönetimi 
açısından açık bir fikir vermiyor.

Operasyonel risklerin ölçülmesi ve risk 
yönetimin etkin bir şekilde yapılabilmesi için 
bu risklerin sayısallaştırılabilir olması gerekir. 
Ancak, risklerin sayısallaştırılması sürecinde, 
operasyonel risklerden kaynaklanan 
zararların büyüklüğü ve sıklığına ilişkin 
bilgileri belirten yeterli kalite ve miktarda 
bir veri tabanı oluşturmak oldukça güç. Bu 
nedenle operasyonel risklerin tamamını tespit 
etmek yani bu risklerin yüzde 100 oranında 
ölçülmesini sağlamak neredeyse olanaksız.
 Basel Komitesi tarafından 1994 yılında 
operasyonel risk; “bilgi sistemlerinin 
veya iç kontrollerin yetersizliği nedeniyle 
beklenmeyen zararlara uğrama riski” olarak 
tanımlandı. Daha sonra Basel II ile birlikte 
operasyonel riskin yeni tanımı “yetersiz veya 
başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemler ya 
da dışsal olaylar sonucu ortaya çıkan zarara 
uğrama riski” şeklinde yapıldı. Uluslararası 
geçerli bu tanım, operasyonel risklerin 

kaynaklarına odaklanmakta ve operasyonel 
risklerin insanlar, süreçler, sistemler ve dışsal 
olaylar olmak üzere başlıca dört kaynaktan 
gelebileceğini kabul etmektedir: 

1-Personelden kaynaklı operasyonel 
riskler: Personelin bilinçli veya bilinçli 
olmadan yaptıkları faaliyetlerden dolayı 
kurumun zarara uğrama riski olarak 
tanımlanabilir. Çalışanların profesyonel 
davranmayıp özel hayatlarındaki sorunları iş 
hayatına taşımaları, iş ortamında yaşanılan 
stres, sahip olunan personele aşırı iş yükü 
verilerek fazla mesai yaptırılması, yeni 
teknolojiye uyum gibi nedenler, personelin 
kötü niyet gözetmeden hata yapmasına 
yol açabilmekte, kurumun faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi sırasında risk 
yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra personel 
bilinçli olarak da kurumu zarara uğratacak 
eylemler gerçekleştirebilir. Örneğin, sahte 
evraklarla zimmetine para geçiren bir kişi veya 
görevini kötüye kullanan bir yetkili, kuruma 
karşı hileli davranışlar içine girerek kuruma 
büyük zararlar verebilir. Kuruma karşı yapılan 
bu tür suiistimaller, kurumu sadece maddi 
kayba uğratmayıp, aynı zamanda suiistimalin 
kamuda duyulması ile kurum için bir itibar, 
dolayısıyla müşteri kaybı oluşturabilir. 
Personel kaynaklı riskler altında incelenen bir 
başka operasyonel risk türü de kurumda kilit 
personel eksikliğidir.

2-Bilgi sistemlerinden kaynaklanan 
operasyonel riskler: Son yıllarda 
kurumlar, rekabete ayak uydurmak, ürün 
seçeneklerini arttırmak, müşteriye daha 
hızlı ve kolay hizmet sunmak için teknoloji 
konusuna oldukça önem verip bu hizmetleri 
sağlayacak sistemleri bünyelerinde 
kuruyorlar. Ancak bu sistemlerde oluşabilen 
iletişim hatlarının kesilmesi, yedekleme 
sistemindeki yetersizlikler veya zararlı kodlar 
gibi aksaklıklardan dolayı kurumlar zarar 
görebiliyor. Özellikle İnternet üzerinden işlem 
gerçekleştiren veya bünyelerinde farklı yazılım 
ve işletim sistemlerine sahip kurumların bu 
tür risklerle karşılaşma olasılığı daha fazla.
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3-Süreçlerden kaynaklanan 
operasyonel riskler: Kurumun süreçlerine 
ilişkin politika ve prosedürlerin olmaması, 
bu kontrollerin eksik geliştirilmesi veya 
doğru geliştirilmiş olsa bile yanlış şekilde 
uygulanmasından kaynaklanan operasyonel 
risklerdir. Süreçlere yönelik bu kontrollerin 
yetersiz olmasının nedenleri arasında; 
maruz kalınabilecek risklerin tam anlamıyla 
algılanmaması, üst yönetimin konuya 
yeterince katkı sağlamaması sonucu kurum 
çalışanlarının riskler konusunda yeterince 
bilgilendirilmemesi sayılabilir. Bu riske 
örnek olarak, iş süreçlerinin gerektirdiği 
belgelerin doldurulmaması veya bu belgelerin 
saklanmaması sonucu kurumun zarara 
uğraması, müşteri şikâyetlerinin dikkate 
alınmamasından dolayı müşteri kayıpları 
oluşması, mutabakatların zamanında 
yapılmaması, kurum içi iletişim eksikliği gibi 
aksaklıklar gösterilebilir.

4-Dış olaylardan kaynaklanan 
operasyonel riskler: Kurumla herhangi bir 
bağlantısı olmayan, tamamen dışarıdan gelen 
etkenler çerçevesinde ortaya çıkan risklerdir. 
Dışarıdan alınan hizmetlerde aksaklık 
yaşanması veya yangın, deprem, sel gibi 

olaylar dış kaynaklı operasyonel riskler olarak 
sayılabilir. Bir hizmet dışarıdan alındığında 
genellikle, maliyetlerin düşürülmesi ve maruz 
kalınacak risklerin azaltılması amaçlanır. 
Ancak bu durum her zaman gerçekleşmeyip 
beklenmeyen risklere yol açabilir. Bu tür dış 
olaylardan kaynaklı risklerin gerçekleşme 
olasılığı diğerlerine göre daha az olsa da 
gerçekleştiğinde yarattığı etki çok büyük 
olabilir. Örneğin dışarıdan alınan bir hizmet 
sonucu kurum içi bilgilerin dışarı çıkması, 
kurum açısından büyük bir itibar kaybına yol 
açar.
Görüldüğü üzere, günlük hayatımızda çok 
zaman karşılaştığımız risk kavramını, 
kurumlar açısından ele aldığımızda farklı 
çeşitleri bulunuyor. Kurumların faaliyet 
gösterdiği sektörlere göre risk haritalarını 
çıkartmaları ve ne tür risklere maruz 
kalabileceklerinin çalışmasını yapmaları 
büyük önem taşıyor. Risk analizi, risk 
derecelendirmesi ve risk işleme süreçlerinden 
oluşan risk yönetimi tüm kurum içinde 
sahiplenilerek yaşatılmalıdır. 

Son söz.. .Sizi yere yıkan yumruk, sert 
olandan ziyade, geldiğini görmediğiniz 
yumruktur... 
Jeo Torres

TBMM personeline bilgi güvenliği semineri 
Bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla TBMM ve TBD 
arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle TBMM personeline yönelik “Bilgi Güvenliği 
Semineri” düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2012 eğitim faaliyetleri kapsamında bilgi güvenliği 
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgisayar ve İnternet kullanan Meclis 
personeline yönelik bilgi güvenliği semineri gerçekleştirildi.
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi 
işbirliğiyle 13 Haziran 2012’de, TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
seminere, idari teşkilat yöneticileri ve Meclis personeli katıldı. 

Seminerde,  TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, 
Derneğimiz üyesi Batuhan Tosun ve TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı’ndan Yiğit Uslu 
sunumda bulundular.  Üç bölüm halinde yapılan seminerde, İnternet ve bilgi güvenliğinin 
önemi, kullanıcı sorumluluğu, güvenlik duvarı ile korunma, sosyal mühendislik konuları 
ele alındı.
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