
RİSK YÖNETİM İLKELERİ 

 Risk yönetimi değer 
üretir, değeri korur. 

 Risk yönetimi tüm 
organizasyonel süreç-
lerin entegre bir par-
çasıdır. 

 Risk yönetimi karar 
verme sürecinin bir 
parçasıdır. 

 Risk yönetimi belirsiz-
liklere odaklanır. 

 Risk yönetimi, siste-
matik, yapısal ve za-
mana bağlıdır. 

 Risk yönetimi, mevcut 
olan en iyi bilgiye da-
yanır. 

 Risk yönetimi organi-
zasyona özeldir. 

 Risk yönetimi insan ve 
kültür faktörlerini he-
saba katar. 

 Risk yönetimi şeffaf ve 
kapsayıcıdır. 

 Risk yönetimi dinamik-
tir, tekrarlanır ve deği-
şime tepki verir. 

 Risk yönetimi organi-
zasyonun sürekli iyi-
leşmesini harekete 
geçirir. 
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Risk Yönetim Sistemi 

ISO 31000 

 

Her çeşit ve büyüklükteki 
kuruluş, hedeflerine ulaşıp 
ulaşamayacaklarına dair 
belirsizlik yaratan iç ve dış 
faktörler ve etkilerle karşı 
karşıya gelir. Bir kuruluşun 
hedefleri üzerindeki bu be-
lirsizliğe risk denir. 

Her kuruluşun bütün faali-
yetleri bir risk içerir. Kuru-
luşlar riski tanımlayıp analiz 
ederek ve sonra da risk 
kriterleri çerçevesinde riski, 
risk işleme yoluyla azalt-
mak gerekip gerekmediğini 
değerlendirerek risk yöneti-
mi sağlar. Bu süreç boyun-
ca kuruluşlar hissedarlarla 
iletişim halinde olup onlara 
danışırlar; daha fazla risk 
işleme gerekmediğinden 
emin olmak için riski ve 
riski azaltan kontrolleri izler 
ve gözden geçirirler.  

ISO 31000 Risk Yönetim 
Sistemi Standardı bu siste-
matik ve mantıksal işlemi 
detaylı bir şekilde tanım-
lar.Bütün kuruluşlar bir 
dereceye kadar risk yöneti-
mi sağlarken, ISO 31000 
Risk Yönetim Sistemi Stan-
dardı risk yönetimini etkili 
yapmak için uyulması şart 
olan bir takım ilkeleri belir-
ler.  

ISO 31000 Risk Yönetim 
Sistemi Standardı kuruluş-
lara, amacı risk yönetim 
sürecini şirketin bütün yö-
netim, strateji ve planlama-
sıyla, idaresi, raporlama 
süreci, politikaları, değerleri 
ve kültürüyle bütünleştir-
mek olan bir çerçeve geliş-
tirmesini, bu çerçeveyi yü-
rürlüğe koyup sürekli ola-
rak ilerletmesini tavsiye 
etmektedir. Risk yönetimi 
bütün kuruluşa, kuruluşun 
birçok alanında, herhangi 
bir zamanda uygulanabilir 
ayrıca belirli fonksiyon, 
proje ve aktivitelere de 
uygulanabilir. Risk yönetimi 
uygulaması zamanla, çeşitli 
ihtiyaçları karşılamak ama-
cıyla birçok sektörde geliş-
tirilse de, kapsamlı bir çer-
çeve içerisinde uygun sü-
reçlerin benimsenmesi, 
riskin bütün kuruluş içeri-
sinde etkili, verimli ve bağ-
lantılı bir şekilde yönetilme-
sini sağlamaya yardım 
eder.  

 

 

 

 

ISO 31000 Risk Yönetim 
Sistemi Standardında ta-
nımlanan genel yaklaşım, 
herhangi bir riski sistema-
tik, net ve güvenilir bir bi-
çimde, herhangi bir kap-
sam ve bağlamda yönet-
mek için ilkeler ve ana 
esaslar sağlar. Her bir sek-
tör veya risk yönetimi uy-
gulaması, bireysel ihtiyaçla-
rı, hedef kitleleri, algıları ve 
kriterleri de beraberinde 
getirir.  

Bu yüzden ISO 31000 Risk 
Yönetim Sistemi Standardı-
nın ana özelliği, “bağlamı 
oluşturmayı bu genel risk 
yönetim sürecinin başlangı-
cında bir etkinlik olarak 
dâhil etmektir. Bağlamı 
oluşturmak, kuruluşun he-
deflerini, bu hedeflerleri 
yürüteceği ortamı, hisse-
darlarını ve risk kriterlerinin 
çeşitliliğini gösterecektir ve 
bütün bunlar risklerin yapı-
sını ve karmaşıklığını ortaya 
çıkarmaya ve değerlendir-
meye yardımcı olacaktır. 



ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi 

RİSK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ 
Organizasyon risklerin önem derecesini de-
ğerlendirmek üzere kriterler belirlemelidir. Bu 
kriter organizasyon değerleri, hedefleri ve 
kaynaklarını yansıtmalıdır. Bir takım kriterler 
yasal şartlar tarafından ortaya konabilir, bun-
lardan türetilebilir ya da organizasyonun tabi 
olduğu diğer şartlar tarafından zorunlu kılına-
bilir. Risk kriterleri organizasyon risk yönetim 
politikası ile tutarlı olmalıdır ve risk yönetim 
çalışması başlangıcında tanımlanarak düzenli 
gözden geçirilmelidir. Risk kriteri tanımlanır-
ken; 

Oluşabilecek sebep ve sonuçların (şiddet) 
tabiatı, türleri ve bunların nasıl ölçüleceği, 

Olasılığın nasıl tanımlanacağı, 

Olasılık ve/veya şiddetin zamana bağlı açılı-
mı, 

Risk seviyesinin nasıl belirleneceği, 

 Paydaşların görüşleri, 

Riskin kabul edilebilir, ya da tolere edilebilir 
seviyeye gelme seviyesi, 

Birden fazla riskin kombinasyonunun hesa-
ba katılması ve bunların hangilerinin nasıl 
değerlendirileceği gibi faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Risk yönetimi bir kuruluşa 
aşağıdakileri gerçekleştire-
bilmeyi sağlar: 

 hedefleri gerçekleştirme 
olasılığını arttırmak; 

 proaktif yönetimi teşvik 
etmek; 

 kuruluş genelinde riski ta-
nımlama ve işleme gerekli-
liğinden haberdar olmak; 

 fırsatların ve tehditlerin 
belirlenmesini iyileştirmek; 

 ilgili yasal ve düzenleyici 
şartlara ve uluslararası 
normlara riayet etmek; 

 zorunlu ve gönüllü raporla-
mayı iyileştirmek; 

 yönetimi iyileştirmek; 
 hissedarların güven ve 

itimadını sağlamak; 
 karar verme ve planlama 

için güvenilir bir temel 
oluşturmak; 

 kontrolleri iyileştirmek; 
 risk işleme için kaynakları 

etkili bir biçimde ayırmak 
ve kullanmak; 

 işletme etkinliğini ve verim-
liliğini iyileştirmek; 

 sağlık ve güvenlik perfor-
mansını ve bunun yanı sıra 
çevre korumasını artırmak; 

 hasar önlenmesini ve olay 
yönetimini iyileştirmek; 

 hasarları en aza indirmek; 
 örgütsel öğrenmeyi geliştir-

mek; ve 
 örgütsel esnekliği geliştir-

mek. 

BvA Belgelendirme olarak, ISO 31000 Risk Yöne-
tim Sisteminizi denetimlerimizin ardından belge-
lendirmekteyiz. 
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