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3. BÖLÜM – HANGİ KISIMDA HANGİ KONU?
• Kısım -1 (5 Şubat 2021, Cuma) «İnsan ve Grup: Sosyal Psikoloji» «İnsan ve Kültür: Kültürler arası boyut»
• Kısım -2 (12 Şubat 2021, Cuma) «Sistem Düşüncesi: 5. Disiplin»
• Kısım -3 (19 Şubat 2021, Cuma) «Bir tasarım/geliştirme projesinin aşamaları»
• Kısım -4 (26 Şubat 2021, Cuma 21.00) «5N1K prensibi, Raporlar, Yazışmalar, Toplantılar, Sunumlar, İşlem
Maddeleri, Sorular, Protokol»
• Kısım -5 (5 Mart 2021, Cuma 21.00) «Değişiklikler, Sapmalar ve Yönetimi» «Temel Performans Göstergeleri»
«Mühendislik Değişiklik Teklifleri»
• Kısım -6 (12 Mart 2021, Cuma 21.00) «Takvim ve Bütçe»
• Kısım -7 (19 Mart 2021, Cuma 21.00) «Tedarik & Satın alma»

• Kısım -8 (26 Mart 2021, Cuma 21.00) «Risk Yönetimi»
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SİYAH KUĞU
Daha önce yaşanmamışlar, hep yaşanırlar… Risk analizinde bunlara tecrübe
edilmemiş, örneklenmemiş olaylar, çizgi dışı veya siyah kuğu adı verilir.
Siyah kuğular, genel beklentilerin dışında yer alan, geçmişte yaşananlardan
öğrenilenlerin işaret etmediği ve büyük etkiye sahip olaylardır.
Olay gerçekleştikten sonra mantık içinde açıklanması zor değildir, bir kısım
insan için çok sınır dışı olsa da diğer bir kısım için beklenebilen bir olaydır;
öznel ve bilgi-dayanaklı bir nosyon içindedir, gerçekleşmelerine yönelik
ikazlar genellikle kuvvetli bireysel özgüven veya kurumsal direnç sebebiyle
göz ardı edilmiştir.
• 9/11
• Yeni Dünyanın keşfi (yerlilerin %90’ın öldürüldü)
• Kuş gribinin yayılışı
• 16 Eylül 1992 – İngiliz «Kara» Çarşambası (1988-2008 içindeki tüm türev
piyasası işlem hacminin %99’u tek bir günde gerçekleşmiştir)

SİYAH KUĞU
Mart 2011 Fukushima Daiichi tsumanisi (9 Richter büyüklük ölçeğindeki depreme bağlı 14 metre dalga
yüksekliği) – (Siyah Kuğu değil! Çünkü aynı bölgede daha önce ölçülmüş 20 m. Tsunami dalga yüksekliği var.
Ancak tasarım 5,7 m. Dalga yüksekliğine göre yapılmış!)
6 Sigma = 9,9 x 10-10

6 Ekim 1973 Yom Kippur Savaşı ile başlayan
büyük petrol krizi olasılığı 37 Sigma olarak
hesaplanmıştır.

31 Mayıs 2010 – Mavi Marmara!
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi!

https://kisi.deu.edu.tr/mehmet.cakmakci/

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK
Siyah Kuğu’nun ters ucundaki olumlu olayları
tanımlar: Orijinali Altın Yumurtlayan Kaz tavuk (Aesop
Masalları)
• Zengin daha da zenginleşir - Kazanan her şeyi alır
• Küresel pazar değeri toplamının %50’sini firmaların
%0,25’i alır
• Dünya üzerindeki tüm kitap satışlarının yarısı
yazılan tüm kitapların %0,2’sine aittir
• Müzik endüstrisinde gelirin %77’sini tüm
sanatçıların %1’i kazanır
• İlaç sektöründeki tüm satışların yarısından fazlasını,
tüm ilaçların %0,1’i elde eder.

BİLGİ VE TECRÜBE, SİZİ ENTELEKTÜEL
OLARAK ORTALAMADAN UZAKLAŞTIRIR
VE BAKIŞINIZI, ANLAYIŞINIZI
GENİŞLETİR.

NE YAPACAĞIZ?
Tanım olarak siyah kuğular beklenmeyen olaylardır.
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi ne kadar tanıdığınıza dair güven dereceniz ne?
İçinde bulunduğunuz ekosistem / sistem nasıl? Basit, Karışık (complicated), Karmaşık (complex), Kaotik?
Risk algısı ve işaretlerine yönelik kendinizi eğitin!
Yatay tarama (horizon scanning), SWOT, 5-Forces, Environmental Analysis, Scenario Analysis
Önlemleri tartışın (katılımlı) (görüş – karşı görüş) («red» team)
Sisteminizin dayanıklılığını arttırın, sürdürülebilirliğini gözden geçirin
Cynefin, nusap.net…

NEDEN?

Ne yapacağını bilmek

eylem
öğrenme

Ne olduğunu bilmek
Black Swans, or the Limits
of Statistical Modelling
Eric Marsden
risk-engineering.org

izleme

Tahmin
etme

Neye bakacağını
bilmek

Ne bekleyeceğini
bilmek

https://www.resilience-engineering-association.org/

TEŞHİS ZORLUKLARI
BUZDAĞI ANALOJİSİ İLE RİSKLER
Göz önündeki,
aşikar olan

Derin Analiz

Analiz

Kompleks Karmaşık
olan olan

Göz önünde
olmayan; zor
tanımlanabilir olan

Kaotik Aşikar
olan olan

Sezgisel

CYNEFIN

https://scientu.net/cynefin-ile-proje-seklini-belirlemek/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/cynefin-sistem-ve-kaos/25110
https://www.wikiwand.com/en/Cynefin_framework

RİSK NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Risk: Belirsizlik içeren herhangi bir olay. Menfi bir sonuç doğurabilir veya olumlu bir sonuca yönelik
fırsat yaratabilir.

Sorun: İşlem gerektiren; çözüm veya karar gerektiren bir durumdur. Çözümlendiğinde bir riski
ortadan kaldırabilir. Çözümsüz kaldığında bir risk doğurabilir.

Üzerinde anlaşılamayan bir spesifikasyon yorumu bir sorundur. Anlaşmazlığın devamı bir risk
doğurur ve risk yönetimi kapsamında ele alınmalıdır.
Çözülemeyen her sorun bir risk doğurur ancak riskler sadece sorunlarla ortaya çıkmaz.
Zamanında karar vermemek, doğru karar vermemek, liderlik zafiyeti, yönetim zayıflığı gibi konular
da risk yönetimi kapsamında ele alınmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ STANDARTLARI

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015

Kurumsal Risk Yönetimi ISO 31000:2018
Bilgi güvenliği ISO 27005
…
PMP/PRINCE2
…

İŞ SEVİYELERİNE GÖRE RİSKLER
Kurumsal/İş seviyesi riskler: Kanun ve mevzuat değişiklikleri, ülkeler arası ilişkiler, teknolojideki

değişiklikler, arz ve talep değişiklikleri, rekabette yaşanan değişiklikler, küreselleşmenin getirdiği
riskler, vb.

Program seviyesi riskler: Bütçe kısıntıları, organizasyon değişiklikler, personelin işten ayrılması,

paydaş değişiklikleri, vb.

Proje seviyesi riskler: Kaynak tahsisleri, icra ve uygulama, teknolojik sınırlar, yatırım eksikliği, vb.
Her seviyedeki risk farklı bir risk yönetimi yaklaşımı gerektirebilir. Risk yönetimi öncelikle riskin
teşhis edilmesi; tanımlanmasıyla başlar. Riskler ve sorunlar birbirleriyle olan ilişkisi göz ardı
edilmeksizin ancak farklı şekilde yönetilmelidir.

RİSK SINIFLANDIRMASI
Örnek:
Gerçekleşme
Olasılığı
Çok Az
Az
Muhtemel
Yüksek ihtimalle
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Belirlenen riskin gerçekleşmesi halinde, etkisinin büyüklüğü ne olacaktır?
Seviye Performans
Takvim
Maliyet
A
Çok az veya yok
Çok az veya yok
Çok az veya yok
İhtiyat paylarında küçük Ek kaynaklar gerekli, ihtiyaç
B
<5%
tarihi sağlanabilir.
bir azalma, kabul
edilebilir.
İhtiyat paylarında önemli Ana dönüm noktalarında az
C
5-7%
bir azalma, kabul
miktarda kaymalar,
ihtiyaç tarihi sağlanamaz.
edilebilir.
İhtiyat payı kalmaz,
Ana dönüm noktalarında büyük 7-10%
D
kaymalar veya kritik yol
kabul edilebilir
etkilenmesi.
Ana program dönüm
E
Kabul edilemez.
>10%
noktalarına ulaşamama

BAZI RİSK ANALİZ METODLARI
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodu (FMEA)
L Tipi Matris Metodu: Risk
Fine-Kinney Metodu: Risk
Tehlike Analizi Metodu
Olay Ağacı Analizi Metodu
Hata Ağacı Analizi Metodu
Neden-Sonuç Analizi Metodu

RİSK İŞLEMLERİ
Kaçın:
Kapsam,
tedarik
zinciri,
aktivitelerin sırası gibi noktalarda
değişiklikler yaparak tehdidin ortaya
çıkmasına engel olmak veya etkisini
azaltmak, ortadan kaldırmak

Azalt: Tehdidin ortaya çıkma olasılığını
azaltmak veya gerçekleşmesi halinde
etkisini azaltmaya yönelik proaktif
işlemler
Geri Çekil: Tehdit ortaya çıktığında
reaktif olarak etkiyi azaltmaya yönelik
işlemlerdin ortaya çıkma olasılığını
azaltmak veya gerçekleşmesi halinde
etkisini azaltmaya yönelik proaktif
işlemler
Aktar: Tehdidin finansal menfi etkisini
üçüncü bir partinin yüklenmesi
Kabul Et: Tehdide karşı alınacak
işlemler ekonomik değilse, tehdidin
kabul edilebilir olduğuna karar
verilmesi ve izlenmesi

MENFİ (TEHDİT)

OLUMLU (FIRSAT)

Kaçın

Faydalan

Azalt (Olasılık/Etki)
Geri Çekil (Etkiyi
azaltır)

Büyüt/Geliştir

Aktar (Etkiyi azaltır)
Paylaş
Kabul Et (Tehdit)

Reddet (Fırsat)

Faydalan: Tehdidin oluşması,
başka bir faydaya yönelik
fırsat yaratıyorsa, tehdit ve
etkisinin
gerçekleşmesini
sağlamak.

Büyüt/Genişlet:
Proaktif
olarak, işlemlerle tehdidin
ortaya
çıkma
olasılığını
yükseltmek veya oluşması
halinde etkisini arttırmak
Reddet:
Fırsata
yönelik
işlemler ekonomik değilse,
herhangi bir işlem almaksızın
fırsatın izlenmesi
Paylaş: Tehdidin oluşması
halinde, kayıp ve kazanç
durumlarına
göre
öngörülecek bir düzenleme
ile
etkinin
paylaşılması.
Önceden belirlenmiş bir
işlemdir. Sözleşme’de yer alır.

RİSK RAPORLAMASI
……… GERÇEKLEŞİRSE, ……… MALİYETİNDE, ……… TAKVİM GECİKMESİNDE, ……… KAPSAMDA VEYA
……… (HER NE İSE!) ETKİ YARATACAKTIR.
Risk yönetiminde anahtar becerilerden biri İHMAL EDİLEBİLİR olanın bilinmesidir.
Diğer anahtar ise ayrıntının ne zaman ve nerede gerekli olduğunun bilinmesidir. GEREKSİZ AYRINTI
yöneticiyi beceriksizleştirir.

