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olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği
riskleri ifade eder.

Kalıntı Risk: Yönetim olumsuz bir olayın,
olasılığı ve etkisini azaltmak için kontrol
faaliyetleri ve riske karşılık vermeyi de kapsayan
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Etki: Eğer olay gerçekleşirse bunun kurum
üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçtur.

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde
gerçekleşme ihtimalidir.

RİSK NEDİR? Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek
durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin idarelerin
amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesin, etkileme ihtimalidir.
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