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Amaç – Araştırmanın amacı çağdaş risk yönetimi standartları doğrultusunda sanayi işletmelerinin etkin 
bir risk yönetimi sistemi oluşturabilmelerine yol gösterebilmek için mevcut risk yönetimi algılarını 
ölçmektir. 

Yöntem – Araştırma verileri Kütahya ilinde faaliyet gösteren ve istihdam sayısı, kapalı alan büyüklüğü, 
ciro, ihracat hacmi büyüklükleri bakımından kent ekonomisine katkıda bulunan 30 büyük sanayi 
işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 21 istatistiki programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda, risklere karşı işletme yöneticilerinin kişisel tutumlarının “risk 
almayan” bir bakış açısı şeklinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte işletmelerin ağırlıklı olarak 
finansal riskleri algıladıkları ve yönettiği geleneksel anlayışın mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ulaşılan bulgular sanayi işletmelerinde çağdaş risk yönetimi anlayışının algılanmadığını risk 
yönetiminin henüz belli bir olgunluk düzeyine ulaşmadığını kanıtlar nitelikte olmuştur. 

Tartışma – İşletmelerde çağdaş standartlarda risk yönetimi sistemi oluşturmadan önce risklere karşı 
geliştirdikleri algıların belirlenmesi sistemin etkinliği için önemli bir konudur. İşletmelerde mevcut risk 
ve risk yönetimi algısı ölçülmeden herhangi bir risk yönetimi sistemi başlangıçta ciddi eksiklikler 
oluşturacaktır. Bu anlamda çalışmada geliştirilen ölçek ile sanayi işletmeleri yöneticilerinin çağdaş 
riskleri nasıl algıladıkları belirlenerek, mevcut risk yönetim sistemlerini gözden geçirmelerine, 
geliştirmelerine ve etkin olarak işletmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 
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Purpose – The aim of the research is to measure the current risk management perceptions of industrial 
enterprises in order to guide them to create an effective risk management system in line with 
contemporary risk management standards. 

Design/methodology/approach – The research data were collected through a survey from 30 large 
industrial enterprises operating in the province of Kütahya, contributing to the city economy in terms 
of employment numbers, closed area size, turnover and export volume. The data were analyzed with 
SPSS 21 statistical program. 

Findings – As a result of the research, it was seen that the personal attitudes of business managers 
against risks are in the form of a “risk-free” perspective. Addition to that, it has been concluded that 
there is a traditional understanding that businesses predominantly perceive and manage financial risks. 
The findings have proved that the modern risk management understanding is not perceived in 
industrial enterprises and that the risk management has not reached a certain level of maturity yet. 

Discussion – It is an important issue for the effectiveness of the system to determine the perceptions 
they develop against risks before establishing a risk management system in contemporary standards. 
Without measuring the current risk and risk management perception in businesses, any risk 
management system will create serious deficiencies at the beginning. In this sense, with the scale 
developed in the study, it is expected that the managers of industrial enterprises will determine how 
they perceive contemporary risks and contribute to their businesses in reviewing and developing 
existing risk management systems. 
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