Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu soru, içinde yaşadığımız ve sayısız aktör ve faktörlerle
bugünkü halini alan dünyamızın, günümüzde nasıl işlediğini anlamaya yönelik bir sorudur.
Bu sorunun cevabı ise, dünyamızın sadece geçmişini anlamaya ve bugününü
anlamlandırmaya değil, aynı zamanda geleceğine ilişkin öngörülere sahip olmamıza
faydalı olur. Öyle ki, politik, ekonomik, kültürel, sosyal ve askeri anlamlarda farklı dünya
görüşlerine, amaçlara, çıkarlara ve davranışlara sahip çokça aktörün bulunduğu bir
dünyada; bir aktörün sisli havalarda yolunu bulabilmesi, amaçları ve hedefleri
doğrultusunda verimli ve doğru hareket edebilmesi, krizler ve fırsatlar karşısında “ne
yapacağını” ya da “ne yapmayacağını” bilmesi, dalgalı denizlerde rotasını kaybetmemesi
ve güvenli limanlara ulaşması o aktörün ayakta kalabilmesi ve gideceği noktaya
ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Dahası dünya artık, eskisinden daha
kalabalık, daha karmaşık, daha çok-taraflı ve daha az güvenli bir yerdir.
Küreselleşen ekonomi çağında, politik ve ekonomik aktörlerin eğilimleri, karşılıklı
etkileşimleri, politika-uluslararası ilişkiler-ekonomi ilişkilerinde tarafların birbirlerini
etkileme kapasitesi ve bu kapasitenin gerçek eylem ve olgulara dönüştüğü her anda aktörler
ve “oyun” üzerinde yarattığı etkileri ve olası sonuçları gözlemlemek, analiz etmek,
yorumlamak ve öngörmek hem risklerin minimize edilmesi anlamında güvenli hem de
fırsatların değerlendirilebilmesi anlamında kazançlı sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Bu anlamda Politicon World, uluslararası ortamın sağladığı risk ve fırsatlardan etkilenen
ve yatırım kararlarında ve ticari ilişkilerinde güvenli ve karlı hareket etmek isteyen ulusal
ya da uluslararası çapta “iş”lerini yürüten şirketler ve diğer aktörler için panaromik ve anlık
bir fotoğraf sunan bir monitör sağlamak adına Küresel Politik Risk Haritası’nı (Global
Political Risk Map) yayınlamıştır.
Politik Risk Haritası, dünya çapında yaşanan küresel ve bölgesel politik riskleri
ölçümleyen, belirli kriterlere bağlı oluşturulan bir algoritmayı kullanarak ülkeler bazında
politik risk durumlarına göre bir puanlama sistemi oluşturan ve dünya üzerinde çeşitli
coğrafyalarda yükselen ya da azalan politik risklere ilişkin genel bir panaromik izleme
olanağı sunan harita biçiminde bir tablodur. Harita, dünya ölçeğinde yükselen ya da azalan

risklere karşı ülke ülke anlık görüntüleme, yılın gidişatına ilişkin bir değerlendirme ve
güncel bilgiler ile iş yapılan ya da yapılmak istenen ülke ve bölgelerin son durumlarını
izleme olanağı sunmaktadır.
Bu anlamda, Harita daha çok genel bir bakış açısı sağlama ve incelenen ülke veya bölgeye
ilişkin güncel bir fikir oluşturma amacındadır. Ülkeler düzeyinde izlenen ve piyasadaki
aktörlerin faaliyetlerini yürütürlerken dikkate almaları gereken politik riskler, sosyal
krizler,
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değerlendirme, analiz ve yorumlama imkanı sunan Politik Risk Haritası, bu faktörlere
dayanan ölçümleme algoritmasını belirli spesifik kriterlere ve bir metodolojiye
dayandırmaktadır.
Bu anlamda algoritmada, sosyal faktörler, ekonomik faktörler, siyasi faktörler ve askeri
faktörler olmak üzere 4 ana başlık altında toplanan puanlama kriterleri bulunmaktadır.
Belirlenen bu 4 ana başlığın her birinin altında 10’ar adet alt başlıklar halinde puanlama
kriterleri bulunmaktadır. Bu alt kriterlerin puanları toplamı 4 sütunda izlenen ana başlığın
puanını vermekte, 4 ana başlığın ayrı ayrı puanlarının toplamı ise bir ülkenin politik risk
puanını vermektedir. Bu noktada sütunlar içerisinde izlenen her bir kriterin, özgül
ağırlığına oranla verilmiş bir katsayısı bulunmaktadır. Bir kriterin, risk yaratma olasılığı ya
da durumu ne kadar yüksekse 1 en düşük, 10 en yüksek olacak şekilde 1-10 puan aralığında
bir risk puanı verilerek, o kriterin katsayısı ile bu puan çarpılmakta ve o kriterin risk sonuç
puanı bulunmaktadır. Kriterlerin sütun bünyesinde toplam puanı ana başlık puanını, ana
başlık puanları toplamı ise ölçümleme yapılan ülkenin politik risk puanını vermektedir. Bu
işlemin sonucunda, toplamda 0-400 puan aralığında 0 en düşük 400 ise en yüksek risk
puanı olacak şekilde ülke politik risk puanını almaktadır. 0-400 puan aralığında politik
risk puanı alan tüm ülkeler için harita üzerinde okumayı kolaylaştırmak amacıyla bir renk
skalası oluşturulmuştur. Buna göre harita renk skalası ölçeği, 0-50 puan arası en az riskli
(açık mavi), 50-100 puan arası çok az riskli (mavi), 100-150 puan arası az riskli (lacivert),
150-200 puan arası görece riskli (sarı), 200-250 puan arası riskli (turuncu), 250-300 puan
arası kritik derecede riskli (açık kırmızı), 300-350 puan arası çok riskli (kırmızı) ve 350-

400 puan arası en yüksek derecede riskli (koyu kırmızı) ve izleme yapılmayan ya da henüz
puan belirtilmeyen bölgeler için gri renk ile belirtilmiş şekilde derecelendirilerek
görselleştirilmiştir.
Politik Risk Haritası, ülkelerin risk derecelendirmelerine ilişkin fikir belirtirken,
sadece bir bakış açısı sunma ve bilgi verme amacındadır. Harita, kesin, tartışılmaz ve
değişmez bilgiler sunma ve kararları yönlendirici-bağlayıcı yorumlar sunma amacı ve
iddiasında değildir. Politicon World, Politik Risk Haritası ile sadece kamu yararı
oluşturmak amacıyla, kendi özgün şablonunu kullanarak oluşturduğu tutarlılığı yayına
dökerek, değerlendirmelerini kendi yorumları ile sunmaktadır. Bunun yanında, Politicon
World, bu haritayı oluştururken, öncül örneklerden ve çeşitli kaynaklardan konsept ve
biçim bağlamlarında faydalanmıştır.

Bu haritadan edinilen bilgiler ile alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerden ve sonuçlarından
Politicon World sorumlu tutulamaz. Bilgiler tavsiye niteliğindedir.

