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Kontrol ve Risk Değerlendirme (CARE™) Yazılımı
Kurumsal Risk Yönetimi – Web Üzerinde

• Geleneksel ve İslami bankalardaki çeşitli işlev türleri için isteğe 
bağlı olarak kapsamlı bir Risk ve Kontrol Kitaplığı mevcuttur.

• Etki ve olasılık seviyelerinin esnek konfigürasyonu (5 seviyeye 
kadar)

• Kontroller ve riskler, çoktan çoğa matris çözümü kullanılarak 
eşleştirilir. Bu yaklaşım, kontrol iyileştirmelerinin olası etkisini, 
maruziyet seviyelerindeki azalmayı ve farklı varlık türleri 
karışımlarını belirlemek için hızlı "eğer" hesaplamalarının 
yapılmasına izin verir.

• CARE tarafından sunulan benzersiz özelliklerden biri, belirli bir 
işlevin kontrol ortamının gücünü ölçme yeteneğidir. Bu, “Kontrol 
Ortamındaki Boşluk” olarak adlandırılır. Boşluk ne kadar büyük 
olursa, Kontrol Ortamı o kadar zayıf olur

• CARE ayrıca, kontrol eksikliğinden kaynaklanan zayıflıklar ile 
amaçlandığı gibi çalışmayan kontrollerin neden olduğu zayıflıklar 
arasında ayrım yapar.

• Sistemin "ısı haritası", büyük potansiyel tehditleri hızla 
belirleyecektir.

CARE şu anda Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Lübnan, Suriye ve Filistin'de 
faaliyet gösteren 50 büyük Finans, Ticaret, Sağlık ve İmalat şirketi de dahil 
olmak üzere bölgedeki çok sayıda tanınmış kuruluş tarafından 
kullanılmaktadır ve bu da Aldar International'ı önde gelen sağlayıcı 
yapmaktadır. Ortadoğu'da Kurumsal Risk Yönetim sistemleri. CARE üç 
dillidir ( İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde mevcuttur) ve tüm Kurumsal 
Risk Yönetimi standartlarını ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak üzere 
tasarlanmıştır. Talep üzerine her sektördeki ortak risklerin bir veri tabanı da 
mevcuttur.

CARE, yalnızca operasyonel riske ilişkin Merkez Bankası gerekliliklerini karşılamamıza 
yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda kontrol ortamımızda önemli iyileştirmelere yol 
açtı ve şu anda iç denetim birimimiz tarafından Riske Dayalı Denetim metodolojisini 
uygulamak için kullanılıyor…

Saleh Rajab, Genel Müdür, Ürdün Bankası
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Kontrol ve Risk Öz Değerlendirme (CRSA) Modülü:

Bu modülü kullanarak, yöneticiler kendi sorumluluk alanları 
dahilinde risk ve kontrol tanımlama, değerlendirme ve izleme 
konusunda tam sorumluluğa sahip olacak ve kontrol 
değerlendirme sürecine katılacaklardır.

Kurumsal Yönetim Modülü:

Bir bütün olarak organizasyon için risklerin ve kontrollerin 
durumu hakkında üst yönetime ve Kurula bir dizi standart 
rapor ve çizelge oluşturur;

Etkinlik İzleme modülü:

Risk Tahmin Yeteneği ile birlikte Tam "olay yakalama" 
işlevine izin verir; bu son nokta sadece bankaların Basel 
II'ye uymasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda 
herhangi bir organizasyonun bir Dahili Sermaye Yeterliliği 
izleme süreci oluşturmasına da izin verir.

Veriler, net ve özlü grafik çıktısı üretmek için modellenebilir:

Uyum Riski İzleme:

CARE Uyum Riski İzleme modülü, düzenleyici risklerin 
belirlenmesini ve değerlendirilmesini, bunların hafifletici 
kontrollerini değerlendirmeyi ve kapsamlı uyum izleme 
programları geliştirmeyi kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir.

Modül, riskleri ve kontrolleri çok sayıda düzenlemeye 
bağlamaya ve bu düzenlemelere uygunluk durumunu sürekli 
olarak izlemeye olanak tanır. Bunun için bir gösterge paneli 
ekranı mevcuttur. İlgili tüm iş birimlerinin her bir düzenlemeye 
uyum düzeyini vurgular/ölçer.

Bazı ülkeler için düzenleyici riskler ve zorunlu kontroller 
kitaplığı da mevcuttur. Bu, Uyum Risklerinin tanımlanmasını ve 
değerlendirilmesini ve hafifletici kontrollerin değerlendirilmesini 
kolaylaştırmak içindir.

E-posta Uyarıları Modülü:

Bu modülü kullanarak, tanımlanan istisnalar hakkında otomatik 
e-posta uyarıları, kuruluştaki çeşitli düzeylerdeki görevlilere 
gönderilir/yönlendirilir. Bu istisnalar kullanıcı tarafından 
tanımlanır ve şunları içerebilir: vadesi geçmiş uyumluluk 
testleri, "bazen" veya "hiç" çalışmayan kontroller, bir aydan 
uzun süredir devam eden düzeltici Eylemler, Anahtar Risk 
Göstergeleri (KRI) eşik aralıklarının üzerinde, vb. 

Risk İştahı:

Önceden belirlenmiş bir iştah seviyesinin üzerindeki riskler 
kolayca yakalanır:

Günlük Modülü:

Önceden onaylanmış eylem planları tarafından üzerinde 
anlaşmaya varılan tavsiyelerin uygulanmasının 
izlenmesini ve takip edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca, bu 
önerilerin Kontrol ortamı üzerindeki etkisinin ölçülmesine 
de olanak tanır.
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Sistemin temel özellikleri

• Risk Profilleri işlevler, süreçler, ürünler veya üçünün bir kombinasyonu için oluşturulabilir.

• Risk ve kontrol ortamının durumu hakkında düzenleyicilere raporlama, günlük Risk Yönetimi çalışması 
içinde rutin bir faaliyet olarak yapılabilir.

• Sistem, kuruluşların risklerini tanımlanmış iş süreçleri ve hedeflerine bağlamaya izin verir.

• İç Denetim planlama ve yürütme, Risk Yönetimi ve Uyum faaliyetleri ile entegre edilebilir

• Sistem, Kontrol ve Risk Öz Değerlendirme (CRSA) süreçlerini tam olarak destekler

• Tam "olay yakalama" özelliği

• Uyum Risklerini izlemek için özel bir modül

• Sınırsız sayıda kullanıcı

• Olasılık ve etki seviyelerinin esnek konfigürasyonu - 3x3, 4x4, 5x5.

• Yazılım içindeki tüm listeler için arama tesisi vb.

• Kısa grafik çıktı ile gelişmiş raporlama

• Denetim günlüğü gömülü

• Sistem, Microsoft uygulamaları ve diğer ürünlerle tamamen uyumludur; bu, verilerin doğrudan Word, Excel, 
PDF vb. uygulamalara aktarılabileceği anlamına gelir.

• Yapılandırılabilir bir Gösterge Tablosu ekranı, Risk Yönetiminin ve İş Birimi başkanlarının, büyük risklerle 
ilgili Temel Risk Göstergelerini (KRI), uyumluluk testlerinin durumunu, bekleyen düzeltici eylemleri ve 
“Kabul Edilebilir Boşluk” sınırlarını ihlal eden kuruluşları sürekli olarak izlemesini sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

Aldar International for Governance Consultancy (Allinial Global üye firması)

MEDAI GRC MED Group ve Aldar Ortaklığı

T: +90 212 356 7862 F: +90 212 356 6796 Email:   info@med-group.com.tr  veya Email: mbarakat@aldarco.com

Website: www.med-aigc.com

http://www.aldarco.com/



