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KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
Belirsizliğin arttığı iş ekosisteminde, olası riskleri ve
fırsatları öngörme ve yönetme yeteneklerinin
geliştirilmesi, güncel ve önemli bir yönetim konusudur.

BELİRSİZLİĞİ
EVCİLLEŞTİRMEK
Sanayi 4.0 çağına geçiş
gündemde yerini
almışken; kuruluşların
yönetim anlayış ve
kavrayışlarını da

Hayal edin, hayallerin önündeki engelleri belirleyin, engelleri
kaldırdığınızda hayaliniz kendiliğinden gerçekleşir.

geliştirmeleri
gerekmektedir.
Akıl çağı diye

en aza indirgenmesini ve

adlandırabileceğimiz,

ve belirsizlikle başa çıkabilmek

fırsatların artırılmasını sağlayan

çok etkileşimli iş

üzere yönetim paradigmaları

bir sistematiktir.

ekosisteminde, belirsizlik

Yeni ekonomide değişim

evrim geçirmektedir.

ve karmaşıklık

Bilinçli ve ölçülü olarak risk

artmaktadır.

almak ve yönetmek

Sürdürülebilir başarı

sürdürülebilir gelişimin temel
ögelerindendir.
Kurumsal risk yönetimi,
yönetişim, strateji, hedef
belirleme ve karar vermeyi
iyileştirerek önemli bir katma
değer yaratma aracıdır.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
DEĞER YARATMAK,
DEĞERLERİ KORUMAK VE

belirsizliğin anlaşılması,
evcilleştirilmesi, risk ve
fırsatların etkin ve çevik
yönetilmesine bağlıdır.

GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

Kurumsal risk yönetimi,

NET BİR YOL SAĞLAR.

risk ve fırsatların daha

Strateji ile riskin birlikte ele

etkin yönetilmesi

alınması ile kurumsal

amacına yönelik olarak

performansın artırılması

son çeyrek yüzyıldır

yönünde çaba harcamak

ekonominin

güncel bir yaklaşımdır.

gündemindedir ve

Risk yönetimi kuruluşların

evrimini sürdürmektedir.

paydaşlarının güvenini
artıran bir yönetim disiplindir.
Kurumsal risk yönetimi,
kurumsal risklerin/ fırsatların
bütünsel olarak
değerlendirilmesi ve risklerin
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Kamu sektöründe, 5018

bütünsel olarak kurulup

RİSK YÖNETİMİ KURULUŞ

Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu gereklerine

Günümüzde strateji

STRATEJİ VE

uyum için kurumsal risk

FAALİYETLERİNE BÜTÜNSEL

yönetim sisteminin kurulup

OLARAK KURULMALI VE

etkin bir şekilde işletilmesi

İŞLETİLMELİDİR.

gerekmektedir.

işletilmelidir.
yönetimi, iç kontrol sistemi ve
risk yönetim sistemi iç içe
geçmiş disiplinler haline
gelmiştir.

Kuruluşlar risk yönetim

Risk bilgisi kararlara

sistemini, yalnızca ulusal ve

ve etkin kullanmayı, yeni

entegre edilmeli, kuruluş

uluslararası yasal bir

değerler yaratmayı

çapında tüm faaliyetler risk

zorunluluğu yerine getirmek

sağlayacak güçlü bir araç

odaklı yürütülmelidir.

amacı ile değil; ürün ve

olarak ele almalıdır.

hizmetleri ile müşteri

Teknolojideki gelişmeler risk

Kurumsal risk yönetimi, tüm

memnuniyetini en üst düzeye

kurumsal yönetim sistemi ile

yönetiminin de gelişiminde
önemli rol oynayacaktır.

çıkaracak, kaynaklarını verimli
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SmartAge Risk Yönetimi Ürün ve Hizmetleri
Kurumsal risk yönetim sistemi
kurmak
Riski stratejiye entegre etmek
Risk Yönetim Planı Hazırlama
Risk yönetimi farkındalık ve
bilinç geliştirme
Risk yönetimi süreçlerini
geliştirme
Risk değerlendirme
Riskleri belirleme
Risk envanteri çıkarma
Risk politika ve stratejisi
geliştirme

Risk yönetim çerçevesi
geliştirme
Risk yönetimi içerik geliştirme
analiz ve değerlendirme
Risk kriterleri belirleme
Risk iştahı ölçme
Risk toleranslarını belirleme
Risk göstergelerini belirleme
Risk matrisleri tasarlama
Görev ve sorumlulukları
belirleme
Risk azaltma çalışmaları ve
projeleri

Risk kontrol mekanizmalarını
geliştirmek
Risk bilgi sistemi kurma
Risk izleme sistemi kurma
Risk ölçütlerini belirleme,
ölçme
Risk odaklı kurum kültürü
geliştirme
Risk yönetimi eğitimleri
Kurumsal risk yönetim yazılımı
Risk yönetiminde ileri yaklaşım
ve yöntemler

Kurumsal müşterilerini geleceğe hazırlamak vizyonu
ile 2006 yılında yola çıkan
SmartAge;
Kurumsal risk yönetim sistemi konusunda güncel, özgün, ileri, ulusal ve
uluslararası standart ve modellere uyumlu iş çözümleri sunmaktadır.
Risk ve stratejiyi bütünsel olarak ele almaktadır.
Tüm faaliyet ve projelerinin risk odaklı yürütülmesinde, güçlü ve bütünsel bir
sistem kurarak destek olmaktadır.
Risk yönetimi yazılımı ile kurumsal risklerin çevik yönetimini sağlamaktadır.
Risk yönetiminde ileri yaklaşımların geliştirilmesinde planlı bir şekilde faaliyetlerini
yürütmektedir.
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