
Etik ve İtibar Derneği

TEİD
*Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmeler sunumu yapan 
kişi/kişilerin kişisel değerlendirmeleri olur TEID’in görüşünü yansıtmamaktadır.

3. TARAF RİSKLERİNİN ETKİN YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 

Üçüncü taraf kabul politikası, Tarafını Tanı ve Üçüncü Taraf Risk 
Değerlendirmesi



1. Üçüncü taraf kabul politikası, Tarafını tanı ve Üçüncü taraf 
risk değerlendirmesi

2. Rekabet bakış açısı (distribütörler, bayiiler)
3. Satın alma ve Sözleşme Süreci
4. İzleme, Gözden Geçirme ve Raporlama

ÇALIŞMA GRUBU ETKİNLİK AJANDASI 



A. Üçüncü taraf kabul politikası
– İlişki kurulmayacak kişi ve kurumlar
– Üçüncü taraflardan beklenen asgari etik ve uyum standartlarının belirlenmesi
– Üçüncü taraf risk sınıflandırması

• Sınıflandırma kriterleri
• Yüksek riskli taraflar için alınacak ek tedbirler (Geliştirilmiş üçüncü taraf tanıma kuralları, daha üst seviye onay gereksinimleri, daha sık 

ve yakın izleme veya raporlama faaliyetleri vb.)
B. Tarafını tanı

– Due Diligence çalışmalarının amacı
– Due Diligence çalışmalarında neler yapılmalı?
– Temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler
– Yüz yüze görüşmeler
– Açık kaynak sorgulamaları

C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
– İlişkinin tanımlanması
– Fayda/Maliyet değerlendirmesi
– Örnek 3. taraf Due Diligence çalışması
– Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

• Kırmızı bayrak örnekleri
• 3. tarafın nihai onayı 

1. Üçüncü taraf kabul politikası, Tarafını tanı ve Üçüncü taraf 
risk değerlendirmesi



A. Üçüncü taraf kabul politikası
İlişki kurulmayacak kişi ve kurumlar
Küresel Yolsuzluk İndeksi



A. Üçüncü taraf kabul politikası
İlişki kurulmayacak kişi ve kurumlar

§ Çıkar çatışması yaşanacak 
§ Şirketin karlılığında bozulmaya neden olacak 
§ Saygınlığa zarar verecek 
§ Ceza veya yaptırımla karşı karşıya bırakacak 
§ Devlet/ Hükümetle çatışmaya sebebiyet verecek 
§ Mevcut müşterilerden, acentalardan,  tedarikçilerden kayıp yaşatacak,
§ Çalışanlarla Şirket arasındaki menfaat birlikteliğini zedeleyecek 
§ Yapılan sözleşmelere, verilen garantilere ihlal (yerine getirememe) 

oluşturacak 

3. taraflarla  ilişki kurulması sakıncalıdır.



A. Üçüncü taraf kabul politikası
Üçüncü taraflardan beklenen asgari etik ve uyum standartlarının 
belirlenmesi

§ Şirketin hedefleri ve stratejilerine uygun
§ Şirketin öncelikleri ve belirlediği riskler 
§ Sektörel dinamikler 
§ Yerel kültür
§ İş yapış şekli
§ Coğrafya
§ 3. tarafla ilişkinin türü



A. Üçüncü taraf kabul politikası
Üçüncü taraf risk sınıflandırması – sınıflandırma kriterleri

RİSK SKORU 

Hükümet/devlet
bağlantısı

Ülke

İlişkinin Türü

Düşük Orta Yüksek

Kritik Girdiler
İlişkinin türü 
§ Takas ve gümrük acenteleri
§ Nakliyeciler
§ Satış acenteleri, distribütörler, 

aracılar
§ Danışmanlar

Ülke:
§ Yüksek riskli ülkeler 
§ Risk skoru 

Hükümet/Devlet İlişkileri:
§ Kamu ilişkileri, kamuya satış 
§ Devlete bağlı kurum/kuruluşlar
§ 3. taraf olarak kamuyla ilişkili mi / 

dokunuyor mu? 



A. Üçüncü taraf kabul politikası
Üçüncü taraf risk sınıflandırması – Yüksek riskli taraflar için 
alınacak ek tedbirler

§ Geliştirilmiş üçüncü taraf tanıma kuralları
§ Global veri tabanından araştırma
§ Açık kaynaklardan doğrulama
§ Gelişmiş yöntemler barındıran DD

§ Daha üst seviye onay gereksinimleri
§ Yetki-onay hiyerarşisinin tasarımı

§ Daha sık ve yakın izleme veya raporlama faaliyetleri
§ Şirket kaynaklarının etkin kullanımını göz ününde tutarak



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarının amacı

§ Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin önemli bir parçası
§ İş ilişkisini başlatmadan önce kişi yada kurumların da riskli olmadığından emin 

olmak amacıyla
------------------------------------------------------------------------------------
§ US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) tarafından yayınlanan US Department of 

Justice Guidance – teşvik eder
§ UK Bribery Act - Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı, "Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 

Yeterlilik Prosedürleri Rehberinde, – sorumlu tutar
§ Diğer ülkeler için bkz (OECD Anti-Bribery Convention, visit: 

www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdanti-briberyconventionnationali 
mplementinglegislation.htm)

§ Birleşmiş Milletler Partnering Against Corruption Initiative (PACI) – İster



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
1. Due Diligence’a Konu 3. Kişinin Tanımlanması Aşaması
2. 3. Kişi Risk Değerlendirmesi Aşaması
3. Due Diligence Aşaması
4. Onay ve Onay Sonrası Risk Azaltımı

------------------------------------------------------------------------------------
5. Etkin Third-Party Due Diligence Süreci



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
1. Due Diligence’a Konu 3. Kişinin Tanımlanması Aşaması

§ 3. kişinin tanımlanması
§ Öğrenilmiş dersler
§ Başlangıç taraması



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
2. 3. Kişi Risk Değerlendirmesi Aşaması

§ Coğrafi yer
§ Endüstri
§ Geçmiş ve kimlik sorgulama
§ Devletle veya bir kuruluşla bağlantı
§ Öngörülen/anlaşılan tazmin düzenlemeleri
§ Hizmet ile ilgili ön görülen faktörler 
§ 3. kişinin seçimi
§ Risk değerlendirme süreci



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
3. Due Diligence Aşaması

§ Bilgi toplama
§ Bilgilerin doğrulanması ve onaylanması
§ Kırmızı bayrakların tanımlanması dahil, sonuçların değerlendirilmesi



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı 

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
4. Onay ve Onay Sonrası Risk Azaltımı

§ Onay işlemi
§ Onay sonrası risk azaltımı



B. Tarafını tanı
Due diligence çalışmalarında neler yapılmalı 

§ RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
5. Etkin Third-Party Due Diligence Süreci

§ Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin aktif katılımı 
§ Şirket çalışanlarının ve 3. kişilerin eğitimi 
§ Due Diligence çalışmalarının gözetimi
§ Destek ve sorular için danışma hattı
§ Uyumsuzluklara karşı disiplin cezaları



B. Tarafını tanı
Temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler

§ Belgelerin elde edilmesi usülü
§ Belge türleri
§ Resmi belgelere erişim
§ Sır niteliği taşıyan belgelere yaklaşım
§ Bilgi ve belgelerin muhavazası
§ Bilgi ve belgelere erişim izni



B. Tarafını tanı
Yüz yüze görüşmeler

§ Mülakat teknikleri 
§ Mülakatı şirket adına yürütecek  kişiler
§ Mülakat amacıyla 3. kişi taraflarda iletişim kurulacak kişiler
§ Hazırlık süreci
§ Mülakatın yapılması
§ Kullanılacak araçlar/metodoloji
§ Değerlendirme
§ Dökümantasyon



B. Tarafını tanı
Açık kaynak sorgulamaları

§ Hangi açık kaynaklardan araştırma yapılabilir ?



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
İlişkinin tanımlanması

§ Üçüncü taraflarla ilişki hangi türlerde olabilir ?



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Fayda/Maliyet değerlendirmesi

§ Hangi üçüncü taraflar için risk değerlendirmesi yapılmalı ?
§ Ne kadar yapılmalı ?



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Örnek üçüncü taraf Due Diligence çalışması

§ 3. Kişi Organizasyonel Yapısının Sorgulanması
§ 3. Kişi Faaliyet Alanın Anlaşılması
§ 3. Kişi Finansal Yapısının Sorgulanması
§ 3. Kişinin Seçimi
§ İş İlişkisinin Kapsamının Belirlenmesi
§ Ödemelerin Tazminat ve Metodunun Belirlenmesi
§ Araştırılmaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
§ Kırmızı Bayraklar
§ Ortaklık İlişkileri
§ Ülkelerin Yasaları ve Gümrük Rejimleri
§ 3. Kişi Referanslarının Kontrolü



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

§ Kırmızı bayrak örnekleri
§ 3. tarafın nihai onayı



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

§ Kırmızı bayrak örnekleri  
§ Endüstri veya sektörün yolsuzlukla ilgili bir ünü var mı ?

§ Şirket kültürü, hile/yolsuzluk tarihçesi, kötü yönetim, sorgulanabilir kurumsal davranışlar

§ Yüksek ücretler, komisyonlar, indirimler, ikramiyeler
§ Belli belirsiz hizmetleri içeren danışmanlık anlaşmaları

§ Yasal olarak tanımlanan faaliyet konusunun dışında bir alanda faaliyet göstermek

§ İşe alımda belirli kesimden işe alım alışkanlığı

§ Eksik fatura ve/veya destekleyici dökumanlar

§ Özellikle olağandışı ödemeler, komisyonlar, sözleşme öncesi ödeme talepleri için offshore hesaplara 
yönlendirme

§ Fatura veya benzeri belgelerde sahtecilik geçmişi 

§ Faaliyette bulunulan ülkenin yolsuzluk geçmişi 

§ 3. tarafın bir hükümet yetkilisi ile ilişkisinin olması veya tavsiye edilmesi 

§ 3. tarafın offshore kanunlarına tabi bir yerde kurulmuş olması  



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

§ Kırmızı bayrak örnekleri  
§ Denetleme ve incelemeyi reddetme eğilimi

§ 3. tarafın, yerel hükümet veya yabancı yasaların veya yönetmeliklerin ihlali suçundan mahkum 
edilmiş veya suçlanmış olması

§ Endüstri bazlı kırımızı bayrak örnekleri

§ Madencilik

§ Seyahat acenteliği

§ Nakliye

§ Gümrük müşavirliği



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

§ 3. tarafın nihai onayı
§ Due Diligence checklist’i tamamlandı mı ?

§ 3. taraf tarafımızdan talep edilen gerekli eğitimi/eğitimleri tamamladı mı ?

§ Tüm kırmızı bayraklar için gerekli güvenceyi verecek çalışmalar yapıldı mı ? Kırımızı bayrak risklerini 
düşürdüğü düşünülen konularda gerekli belgelendirme yapıldı mı ?



C. Üçüncü taraf risk değerlendirmesi
Üçüncü taraf Due Diligence incelemesi ve onay

§ 3. tarafın nihai onayı
§ Onay süreci
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notlarını üstüne 
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sonuçlarını inceler, 
gerekli gördüğü 
eksikleri 
tamamlatır/çalışmayı 
reddeder veya 
onaylar. 
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İlgili yönetici 
çalışmayı
onaylamışsa, süreç 
tamamlanmak ve 
nihai onay için hazır 
hale gelmiştir. Nihai 
incelemeyi uyum 
sorumlusu yaparak 
çalışmaya onay verir 
veya reddeder. 


