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

Korona Virüs Günlerinde Etik ve Uyum
Risklerini Yönetebilmek:

Üçüncü Taraf Riskleri





Üçüncü Taraflar

• Tedarikçiler

• Taşeronlar

• Hizmet sağlayıcılar 

• Distribütör / aracılar

• Ortak girişimler

• Danışmanlar (lobiciler, vergi, hukuk, 
operasyon, finans)

• Müteahhitler, yükleniciler, alt yükleniciler

• Pazarlama ve satış acenteleri

• Gümrük acenteleri



Üçüncü Taraf Riskleri

• Operasyonların Sürekliliği
• Çevresel

• Çalışma Koşulları
• İnsan Hakları ve Modern 

Kölelik
• Veri Güvenliği

• İhracat Yasakları
• Rüşvet, Yolsuzluk ve

Suistimal

• Finansal
• Yasal
• İtibar







Üçüncü taraf risk yönetimi uygulamalarınız nelerdir? 



Üçüncü taraf risk yönetimi programınızda neleri iyileştirmek
istersiniz? 







COVID-19’un 
Üçüncü Taraf 
Etik ve Uyum 
Risklerine 
Etkileri 

1. Operasyonların sürekliliği ve karlılığın korunabilmesi için özenli inceleme faaliyetlerinin
esnetilmesi

2. Mevcut sürecin kontrolleri azaltıcı etkisi sebebiyle rüşvet, yolsuzluk ya da suistimale yatkın 
çalışanlar ya da üçüncü taraflar için uygun bir ortam yaratması

3. Evden çalışma düzeninin denetim ve izleme faaliyetleri üzerinde yarattığı zorluk

4. Bağışların uygunsuzca yapılması ya da kanunsuzca kullanılması durumunda oluşabilecek 
riskler

5. Finans ve zaman baskısının iş kanununu, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği vb konularda
yaratabileceği ihlallerin itibar riskine olan etkisi

6. Üçüncü taraflarla pek çok operasyonun elektronik ortamda sürdürülmeye çalışılmasıyla 
birlikte yaşanabilecek siber güvenlik ya da veri ihlali riskleri

7. Önceliklerin değişmesi, kontrollerin azalması veya misilleme endişesi sebebiyle ihbar 
mekanizmalarının gerektiği şekilde işlememesi.



Kriz
Döneminde
3.Taraf Risk 
Yönetimi
Üzerine
Tavsiyeler…

1. Kriz yönetimi/iş sürekliliği risk eylem planlarına üçüncü taraf risklerini dahil
edin

2. Tedarik zincirinizi haritalandırın ve risk seviyelendirme yapın

3. Olası risk ve acil durumlara karşın alternatif tedarik ve satış kanalları belirleyin

4. Tedarikçi seçiminde özenli incelemeden taviz vermeyin

5. Risk odaklı yaklaşımla izleme, denetim ve eğitim faaliyetlerine devam edin

6. Bağış süreçlerinizi özenli inceleme ve şeffaf protokollerle yürütün

7. İletişimin gücünü ihmal etmeyin; ihlal bildirim süreçlerinizi hatırlatın


