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Teknolojideki hızlı gelişmeler ve 
operasyonel işlemlerdeki yüksek 
maliyetler sebebiyle kuruluşların 
yüksek riskli işletme fonksiyonları 
için dış kaynak kullanımı isteği ve 
tedarikçilere bağlılıkları her geçen 
gün artmaktadır.  
 
Operasyonel faaliyetler için alınan 
dış hizmetlerden kaynaklanan 
risklerin doğru değerlendirilmemesi 
ve bu faaliyetlerden kaynaklı hesap 
verilebilirliğin sağlanamaması, dış 
hizmet alan kuruluşların süreçlerinde 
ve sistemlerinde önemli güvenlik 
açıkları ve tehlike oluşturuyor.



Tedarikçi risk yönetimi neden önemli?

Kuruluşlar, kendi bünyelerinde yer alan sistem ve süreçlerdeki 
riskleri ve güvenlik açıklarını her boyutuyla incelerken, 
üçüncü parti firmalara devrettikleri süreçler için aynı özeni 
göstermeyebiliyor. Üçüncü tarafların süreçlerinde ve 
sistemlerinde uygun kontrollere sahip olmaması veya uygun 
gözetimin sağlanamaması; Kuruluşları mali, operasyonel, 
uyum, itibar iş risklerine ve müşteri memnuniyetsizliğine maruz 
bırakabilir.  
 
Yasal düzenlemelerin sıkılaşması, kuruluşların kendilerini 
üçüncü taraf risklerine karşı nasıl koruduğuyla ilgili standart ve 
yükümlülüklerin artması üçüncü taraf risk yönetimi sürecini, risk 
yönetimi planının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.  
 

Kuruluşunuz adına çeşitli iş faaliyetlerini yürütmek üzere tedarikçi 
kullanımı; verimliliği ve fonksiyonel alanlarda kaliteyi arttırıp, 
maliyetleri ve operasyonel riski azaltırken, şirketinizin farkında 
olamayabileceği ilave riskler de yaratabilir.  
 
Kuruluşların üçüncü taraflardan aldığı hizmetlerden kaynaklı 
riskleri yönetme sorumluluğunun kuruluşun kendisinde 
olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle işinizin karlılığına etki 
edebilecek, itibarınızı zedeleyebilecek, yasal sorumluluklarınızdan 
dolayı ceza veya hukuk ikamesi ile sonuçlanabilecek konulardan 
korunmak için üçüncü taraf ilişkilerinin risklerini yöneten ve 
denetim altında tutan süreçler oluşturmak önemlidir.
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KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

Güvenli ve sağlıklı bir tedarikçi yönetimi için dış hizmet alım sürecini uçtan uca kapsayacak bir risk yönetim çerçevesi kurmak, sürecin 
sürekliliğini sağlamak ve de en önemlisi bu çerçeveyi kuruluşun risk yönetim sürecine entegre etmek esastır.  
 
Risk yönetim çerçevesini kurarken, tedarikçinizle paylaşılan verilerin tespiti, bu verilerin saklanacağı sistem ve BT altyapısının 
yeterliliği ile aranızda kurulacak sözleşmede yer alacak maddelerin mevzuatsal uyumu önem teşkil etmektedir.  
 
KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve risk yönetimi alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, gereksinimlerinizi belirleyerek üçüncü taraf 
ilişkilerinden kaynaklı risk yönetim sürecinde tedarikçi seçiminden, sözleşmedeki maddelerin uyumuna kadarki her adımında sizlere 
destek olmaktayız.

Tedarikçi Risk Yönetimi
Süreç Tasarımı Hizmeti
Kuruluş bünyesinde tedarikçi
değerlendirme, tedarikçi risk
yönetim programı ve periyodik
raporlama süreçlerinin tasarımı
desteği

Tedarikçi Değerlendirme Hizmeti
Tedarikçi firmadaki süreçlerin ve
BT altyapısının yeterliliğine
ilişkin değerlendirme hizmetleri

Tedarikçi Karşılaştırma ve
Seçim Hizmeti
Beklentilerinize ve iş
faaliyetlerinize
en uygun tedarikçi seçimi
desteği
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Kanunda belirtilen
çerçevede tedarikçilerle
veri paylaşımı ve
tedarikçi denetimleri
alanlarında destek

Sızma Testi Hizmeti
Sızma testi
gerçekleştirilerek
tedarikçi firmadaki ağ
ve sistemlerdeki
açıklıkların tespiti

Sözleşme Risk Hizmeti
Sözleşmenizin uyumluluğu
değerlendirilerek, hizmet
seviyelerinin yönetimi ve
kurumsal faydanın artırılarak
yasal uyumunun sağlanması
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