
Gerekli dikkat ve özen 
Alt yüklenicilerinizi uygun bir güvenlik incelemesine tabi  
tutuyor musunuz? 

Riskler nelerdir? 

Küresel tedarik zincirinin bir parçası olarak, dünyanın farklı bölgeleri ile sıklıkla etkileşime giriyor ve 
bazı durumlarda sevkiyatları gerçekleştirmek için alt yüklenicilerden faydalanıyorsunuz. 

Müşterinizi ve alt yüklenicinizi her zaman araştırın - ödevinizi yapmak hiçbir zaman daha önemli 
olmamıştı. Aceleye getirdiğinizde risk büyüyecektir. Sadece bir defalık bir iş bile olsa, riskleri idare 
etmek için adım atmanızı gerektiren bir hususla karşılaşabilirsiniz. 
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Tavsiye edilen adımlar: 

7
ONAYLAYIN, DENETLEYİN VE 
ÜST KADEMEYE TAŞIYINs
•     Onaylı yükleniciler listesi oluşturun. 

•     Üst kademeye taşıma, onay ve denetim 
için sağlam süreçlere yer verin. 

KAPSAMLI KONTROLLER DAHA AZ HASAR ANLAMINA GELİR!   
Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir! 

TEHLİKE İŞARETLERİNE KARŞI 
UYANIK OLUN
•     Tanımadığınız hizmet sağlayıcılarından 

beklenmeyen temaslar.

•   Sadece ücretsiz e-posta hesapları ve cep 
telefonu numaraları kullanan işletmeler.

•  Onaylı yüklenicilerde herhangi bir değişiklik.

1 SÜREÇ OLUŞTURUN
•     Belgelendirilmiş bir süreç oluşturun.

•     Personelinizi eğitin.

•       Aceleye getirmeyin. 

2
AÇIK VE ORGANİZE OLUN
•     Gerekli olan hizmetleri kesin olarak 

belirleyin. 

•     Uygun alt yükleniciler listesi oluşturun. 

3 YÜKLENİCİYİ DOĞRULAYIN
•     Tam işletme unvanı ve tescilli adresi.

•     Yöneticilerin isimleri.

•     Tam iletişim bilgileri (sabit hatlı telefon numarası 
ve website adresi dahil olmak üzere). 

•     Diğer şubelerinin bilgileri.

•     Kuruluş türü (Limited, anonim vb.).

•        İşletme ruhsat (yetki belgesi vb.) numarası/
bilgileri.

•     Şirket tescil numarası.

•     Vergi (KDV) tescil numarası.

4 SEKTÖRDEKİ EŞKONUMLU 
BAĞLANTILARINIZA DANIŞIN
•     Müşterilerden ve eşkonumlu 

bağlantılarınızdan ticari referans  
talep edin. 

•    Akreditasyonlar (AEO/ISO).

•    Ticaret örgütlerine üyelikler.

•    Standart ticaret şartlarını kontrol edin. 

6 KONTROL EDİN, KONTROL 
EDİN VE TEKRAR KONTROL 
EDİN
•     Doğruluğunu tespit edebilmek için 

bilgilerin çapraz sağlamasını yapın.

•     İletişimde olduğunuz kişinin yetkili 
olduğundan emin olun.  

Bu riskleri nasıl yönetebilirsiniz? 

5 SİGORTA KORUMASI OLDUĞUNDAN 
EMİN OLUN
•     Sigorta poliçelerinin orijinal suretlerini talep edin. 

•      Poliçe kuvertürünün beklentilerinizi 
karşıladığından ve zarar halinde peş peşe (back-
to-back) kuvertür sağladığından emin olun. 

Daha fazla bilgi için
Lütfen bizimle riskmanagement@ttclub.com e-posta 
adresinden iletişime geçin ve ttclub.com 
websitemizi ziyaret edin. 


