
Kurumsal Risk Yönetimi 
Danışmanlığı

Her sektörün kendi dinamikleri doğrultusunda karşılaşması muhtemel olan riskler var. Riskleri ön 
görerek her ihtimale karşı bir uygulama planınızın olmasıysa bu durumlarda hayati önem taşımakta. 

Peki siz? Sizi bekleyen riskler için hazır mısınız?

ŞİRKETİNİZİ HANGİ RİSKLERİN BEKLEDİĞİNİ 
BİLİYOR MUSUNUZ?
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Kurumsal Risk Yönetimi
Danışmanlığı

İşletmeler onları bekleyen ön görülebilir risk ve tehlikelere karşı önlem aldığı takdirde karşılaştığı sorunları neredeyse 
etkilenmeden atlatmakta, büyük çaplı ve beklenmeyen risklerdeyse çabuk aksiyon alabilir yapıda olmak hayat 
kurtarıcı önem taşımakta.
Geçmişte yaşadığımız tecrübelerden de yola çıkarak yukarıda bahsettiğimiz süreçlerin çalışan huzurundan ülkemizin 
ekonomik yapısına kadar birçok farklı etkeni içinde barındırdığına inanıyor, işletmelerin bu durumlara karşı tedbir 
alarak risklerden minimum düzeyde etkilenmesi için çalışıyoruz.

Size özel çözümler sunmaya “Kurumsallık” gömleğinizin beden ölçüsünü çıkararak başlıyoruz. Daha sonra da 
şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, daha dirençli bir yapıya kavuşturuyoruz.
Nasıl mı?

DEĞERLERİMİZ

ÇÖZÜMLERİMİZ

Hizmet vermeye öncelikle şirketiniz ve faaliyet gösterdiğiniz sektör özelinde tehdit ve riskleri tespit ederek başlıyoruz. 
Daha sonra uyguladığımız çeşitli metotlarla, şirketinizi bu durumlara karşı maksimum direnç gösterecek seviyeye 
çekiyoruz.

METODUMUZ

Şirketinizde risk ölçebilen ve proaktif davranarak önceden önlem alabilen bir kurum kültürü oluşturuyoruz.

Kritik sorun ve tehditlere karşı çözüm planları geliştiriyor, acil durum ve tehdit senaryoları oluşturuyoruz.

Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliğinin kesintiye uğradığı durumlarda; İşletmenizin belirli süre veya süresiz iş kesintisine neden 
olabilecek bir durum / olay / afet / kriz öncesinde, sırasında ve sonrasında olayı en etkin şekilde ve maksimum faydayla süreci 
yönetme çalışmalarınızı planlıyoruz.

Stratejik riskler, operasyonel riskler, finansal 
riskler ve dış çevre kaynaklı riskleri 
tanımlayarak, firmanızın bu risklere karşı 
direncini yükseltme süreci

SWOT ve TOWS analiziyle tespitler ve çözüm 
aksiyonlarının uygulamaya alınması

Fırsat ve tehditler dikkate alınarak işletmedeki 
kaynakların en etkin şekilde nasıl korunacağını 
kullanılacağını belirleme
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