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BÖLÜM 1
KÜÇÜK VE ORTA 

BÜYÜKLÜKTE 
İŞLETMELER



1.1 YOLSUZLUK NEDİR?
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Yolsuzluk genelde “verilen yetkinin özel 
menfaatler doğrultusunda kötüye kullanımı” 
olarak tanımlanmaktadır.

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine 
(UNCAC) göre kamu görevlilerine rüşvet 
verilmesinin, kamu görevlilerince zimmete 
geçirmenin, nüfuz kullanmanın, yetki 
suistimalinin, haksız zenginleşmenin ve rüşvetin 
ve özel sektörde zimmete geçirmenin, kara 
para aklamanın ve adaletin önlenmesinin 
kanunla yasaklanmasını gerektirmektedir.

Yolsuzluk sıklıkla; konumlarının kendilerine 
sağladığı yetkileri kötüye kullanan kamu 
görevlilerini kapsamaktadır. Fakat yolsuzluk 
her zaman bir hükümet yetkilisiyle ilgili olmak 
zorunda değildir: yolsuzluk iki özel şirket 
arasında da gerçekleşebilir.

Yolsuzluğun birçok nedeni bulunmaktadır 
fakat basit bir şekilde ele alınacak olursa, bir 
kişi veya bir şirket, potansiyel yararın büyük 
olması ve yakalanma riskinin düşük olması 
durumunda yolsuzluk yapmaktadır. Yolsuzluğun 
nedenlerine dair aşağıdaki paragrafta birkaç 
önek verilmiştir:

• Belirsiz, karmaşık ve sık değişen kanun ve 
yönetmelikler 

• Kanun ve yönetmeliklerin yetersiz, tutarsız ve 
adaletsiz bir şekilde uygulanması

• Kamu sektörü veya özel sektör karar 
mercilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik 
eksikliği

• Bir pazarda rekabet yokluğu

• Ürün ve hizmetlerin yüksek değerine kıyasla 
düşük kamu veya özel sektör ücretleri

1.2 GRİ BÖLGELER

Yolsuzluğun tanımını zorlaştıran nokta, 
“yolsuzluk” kavramının ülkeden ülkeye 
değişmesidir. Her ne kadar yolsuzluk bütün 
ülkelerde yasa dışı olsa da, konunun birçok 
yönü her bir toplumdaki ticaret geleneğine 
ve kanunun ne ölçüde tanımlandığına ve 
uygulandığına dayanmaktadır.

Dolayısıyla, yapılan işlemin yasal mı yoksa 
yasadışı mı olduğu sorusunu yanıtlamak çok 
kolay değildir. Bu tür durumlara”gri bölgeler” 
adını vereceğiz.

Bu gri bölgelerin bazıları aşağıdakilerdir:

Hediye ve Ağırlamalar 

Kültürel farklılıkların, birbirinden değişik 
yanıtlara yol açtığı durumlara bir örnek olarak 
hediye ve ağırlamalar görülebilir. “Hediye rüşvet 
midir?” Bu durumda dikkat edilmesi gereken 
durum hediye veya ağırlamanın karar vericiyi 
etkiliyor olup olmamasıdır. 
Eğer etkiliyor ise bu durumda yolsuzluk var 
demektir.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Kolaylaştırma ödemeleri bazı ülkelerde 
yasadışıyken bazı ülkelerde ise  bunlara 
göz yumulmaktadır ve hatta bazen bu tür 
uygulamalar gelenek olarak görülmektedir. 

İnternet bağlantınızı daha çabuk yaptırmak 
için fazladan para ödemeniz gerekiyorsa bu 
tamamen yasal olabilir. Fakat bu hizmet için “el 
altından” fazladan ödeme yapmanız gerekiyorsa 
bu yaptığınız rüşvete girebilir.



3

Menfaat Çatışması

Bu alan, büyük uluslararası şirketler ve daha 
küçük yerel şirketler arasında önemli bir farkı 
ortaya koymaktadır. Büyük şirketler akrabaları 
veya arkadaşları, kendileri veya kurumları için 
haksız avantajlar elde edebilecekleri konumlara 
getirmekten kaçınırlar - bu durum şirket içinde 
geçerliyken başka şirketler ve kamuyla ticari 
ilişkiler söz konusu olunca daha da önem 
kazanır. 

Daha küçük şirketlerin farklı bir yaklaşımı 
bulunmaktadır - herkesin akraba olduğu bir 
aile şirketi olabilirsiniz ve geniş aileniz ana iş 
kaynağınız olabilir. Bu, bu durumun geleneksel 
olduğu bir ülkede sorun teşkil etmeyebilir, 
fakat büyük bir şirketin tedarik zincirinin bir 
parçasıysanız veya uluslararası bir markayı 
temsil ediyorsanız küresel ortağınız menfaat 
çatışması riskine karşı son derece dikkatli 
olacaktır.

Yolsuz faaliyetlere girip girmediğinize (veya 
girmeyi planlayıp planlamadığınıza) karar 
vermenin basit bir yolu kendi kendinize iki soru 
sormaktır:

 1) Bunu açıkça, ilgili herkese söyleyerek de 
yapabilir miyim?

 2) Bunu yarınki gazetede görmekten memnun 
olur muyum? Bunlardan herhangi birine 
yanıtınız “hayır” ise eyleme geçmeden önce bir 
kez daha düşünmek gerekir.  

1.3 YEREL MEVZUATA
UYUM

Şirketlerin, kendilerini yolsuzluğa karşı 
korumaları için ilk yapmaları gereken kendi 
ülkelerinin kanunlarına uymalarıdır. 

Her ne kadar mevzuat ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterse de, birçok ülke BM Yolsuzlukla 
Mücadele Sözleşmesine taraftır. Eğer sizin 
ülkeniz bu Sözleşmeyi onaylamışsa bunun 
anlamı hükümetinizin, ulusal mevzuatın bu 
taahhütlere uyumunu sağlamak için çeşitli 
tadilatların yapılmasını kapsayacak şekilde 
yerel mevzuatı bu uluslararası sözleşmeyle 
uyumlaştırmayı taahhüt etmiş olmasıdır.

Dolayısıyla, uygulama çok parlak olmasa da 
ülkeniz muhtemelen, dikkatle belirlenmiş 
bazı ortak hedeflere uygun olarak yolsuzlukla 
mücadele etmeyi taahhüt etmiştir.

Ülkelerin yolsuzlukla mücadele mevzuatına 
yaklaşımında birçok farklılık da bulunmaktadır:
Bazı ülkelerde “yolsuzluğun” açık bir tanımı 
olmayabilir. Birçok kanun ve yasal belge 
yolsuzlukla mücadele amaçlı hükümler 
içermektedir, fakat bunlar farklı disiplinler 
ve mevzuat kısımlarında farklı şekillerde ele 
alınabilmektedir.

Yolsuzlukla mücadele mevzuatı ülkenizin ceza 
ve medeni hukuku ile idari yönetmeliklerinde 
mevcut bulunabilir. Sorumluluk, uygulanan 
kanunun türüne bağlı olacaktır - bazı 
durumlarda sorumlu olan bireydir (“bir özel 
kişi”), bazılarında da bir şirkettir (bir “tüzel kişi”).
Uygulama konusunda da tutarlı bir yaklaşım 
mevcut değildir. Bazı ülkelerde merkezi 
yolsuzlukla mücadele daireleri veya ciddi 
sahtekarlıklarla uğraşan uzman bakanlıklar 
bulunmaktadır.

Bölüm 1: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
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Adalet Bakanlıkları genellikle kanunları ve 
bunların uygulanmasını denetlemektedir ve 
cumhuriyet savcılıkları yürütmeden birincil 
olarak sorumludur.  Fakat genel olarak 
yolsuzlukla mücadele mevzuatı farklı devlet 
kurumlarının karmaşık bir ağı tarafından 
yürütülmektedir.

Suçların cezalandırılması ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermektedir - bu cezalar 
tutuklamaya çevrilebilen para cezalarından 
bazı ülkelerde ölüm cezasına kadar 
uzanabilmektedir.

1.4 ULUSLARARASI 
MEVZUATA UYUM

Şirket olarak büyük bir küresel çok uluslu 
şirketin tedarik zincirine bağlı olabilirsiniz. Bu 
şirketlere ihracat yapıyor veya onları ülkenizde 
acente veya distribütör olarak temsil ediyor 
olabilirsiniz. Belki de bir ortak girişimin yerel 
ortağısınız.

Bu durumda sizden bu şirketlerin sıkı uyum 
standartlarına uymanız beklenecektir. Bu, 
büyük ihtimalle teknik standartlarla ve kalite, 
çalışma şartları, sağlık ve emniyetle ilgili 
olacaktır. 

Çok büyük olasılıkla da ülkenizin yolsuzlukla 
mücadele kanunlarına ve şirketin kendisinin 
belirlediği kurum kurallarına uymanızla 
ilgili olacaktır. Uygulamada, sadece yerel 
mevzuatınıza değil, aynı zamanda küresel 
ortağınızın mevzuatına da uymanız istenecektir. 
Uluslararası ortaklarınızı neyin harekete 
geçirdiğini anlayabilmeniz için onların ve 
dolayısıyla sizi tabi olduğunuz kanunlar 
hakkında temel bilgilere ihtiyacınız olacaktır.

Bazı yolsuzlukla mücadele kanunları ülke 
dışında veya ulusal mevzuatın geleneksel 
sınırlarının ötesinde de uygulanmaktadır. 

Ülkenizdeki makamlar ve diğer ülkelerin 
makamları arasında yolsuzluk faaliyetlerinin 
takibi bakımından güçlü bir işbirliği olabilir. 

Uluslararası ortaklarınız sizden ne isteyebilir?

Uluslararası iş ortağınızın, siz bir şey gizliyor 
olsanız da olmasanız da bakacağı uyarı 
işaretlerinden bazıları aşağıdakilerdir:

• Mülkiyet konusunda şeffaf değilsiniz.
• Şirketinizin sahipleri veya yöneticileri arasında 
kamu görevlileri var.
• Şirketiniz bir kamu görevlisi tarafından 
kuvvetle önerildi.
• Muhasebenizi genel kabul görmüş muhasebe 
standartlarına uygun olarak yayımlamıyorsunuz.
• Şirketiniz belgelerini güncel tutmuyor.
• Zayıf bir denetime sahip yurtdışındaki bir yargı 
bölgesinde kayıtlısınız.
• Daha önce yasadışı veya şüpheli faaliyetlere 
giriştiniz.
• Nispeten az tecrübe sahibisiniz veya 
sektörünüzdeki kişilerce tanınmıyorsunuz.
• Anormal derecede yüksek komisyonlar 
veya başarı primleri gibi olağandışı ödeme 
düzenlemeleri talep ediyorsunuz.
• Bir devlet yetkilisiyle ilişkili bir hayır kuruluşu 
işletiyor veya buna bağış yapıyorsunuz.



BÖLÜM 2
KOBİLER 

YOLSUZLUĞA 
KARŞI NASIL 
KORUNUR?
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2.1 GİRİŞ

KOBİ’ler karmaşık denetim ve uyum sistemleri 
kuracak kaynaklara sahip  olmayabilirler. 
O halde KOBİ’leri yolsuzluktan korumak için 
atabileceğiniz temel adımlar nelerdir?

Başlangıç olarak, karşı karşıya olduğunuz 
riskleri anlamak için akılcı ve tutarlı bir yaklaşım 
göstermeniz yeterlidir.

2.2 KIRMIZI BAYRAKLAR

Yapılan ticari faaliyetlerin yüksek bir risk ihtiva 
ettiği çok sayıda durum mevcuttur. Bu tehlike 
bölgelerine “kırmızı bayrak” adı veriyoruz.
Potansiyel kırmızı bayrakların tanımlanması 
şirketinizin, yolsuzluğun meydana gelebileceği 
zayıf bölgelerini tespit edebilmenize ve bir 
terslik olmadan şirketinizi koruyacak politikalar 
geliştirebilmenize yardımcı olur.

Elbette riskler sizin şirketinize özeldir. Ancak, 
bu kısımda size dikkat etmeniz gereken yüksek 
risk alanlarını ve bunlarla ilgili olarak ne tür 
önlemler alabileceğinizi anlatacağız. Aşağıdaki 
kutuda kırmızı bayraklara gerçek hayattan 
örnekler verilmiştir. Bunların bazıları sizin ve 
müşterinizin davranışlarıyla ilgiliyken bazıları da 
muameleyi kolaylaştıran aracılarla ilgilidir.

•  Müşteriniz veya bir aracı yüksek komisyonlar 
veya olağandışı tutarlarda ücretler talep ediyor.
•  Siz ve müşteriniz arasında yazılı bir anlaşma 
veya sözleşme yok.
•  Sözleşme sektör veya devlet standartlarına 
uygun değil.
• Teknik veya mali belgelerde eksikler var.
• Müşteriniz sözleşmeyi görüşmek ve ödemeyi 
almak için bir aracı tutuyor.

• Aracının bir kamu yetkilisiyle ilişkili personeli 
bulunuyor.
• Müşterinizi veya müşterinizin aracısını düzgün 
şekilde inceleme fırsatı bulamadınız.
• Müşteriniz veya aracısı bir offshore hesaba 
ödeme yapmak istiyor.
• Müşteriniz veya aracısı nakit ödeme yapmak 
istiyor.

2.3 RİSKLERİN 
TANIMLANMASI VE 
ANALİZİ
Günlük faaliyetleriniz sırasında karşı karşıya 
kalacağınız birçok yolsuzluk riski olacaktır. 
Bunları bazıları yukarıda belirttiğimiz kırmızı 
bayraklar olabilir.

Aşağıda şirketinizde ve pazarınızda karşı karşıya 
kalmış olabileceğiniz risklere birkaç örnek 
verilmiştir - bunlardan herhangi birini tanıdınız 
mı?

• Gümrük yetkilisi gümrük işlemlerinin 
hızlandırılması için ödeme talep ediyor.

• Satın alma yetkilisi ihaleyi size vermek için 
ödeme talep ediyor.

• Bir grup şirket, bir rakibi dışarıda tutmak için 
bir kamu ihalesinde gizli bir anlaşma yapıyor

• Sağlık ve emniyet teftiş yetkilisi sertifika tanzim 
etmek için ödeme talep ediyor.

• Başka bir şirketin satın alma müdürü bir 
ihaleyi şirketinize vermek için ödeme talep 
ediyor.
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• Baş satın alma memurunu pahalı bir yemeğe 
çıkarıyorsunuz ve onu masrafları tamamen 
ödenmiş bir tatile davet ediyorsunuz.

• Vergi makamları vergi hesabınızı azaltmak 
veya ikili muhasebe uygulamalarına göz 
yummak için ödeme talep ediyor.

• Bir siyasi veya yerel vali ticari imtiyazlar 
karşılığında seçim kampanyasına veya tercih 
ettiği bir hayır etkinliğine yardım etmenizi talep 
ediyor.

• Birinci dereceden kuzeniniz yerel belediye 
başkanı ve şirketinize bir ihale veriyor.

Yukarıdaki listeden özel dikkat isteyen risk 
alanlarını kategorize edebilirsiniz. Bunlar:

Riski analiz etmek için bunları her birinin kendi 
işinize ne şekilde uyduğu ve riskin yüksek mi, 
orta mı yoksa düşük mü olduğu konusunda 
daha detaylı bir inceleme yapın.  Yüksek risk 
taşıyan alanları değerlendirmenin çabuk bir 
yolu kendinize aşağıdaki soruları sormaktır:

• Hediye ve Ağırlama
• Siyasi bağışlar ve hayır bağışları
• Kolaylaştırma ödemeleri
• Kamu ihalelerinde rüşvet
• Menfaat çatışması

• Faaliyet gösterdiğim pazarlardaki yüksek riskli 
alanları anlıyor muyum?
• Kamu yetkilileri ve kurumlarıyla çok işim oluyor 
mu?
• Yolsuzlukla ilgili yerel kanun ve yönetmelikleri 
tamamen anladım mı?

• İş ortaklarımla açık ve uygun ödeme şartları 
olan sözleşmelerim var mı?
• Ortak girişim ortakları da dahil olmak üzere iş 
ortaklarımın geçmişini kontrol ettim mi?

2.4 DAVRANIŞ 
KURALLARI 
OLUŞTURMA

Bu sorulara yanıtınız “evet” ise şirketinizi ve 
mesai arkadaşlarınızı yolsuzluğa karşı korumaya 
başlamak için doğru yoldasınız demektir.

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine 
yanıtınız “hayır” ise bazı ek önlemler almanız 
gerekecektir.

Riskleri tanımlayıp analiz ettikten sonra bu 
riskleri yönetmeniz gerekmektedir. İlk adımınız 
kuralları şirketinizdeki herkes için netleştirmek 
olacaktır. Bunun için de Davranış Kuralları’na 
ihtiyacınız vardır.

Davranış Kuralları karar vermede, ticari 
muamelelerde ve şirketin içindeki ve dışındaki 
diğer bütün ticari faaliyetlerde kabul edilebilir 
davranışlar hakkında bütün çalışanlara bir 
kılavuz görevi görmektedir. Kurallar işletmenin 
korumak istediği değer ve ilkeleri yansıtmalıdır.

Kurallar yöneticilere ve çalışanlara aşağıdaki 
konularda yol gösterecektir:

Bölüm 2: Kobiler Yolsuzluğa Karşı Nasıl Korunur?
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• Kurumun değer ve ilkeleri

• Kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışlar

• Karmaşık ve zor durumlardaki hareket tarzı

• Tavsiye mercileri ve prosedürleri

• Kurallara uyulması için teşvikler ve etik dışı 

uygulamalar için cezalar

Şirketinizin daha önce hiç Davranış Kuralları 
olmamışsa, bu konuda çalışanlarınızın 
görüşlerini almayı düşünebilirsiniz. Bu, siz 
kuralları getirdikten sonra bu kurallara uyma 
konusunda daha büyük bir sorumluluk 
hissetmelerini sağlayacaktır. Daha küçük 
bir şirketseniz buna ayıracak kaynağınızın 
olmaması muhtemeldir; o halde bir sonraki 
sayfada bulunan kutudaki önerilere bir göz atın. 
Sadece işinize en uygun olanları kullanın.

Davranış Kurallarınız bütün çalışanlara açık 
bir şekilde iletilmiş olmalıdır. Şirkette işe 
başladıklarında Kuralları imzalamalarını 
sağlamakla yetinmek yeterli olmayabilir. 
Daha büyük şirketler çalışanlar için yıllık 
eğitim seansları düzenlemekte ve çalışanların 
Kuralları her yıl imzalamasını istemektedir. 
Hatta bazı şirketler Kuralların bazı unsurlarını 
çalışanların binaya girmekte kullandıkları geçiş 
kartının arkasına basmaktadırlar: bu, ofislerine 
girebilmek için Kuralları her gün okumalarını 
sağlamakla eşanlamlıdır.

Elbette, bu kadar ileri gitmeseniz de Kuralları 
unutmayacaklardır ve bunların hiçbiri 
de çalışanlarınızın kurallara uyacaklarını 
garantilemez - fakat bunlar, çalışanlarınızın bu 
Kuralların şirketin temel politikası olduğunu 
ve üst yönetimden en üst düzeyde taahhüdü 
aldığını bilmelerini sağlar.

Kuralların bilhassa önemli bir kısmı, “Kurallar 
ihlal edildiğinde ne olur” kısmıdır. Bu kısımda 
Kuralları göz ardı etmenin sonuçlarının ne 
olacağını açıkça bildirmeniz gerekecektir - ihlalin 
uyarıdan para cezasına, işten çıkarılmadan 
çalışanın emniyet yetkililerine bildirilmesine 
kadar bir dizi sonucu olabilir. Aynı zamanda 
da çalışanların rüşvet ödemeyi reddetmeleri 
nedeniyle bir satışı veya ihaleyi kaybettikleri 
için cezalandırılmayacaklarını anlamalarını 
sağlamanız gerekecektir. Davranış Kurallarının 
bütün şirket boyunca tutarlı bir şekilde doğru 
davranış türünü teşvik etmesi son derece 
önemlidir.

Kuralları dahili olarak iletmenin yanı sıra 
sıkı bir harici iletişim stratejisine de sahip 
olmanız gerekecektir. Bu, müşterilerinize ve 
tedarikçilerinize en iyi uluslararası standartlara 
uyma konusunda ciddi bir taahhüdünüzün 
bulunduğunu gösterecektir. Kurallar, şirketinizle 
ilgili her tür muamelenin etik olmasını sağlamak 
amacıyla iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve 
müşterilerle de paylaşılmalıdır. Aracılarınızın 
veya başka üçüncü tarafların sizin adınıza 
yolsuzluk faaliyetlerine girişiyor olmaları 
durumunda Davranış Kurallarınızın olmasının 
hiçbir yararı olmayacaktır. Kurallara sahip 
olmanız ayrıca, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin 
ve müdürlerin rüşvet istemeye teşebbüs 
etmelerini de biraz olsun zorlaştıracaktır. 
Olumlu tarafı da birçok müşterinizle ve iş 
ortağınızla ilgili olarak size yararlı olacaktır 
ve hatta bazı durumlarda da size bir rekabet 
avantajı sağlayacaktır.

Davranış Kurallarına dahil edilecek kilit 
unsurlar:

1) CEO’nun kişisel taahhüt mesajı.

2)Neden Davranış Kuralları? Şirketin değerleri, 
vizyonu ve misyonu / stratejik yönü.
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3)Davranış alanları:

3.1) Kişisel davranış - tek tek çalışanlardan 
nasıl davranışlar göstermelerinin beklendiğini 
açıklayın.
3.2)Sahtekar veya yolsuz davranış - nelere göz 
yumulup nelere yumulmadığı arasında net bir 
çizgi çizin.

3.3) Şirket kaynaklarının kullanımı - kayıt 
tutma, bilgi kullanımı, fikri mülkiyet ve gizlilik 
de dahil olmak üzere şirketin mallarının nasıl 
korunacağını ana hatlarıyla belirtin.

3.4) Menfaat çatışmaları ve hediyeler ile 
yardımlar - hediyelerin ve diğer gri bölgelerin 
nasıl ele alınacağını açıklayın.

3.5) Kuralların şüphelenilen ihlallerinin 
bildirilmesi.

3.6) Davranış Kuralları ihlal edildiğinde ne olur?

3.7) Nereden tavsiye istenir?

3.8) Davranış Kurallarının gözden geçirilme 
tarihi

Elbette Davranış Kuralları ancak üzerine 
yazıldıkları kağıt kadar değerlidirler. Kuralların 
yürütülmesi de gerekecektir. Büyük çaplı 
şirketler, daha küçük şirketlerin imkanlarının 
ötesinde olabilecek karmaşık denetim ve 
uyum sistemlerine sahiptirler. Bununla 
birlikte, şirketiniz içinde kontrolü sağlamak için 
yapabileceğiniz bazı şeyler vardır: 

ÖNLE
1) Tavrın Yukarıdan Belirlenmesi

Uyum konusunda liderlik, şirketin bütün 
seviyelerinde gereklidir, fakat CEO veya 
Başkanın da fikre kendini tamamen adamış 
olduğunun görülmesi gerekmektedir. Üst 
yönetimin bir kayıtsızlık hissi uyandırması 
durumunda çalışanlarınızın kurallara uyması 
olası değildir. Üst yönetimin kurallara 
uymadığının algılanması durumunda ise etkili 
bir uyum sisteminin korunmasının mümkün 
olmadığını söylemeye bile gerek yoktur.

CEO, etik iş yapma konusunda çalışanlarla 
ilişkide olmak suretiyle Tavrı Yukarıdan 
belirleyebilir. Bazı şirketler Davranış 
Kurallarını tartışmak için düzenli oturumlar 
düzenlemektedirler. Bunlar CEO’nun 
temiz iş yapma konusundaki taahhüdünü 
gösterebilmesi ve ayrıca çalışanlardan pazarda 
karşı karşıya kaldıkları bazı yolsuzluk zorlukları 
hakkında bir şeyler öğrenebilmesi için son 
derece önemli fırsatlardır. Üst ekibe risklerin 
daha fazla farkına varması ve şirketi korumak 
için önlemler alması konusunda yardımcı 
olacaktır.

2.5 UYUMUN 
YÖNETİLMESİ: ÖNLE, 
TESPİT ET, YANIT VER

Bölüm 2: Kobiler Yolsuzluğa Karşı Nasıl Korunur?
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Tavrın Yukarıdan Belirlenmesi aslında iki yönlü 
bir etkili haberleşme yoludur.

2 )Bir Uyum Memuru Atayın veya Uyumla İlgili 
Sorumluluklar Tayin Edin

Bunun için yeterli personeliniz varsa bir Baş 
Uyum Memuru (CCO) atayın. Bu, Baş Hukuk 
Müşavirinin ek bir sorumluluğu olabilir - fakat 
en büyük şirketlerde hukuk ve uyum işlevleri 
ayrılmıştır. Her durumda bu sorumluluk 
doğrudan şirketin başına veya yönetim 
kuruluna bağlı yeterli bir personele verilmelidir. 
Daha küçük şirketlerde bu mecburen bir 
yöneticinin başka sorumluluklarının sadece bir 
parçası olacaktır. Yöneticinin güçlü bir hukuk 
arka planının olması zorunlu değildir. Hukuk 
bilgisi kadar,
 
CCO’nun bütün çalışanların güvenini 
kazanmasını sağlayacak yönetim becerileri de 
önemlidir. En iyi 
uyum müdürleri denetçi değil eğitimcidir ve 
ekibiniz tarafından işi önlemeyi hedefleyen 
engeller değil, daha iyi iş yapılmasını 
kolaylaştıran kişiler olarak algılanmalıdırlar.

3 )Şirket Fonlarının İdaresi Konusunda Net 
Yönergeler Oluşturun

Şirketinizdeki en yüksek risk ihtiva eden işlevler 
olasılıkla bir tür mali muameleyle en yakından 
ilgili olanlardır:

• Başka şirketlerin satın alma müdürleri ve satış 
müdürleriyle en yakın teması olanlar
• Satın almadan sorumlu olan veya izin ya da 
yetki veren kamu görevlileriyle teması olanlar
• Özellikle de nakit olmak üzere para ödeyen 
veya alanlar

Bazı basit kuralların şirketinizin varlıklarının, 
mali durumunun ve itibarının korunmasında 
büyük yararı olabilir.  Aşağıda bazı örnekler 
verilmiştir:

4) Müşterilerinizi, Tedarikçilerinizi ve İş 
Ortaklarınızı Tanıyın

Müşterilerinizi, tedarikçileriniz ve iş ortaklarınızı 
tanımanın önemi o derece kabul görmüştür ki 
bunun için özel bir kısaltma bile vardır: “KYC” 
veya “Müşterini Tanı”. Hatta birçok büyük banka, 
müşterilerinin bankacılık sistemini kara para 
aklama için kullanmadığından emin olmaktan 
sorumlu bir KYC müdürüne bile sahiptir.

Müşterileriniz, tedarikçileriniz ve iş ortaklarınız 
hakkında daha fazla bilgi almanın birkaç yolu 
vardır.
 

• Elektronik olmayan bütün ödemeler daima 

destekleyici belgelerle desteklenmelidir

• Bütün nakit çekimleri kaydedilmeli ve 

imzalanmalıdır

• Nakit ödemeleri ve alımları küçük 

muamelelerle sınırlandırılmalıdır - fonlarla 

yapılacak satın alımlar için bir tavan 

bulunduğundan emin olun

• Bu fonlarla yapılabilecek satın alma türlerini 

tanımlayın

• Çalışanların kişisel kullanımına yönelik nakit 

avanslarını sınırlandırın

• Belli bir meblağın üzerindeki bütün ödemeler 

birden fazla kişinin imzasını gerektirmelidir

• Herhangi bir şey satın almadan önce birden 

fazla tedarikçiden fiyat aldığınızdan emin olun.
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En basiti, iş yaptığınız şirketler hakkında basit 
bir internet araştırması yapmaktır. 

Her durumda bu şirketlerin mali durumunu 
öğrenmeniz gerekecektir, o halde hazır 
bunu öğrenirken kamu nazarındaki itibarları, 
pazarlarındaki sorunları ve sahiplerinin 
kimliği hakkında da bilgi edinin. Büyük çaplı 
işlemlerinizin bulunduğu veya birleşme veya 
iktisap gibi daha önemli anlaşmalar yaptığınız 
şirketler için bir durum tespiti yapması amacıyla 
dışarıdan bir uzmana da başvurabilirsiniz.

5) Çalışanlarınızı Tanıyın

Çalışanlara olan yaklaşımınız iş ortaklarınıza 
olan yaklaşımınıza benzer olmalıdır. Elbette 
ki çok küçük şirketler aileler tarafından 
işletilebilir ve çalışanları ile müşteri ve tedarikçi 
ağları da herkesin birbirini tanıdığı geniş 
bir aile olabilir. Fakat işletmeniz belli bir 
büyüklüğe ulaştığında yabancıları işe almaya 
başlayacaksınız: geleneksel kişisel ilişkilerin 
süreceği varsayılmamalıdır. Son yıllardaki 
yolsuzluk skandallarının birçoğuna bütün bir 
şirketin etik dışı rekabet uygulamaları değil, 
gevşek kurallardan, zayıf denetimden ve 
güçsüz bir kurum kültüründen yararlanan 
ahlaksız bir çalışan yol açmıştır. Mülakat 
sırasında adayın yolsuzlukla ilgili görüşlerini 
öğrenmeye çalışmalısınız. Zor bir karar vermek 
zorunda kalabilirsiniz: - aradığınız bütün ticari 
ve profesyonel niteliklere sahip olan fakat 
uyumun temel kurallarını çok az anlamış 
veya hiç anlamamış bir adayla ilgili olarak ne 
yapılmalıdır. Kararınızı verdikten sonra daima 
önceki işverenlerden referanslar almalısınız. 
Bazen bu daha şekilsel olarak yapılır - mektup 
alışverişi yeterli kabul edilir. Fakat yeni bir 
çalışanı neyin harekete geçirdiğini veya motive 
ettiğini gerçekten anlamak istiyorsanız onun 
önceki işvereniyle görüşmeniz yararlı olacaktır.

Bir uyarıda bulunmamız gerekir - bazı 
adayların sabıka kaydı bulunabilir ve bu da işe 
alınmamalarının gerektiği anlamına gelmez. 
Sabıka kaydının kanıtı dosyaya konmalı ve 

dikkate alınmalıdır. Çalışan bu konuda açık 
olduğu sürece bu durum işe alınmasına bir 
engel teşkil etmemelidir.

Üçüncü tarafların tanımlanması

En büyük risklerden biri üçüncü taraflarla 
ilgilidir. Müşterinizi tanımanın bir parçası olarak, 
kendileriyle iş yaptığınız üçüncü tarafların farklı 
türlerini sınıflandırabilmelisiniz.  

Aşağıda ana üçüncü taraf kategorilerinin basit 
bir listesi verilmiştir:

Ortak girişim ortağı: Yeni bir işletme kurmak 
veya varlıklarını yönetmek için başka bir birey 
veya kuruluşla (ve muhtemelen başka taraflarla) 
bir iş anlaşmasına girişmiş birey veya kuruluş.
Konsorsiyum ortağı.  Ortak bir hedefe ulaşmak 
için başka bir kuruluşla (ve muhtemelen başka 
taraflarla) kaynaklarını birleştiren birey veya 
kuruluş. Bir konsorsiyumda her bir katılımcı 
bağımsız yasal konumunu korumaktadır.

Aracı: Ticari menfaatlerinin geliştirilmesi 
amacıyla başka bir kuruluş adına veya hesabına 
hareket etmeye veya başka şekilde temsil 
etmeye yetkili kılınmış birey veya kuruluş. 
Aracılar aşağıdaki iki sınıfa ayrılabilirler: satış 
aracıları (yani bir ihalenin alınması için ihtiyaç 
duyulanlar) ve süreç aracıları (örn. vize aracıları).
Danışman veya müşavir: Bir kuruluşu başka bir 
kişi, işletme ve/veya kamu görevlisi nezdinde 
temsil etmek suretiyle hizmet ve danışmanlık 
sağlayan kişi veya kuruluş.

Müteahhit ve taşeron: Bir müteahhit, bir 
sözleşme kapsamında bir kuruluşa mal veya 
hizmet sağlayan, kontrol altında olmayan bir 
birey veya kuruluştur. Bir taşeron, genel bir 
projenin belli bir parçası olarak özel bir görevi 
yerine getirmek için bir müteahhit tarafından 
çalıştırılan bir birey veya kuruluştur.

Bölüm 2: Kobiler Yolsuzluğa Karşı Nasıl Korunur?
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Tedarikçi/satıcı: Başka bir kuruluşa parça 
tedarik eden veya hizmet sağlayan bir birey 
veya kuruluş.

Hizmet sağlayıcı: Başka bir kuruluşa işlevsel 
destek (örn. haberleşme, lojistik, depolama, 
işleme hizmetleri) sağlayan birey veya kuruluş. 
Dağıtımcı: Başka bir kuruluştan ürün satın alan, 
bunları depolayan ve perakendecilere veya 
doğrudan doğruya son kullanıcılara tekrar satan 
kişi veya kuruluş.

Müşteri: Bir kuruluştan satın alınan bir ürünün, 
hizmetin veya fikrin alıcısı. Müşteriler genellikle 
iki sınıfa ayrılırlar: ara müşteriler tekrar 
satmak üzere mal satın alan satıcılardır ve son 
müşteriler de satın alınan malı tekrar satmayan, 
son kullanıcı olan kişilerdir.

Uyarlama: Üçüncü Taraflar Üzerinde Durum 
Tespiti İçin İyi Uygulama Yönergeleri, PACI

TESPİT EDİN
1) Doğru Defter ve Kayıt Tutun

İşletmeniz sadece, doğru olan ve bütün 
mali işlemleri gösteren tek bir defter takımı 
tutmalıdır. Defter dışı işlemler olmamalıdır. 
Doğru defter ve kayıt tutmak işinizi takip 
edebilmenize, yetkisiz işlemelere karşı 
korunabilmenize ve riskleri daha iyi 
yönetebilmenize yardımcı olur. Ayrıca, bir 
işlemin açıklanmasının gerekmesi durumunda 
işletmenizi korumanıza da yardımcı olur.

2) Düzenli Denetimler Gerçekleştirmeleri İçin 
Dışarıdan Denetçiler Tutun

Dışarıdan Denetçiler çalışanlarınızın giriştiği 
usulsüz işlemlerin tespitine yardımcı olabilir. 
Denetçinin iyi itibar sahibi olmasına ve sizin etik 
standartlarınıza uyuyor olmasına dikkat edin. 
Ayrıca, dışarıdan bir denetçiden işletmenizin 
iç kontrollerini incelemesini ve iyileştirme için 
önerilerde bulunmasını da talep edebilirsiniz.

3 )Yolsuzluğun Bildirilmesi İçin Kanallar 
Oluşturun

Bildirim veya ihbar, Davranış Kurallarının 
yürütülmesindeki en zor ve en hassas 
alanlardan biridir. Büyük oranda kültüre 
dayalıdır: bazı toplumlarda en küçük bir 
kabahat için dahi bir mesai arkadaşının ihbar 
edilmesi etik olarak imkansızken bazılarında 
“doğru davranış” olarak kabul edilir. Küçük 
bir aile şirketinde ihbar olasılıkla en son 
başvurulacak önlem olacaktır.

Toplumunuzdaki gelenekler ve şirketinizdeki 
ilişkiler ne olursa olsun çalışanlarınıza mesai 
arkadaşlarından veya yönetimden korkmadan 
yolsuzluğu veya etik dışı davranışları 
bildirebilmeleri için nesnel bir tür mekanizma 
sağlamanız gerekmektedir. Modern bir ihbar 
sistemi bilginin ne şekilde alındığıyla, bilginin 
nasıl dağıtıldığıyla ve şikayet ve soruşturma 
kayıtlarının nasıl tutulduğuyla ilgili planlama 
gerektirmektedir.

Bunun yapılabilmesi için ihbar mekanizması 
bildirimin gizli ve/veya anonim olarak 
yapılabilmesini sağlamalıdır.  Bu, bir üçüncü 
tarafla (örneğin harici danışmanınız) bir yardım 
hattı kurulmasını gerektirebilir.

Gerçekten de, çalışanlarınız bir şikayetin 
kendilerine ait olduğunun anlaşılabileceğine 
inanırlarsa yanlış davranışları bildirmeleri 
olası olmayacaktır ve önemli bir tespit kaynağı 
kaybedilmiş olacaktır.

Aynı zamanda isimsiz ihbarlar da kötü niyetli 
veya ciddiyetsiz suistimallere karşı tarafsız bir 
üçüncü tarafça incelenmelidir.

İhbarlar derhal soruşturulmalıdır ve etkili 
tedbirler alınmalıdır.  İhbarlarından bir sonuç 
elde edilmeyeceğini düşünmeleri durumunda 
çalışanlar sistemi kullanmayacaklardır.
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Etkili bir ihbar sistemi

Etkili bir ihbar sistemi, ihbarın tabiatına 
bağlı olarak çeşitli ihbar kanalı seçenekleri 
sunmalıdır.

Bir mesai arkadaşına ihbar: Çok ciddi olmayan 
bir şikayet doğrudan yöneticiye, hukuk 
danışmanına, üst yönetimine veya CCO’ya 
bildirimi gerektirebilir. Bununla birlikte, 
şikayetin ilgili yöneticilerden biriyle ilgili olması 
durumunda bu mümkün olmayacaktır ve bu 
nedenle başka kanallar sağlanmalıdır.

İsimsiz ihbar hattı: Büyük şirketler sıklıkla ihbar 
hattının işletimini uzman şirketlere vermektedir. 
Küçük şirketler başka yollar bulmaktadır, 
örneğin şirkette kolay erişilebilen fakat gizli bir 
yere bir şikayet kutusu konabilmektedir.
İhbar isimsiz olmalı mıdır? Çalışanlar bütün 
ihbarların gizli tutulacağından emin olmalıdırlar. 
Bir güven atmosferi oluşturabilmeniz 
durumunda isimsiz ihbar gerekli 
olmayabilecektir. Bazı daha ciddi durumlarda 
isim verilmemesi önemli olabilecektir. Bununla 
birlikte, isim verilmeden iletilen iddiaların 
doğruluğunun değerlendirilmesi zor olabilir ve 
şirketin ihbar edilen konuyu ele alma yeteneğini 
engelleyebilir. Bütün ihbarlar bir durum tespiti 
gerektirirken, kötü niyetli veya yanlış ihbarlar 
nedeniyle sürecin suistimal edilmesi ihtimali de 
vardır.

İhbarların işlenmesi: İhbarlar iddiaların 
ciddiyeti ve ihbarın ne şekilde ele alınacağı 
bakımlarından sınıflandırılmalıdır. Bazı iddialar 
soruşturmaya tabi bireyin doğrudan üstü 
tarafından incelenebilir. Daha ciddi vakalar ise 
hukuk, insan kaynakları, finans ve başka ilgili 
departmanları kapsayan bir komite tarafından 
incelenmelidir.

Misillemeyle başa çıkma: İhlalleri ihbar eden bir 
çalışanın gizliliğini koruma yönündeki en dikkatli 
çabalara rağmen personelin şüphelenmesi, 
özellikle de suistimalle itham edilen kişiden 
şüphelenilmesi mümkündür. 

Ne biçimde olursa olsun, misillemeyle ortaya 
çıkar çıkmaz baş etmelisiniz.

Şikayetlerin takibi : Çalışanlar için ihbar ettikleri 
bir ihlalin ne şekilde çözümlendiğinden 
haberdar edilmemekten daha şevk kırıcı bir şey 
yoktur. Her bir raporun dikkate alındığından  
emin olun, sonuçları kaydedin ve ihbarı yapan 
kişiye sonucu bildirin (ihbar isimsiz olarak 
yapılmadıysa).

YANIT VERİN
1) Yolsuz davranışları cezalandırın

Şirketiniz yolsuzluğa veya başka etik dışı 
davranışlara karıştığı tespit edilen çalışanlara 
sıkı cezalar uygulamalıdır. Cezalar ülkenizin iş 
kanunlarına ve çalışanınızın iş akdindeki fesih 
maddesinin şartlarına uygun olmalıdır. Aşağıda 
bir işletmenin etik dışı davranışlar karşısında 
çalışanlara uygulayabileceği cezalara örnekler 
verilmiştir, fakat harekete geçmeden önce 
lütfen yerel mevzuatı kontrol edin.

• Uyarı, ilk defa hafif bir suç işlemiş bir çalışana 
verilen sözlü veya yazılı uyarıdır.

• Uzaklaştırma, geçici olarak istihdamdan 
alınmadır. Uzaklaştırılan çalışan uzaklaştırma 
sırasında maaş veya yardım almaz. Suistimal 
nedeniyle soruşturma geçirmekte olan 
bir çalışan, soruşturmanın süresi zarfında 
görevinden uzaklaştırılabilir

• İşten çıkarma, şirketten cezai bir ihraçtır.  
İşten çıkarılan bir çalışan, istihdam ve işsizlik 
ödemelerini kaybedebilir.

Yeterince ciddi olması durumunda vakayı 
emniyet yetkililerine bildirmeniz gerekir. 
Şirket içinde bir yolsuzluk vakasının iletilmesi 
dolaysız bir konu değildir. Bilhassa vaka bir 
çalışanın işten çıkarılmasına yol açmışsa, ekibin 
geri kalanına ne olduğunu ve bunun neden 
olduğunu açıklamak doğrudur. Bu, diğer 
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çalışanlar için caydırıcılık sağlayacaktır.
Diğer yandan, bir uyarı veya uzaklaştırma 
cezasını gerektirmesi halinde vakanın diğer 
çalışanlara ilan edilmemesi doğru olabilir. 
Yolsuz fiili gerçekleştiren kişi hala kurumsal 
topluluğun bir parçasıdır ve itibarını tekrar 
oluşturması gerekecektir.

2) Etik davranışları teşvik edin

Fırsat olduğunda etik davranışları teşvik etmeli 
ve açıkça takdir etmelisiniz. Bazı durumlarda 
çalışanlara mali teşvikler sağlamayı bile 
düşünebilirsiniz.

• İyi davranışı takdir edin: Çalışanların bir rüşvet 
talebini bildirdikleri veya yozlaşmış bir yetkiliyle 
 
çalışmayı reddettikleri birçok örnek vardır 
- bunları bilirsiniz, çünkü CCO’nuz kanalıyla 
bildirilmişlerdir. Bunlar çalışanlarınızın zor 
şartlar altında doğru kararı vermelerine 
ilişkin vaka çalışmalarıdır. Bunlardan üst 
yöneticilerin konuşmalarında veya uyum 
eğitimi oturumlarından bahsedilebilir. Bazı 
şirketler şirketin değerlerini en iyi temsil eden 
çalışanlarına aylık veya yıllık şiltler veya ödüller 
vermektedir. Bunları yapmak zorunda değilsiniz, 
fakat CEO’nun çalışanın sırtını sıvazlaması bile 
yeterli bir teşvik olabilir!

• İyi davranışları ödüllendirin: Gittikçe 
artan sayıda ülkede, ihbarcıların cömertçe 
ödüllendirilmesini sağlayan yönetmelikler 
bulunmaktadır. Kurumsal açıdan bakılınca 
bunun bir gerekçesi vardır - ihbarcı şirketi mali 
zararlardan ve itibar kaybından kurtarmıştır. 
Fakat, ihbarla ilgili bölümde de belirtildiği 
üzere, ihbarcılık ülkenizde sosyal olarak 
kabul edilebilir olmayabilir ve şirketinizde 
ihbarcılığın ödüllendirilmesinin ihbarcıya ve 
diğer çalışanların moraline yarardan çok zararı 
olabilir.

İyi davranışın teşvik edilmesinin diğer bir yolu 
da etik standartlarını çalışanların performans 
incelemelerine dahil etmektir.      

Değerleri anladıklarını gösteren çalışanlar 
veya Davranış Kurallarını açıkça destekleyen 
yöneticiler sizin en yakın müttefiklerinizdirler ve 
bu da açıkça ve özel olarak takdir edilmelidir.   
Bu kişilerin sorumlu ticari uygulamalara olan 
taahhüdü, terfilerini düşündüğünüzde ele 
alacağınız kriterlerden biri olmalıdır.

3 ) Süreçlerinizi inceleyin

İşler ters - veya iyi - gittiğinde daima 
tecrübelerinizden ders çıkarmalısınız. Bir 
çalışanın rüşvet verme veya alma ya da 
reddetme tecrübesi, isimsiz ihbar hattının 
kullanımı, bir yolsuzluk vakası - bunların hepsi 
uyum sürecine ve Davranış Kurallarına geri 
bildirim olarak dönmelidirler. Süreç amaca 
uygun mu? Önlemek istediğiniz davranışı 
önlüyor mu? Boşluklar var mı? Yanıtınızın 
bir kısmı sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi 
olmalıdır.
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EKLER



Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

Yolsuzlukla mücadele kurumlarının ve ulusal 
mevzuatların kapsamlı bir listesi UNODC’nin 
ağ tabanlı yolsuzlukla mücadele portalı olan 
TRACK’te (Yolsuzlukla Mücadele Bilgileri için 
Araçlar ve Kaynaklar) görülebilir.

EK 1

ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

Arjantin Oficina Anticorrupción

Arjantin, Yolsuzlukla Mücadele 
Dairesi hakkında 466 Sayılı 
Karar, 2007

Arjantin, Yolsuzlukla Mücadele 
hakkında 1023 Sayılı Karar 
(Madde 10 Alıntı)

Avustralya

Yolsuzluğa Karşı Bağımsız 
Komisyon

Bağımsız Geniş Tabanlı 
Yolsuzlukla Mücadele 
Komisyonu - Victoria

Avustralya Suç Komisyonu

Suç ve Yolsuzluk 
Komisyonu

Suç ve Suistimal 
Komisyonu

Avustralya Dışişleri ve Ticaretten 
Sorumlu Hükümet Dairesi

Kolaylaştırma ödemeleri ve 
Avustralya rüşvetle mücadele 
kanunları

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

DFAT Yurtdışında Hizmetler için 
Davranış Kuralları

Ceza Kanunu 2002 - Notlar

Avustralya Suç Komisyonu 
Kanunu 2003
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ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

Brezilya
Brezilya Federal Savcılık 

Ofisi

Brezilya Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu 

Brezilya Temiz Şirketler Kanunu

- İngilizce tercüme  

Brezilya, Ceza Kanununu ve 
yolsuzluğa ilişkin hükümleri 
tadil eden Sözleşmenin 
yürütülmesine ilişkin kanun, 
2002

Brezilya Kara Paranın 
Aklanmasını Önleme Kanunu 
1998

Kanada

Kanada Uluslararası 
Kalkınma Dairesi (CIDA)
Uluslararası Suç ve 
Terörizm Bölümü

Adalet Bakanlığı, Kanada

Avustralya Suç Komisyonu

Suç ve Yolsuzluk 

Kanada Ceza Kanunu, 1985 
(2010’da tadil edildiği şekliyle)

Kanada Yabancı Kamu 
Görevlilerinin Yolsuzlukları 
Kanunu, 1998

Kanada Yolsuzluk Uygulamaları 
Soruşturmaları Kanunu, 1973

Çin

Hong Kong Yolsuzlukla 
Mücadele Bağımsız 
Komisyonu (ICAC)

Macao Yolsuzlukla 
Mücadele Komisyonu 
(CCAC)

Çin Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu

Çin Halk Cumhuriyeti Kanunları

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası

Kamu İhale Kanun ve 
Yönetmelikleri
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ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

FRANSA

Yolsuzluğun Önlenmesine 
Dair Merkezi Servis (Service 
Central de la Prévention de 

la Corrup- tion, SCPC)

France Loi concurrence et 
regumation du secetur des jeux 
(2010) – Fransızca

Fransa Kamu İhaleleri Kanunu, 
2005

Fransa Ceza Kanunu France Loi 
concurrence et
regumation du secetur des jeux

(2010) Fransızca
France Arrete Tracfin 2011

ALMANYA

Bundesministerium für 
Justiz
und Verbraucherschutz
Bundesministerium des 
Innern
Yolsuzluğun takibi 
sorumluluğu eyaletlerin 
(Laender) emniyet
yetkililerine aittir
Komisyonu

Suç ve Suistimal 
Komisyonu

Alman Ceza Kanunu 1998

(2008’de tadil edildiği şekliyle)

Alman Ceza Muhakemeleri Usul 
Kanunu 1987 (1998’de tadil 
edildiği şekliyle)

HİNDİSTAN
Yolsuzlukla Mücadele 
Bürosu

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele 
Stratejisi Taslağı

Hindistan Rekabet Kanunu, 2002 
(2007’de tadil edildiği şekliyle)

Hindistan Yolsuzlukla Mücadele 
Tadilatı, 1967 (Tadilat)
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ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

ENDONEZYA

Portal Pengetahoun 
AntiKoruptsi

Ulusal Polis Gücü

Portal Pengetahoun AntiKoruptsi

Ulusal Polis Gücü Endonezya 
Kara Para Aklamanın Önlenmesi 
Kanunu No. 8, 2010

Endonezya Yolsuzluk Suçlarının 
Ortadan Kaldırılmasına Yönelik 
Komisyon Hakkında Kanun, 2002

Endonezya Ceza Kanunu 
(1999’da tadil edildiği şekliyle)

İTALYA

GOPAC

Agenzia delle Dogane

Piano straordinario contro le 
mafie, nonche’ delega al 
Gov- erno materia di normativa 
antimafia 2010   İtalyanca

İtalyan Ceza Kanunu
İtalyan Ceza Kanunu (alıntılar) 
İtalya, 300 S.K., 29 Eylül 
2000

JAPONYA
Üst Savcılık Dairesi

Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Kanunu

Ceza Kanunu (Kanun 45 1907)
Finansal Araçlar ve Mübadele 
Kanunu

İflas Kanunu
Japonya Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunlarının Özeti

GÜNEY KORE
Yolsuzlukla Mücadele 
ve Vatandaşlık Hakları 
Komisyonu

Ceza Kanunu

Güney Kore Yolsuzlukla 
Mücadele Mevzuatı
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ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

MEKSİKA

Yolsuzlukla Mücadele 
Programı, Meksika

Meksika Yolsuzlukla 
Mücadele Komisyonu

Meksika İdare Hukuku (2009) 
İspanyolca

Meksika CITCC kurulma kanunu 
(2005) İspanyolca

Meksika ACUERDO por el que 
se crea la Comisión para la 
Transparencia (2000) İspanyolca

Meksika Kamu Denetim Bakanlığı 
İç Tüzüğü, 2002

RUSYA

Federal Güvenlik Servisi
Yolsuzlukla Mücadele 
Başkanlık Konseyi

Rusya Federasyonu İçişleri 
Bakanlığı

Rusya Ulusal Yolsuzlukla 
Mücadele Stratejisi, 2010

Rusya Federal Kanunun 
Yolsuzlukla Mücadele 
Hükümlerinin Yürütülmesine 
Dair Önlemler Hakkında Karar - 
925

Rusya UNCAC’nin Onaylanması 
Hakkında Federal Kanun - 40 fz
Rusya CLCC’nin Onaylanması 
Hakkında Federal Kanun - 125 fz
Yolsuzlukla Mücadele Hakkında 
Federal Kanun N 273

SUUDİ  ARABİSTAN
Yolsuzlukla Mücadele 
Bürosu

Suudi Arabistan Rüşveti Önleme 
Yönetmeliği, 1991
Suudi Arabistan Kara Para 
Aklamanın Önlenmesi Kanunu, 
2003

Suudi Arabistan Kara Para 
Aklamanın Önlenmesi ve 
Terörün Finansmanıyla Mücadele 
Kanunu, Aralık 2008
Suudi Arabistan Kamu 
Sektöründe Yolsuzluğa Karşı 
Ceza Usulleri
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ÜLKE DEVLET KURUMU KİLİT MEVZUAT

GÜNEY AFRİKA
Kamu Hizmetleri 
Komisyonu

Güney Afrika Ceza Usulü Tadilat 
Senedi, 2010 (Tadilat)

Güney Afrika Ceza Usulü Tadilat 
Kanunu, 2008 (Tadilat)

Güney Afrika Ceza Usulü 
Kanunu, 1977 (2007’de 

TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Kamu 
Görevlileri

Etik Kurulu

Türkiye Kamu Görevlileri 
Etik Kurulunun Kurulmasına 
Dair Kanun ve Bazı Kanunların 
Tadili 2004

Türkiye Ceza Kanunu Kara Para 
Aklama Gelirlerinin Önlenmesi
2006

Türkiye Kamu Görevinden 
Ayrılan Devlet Memurlarının 
Yapmasının Yasak Olduğu İşler, 
Kanun No. 2531, 1981

İNGİLTERE

Mali Hesap Verebilirlik ve 
Yolsuzlukla Mücadele Ekibi 
(FACT) - İngiltere
Ciddi Sahtekarlıklar Dairesi

İngiltere Rüşvet Kanunu 2010

İngiltere Rüşvet Kanunu Kılavuzu

AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ

ABD Devlet Bakanlığı
Daireler Arası Etik Konseyi: 
Federal memurlar için 
davranış standartları
IGnet - Federal Genel 
Müfettişler

Uluslararası Narkotik ve 
Kamu Dürüstlüğü
Bölümü Kısmı - ABD Adalet 
Bakanlığı

AAG - Ceza Dairesi

ABD Suçlar ve Ceza Usulü 
Kanunu 1948 (Alıntı)

ABD Uluslararası Yolsuzlukla 
Mücadele ve İyi Yönetişim 
Kanunu, 2000

ABD Kendine Yeterlik Mikro-
Girişimi ve Uluslararası 
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 
2000

ABD Kara Para Aklamanın 
Kontrolü Kanunu, 1986
FCPA Kaynak Kılavuzu FCPA 
KANUNU
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İSİM YAYIMLAYAN DİL

Yolsuzluğa Karşı 
Mücadele

EK 2- ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN KOBİYE 
AÇIK KOBİ ALANLARI

KISA TANIM

UNODC ve UNGC Çok dilde

Özel sektör için video 
modüllü çevrimiçi 
e-öğrenme aracı 
(sadece KOBİ’ler için 
değil)

KOBİ dürüstlük 
Aracı

IFC
İngilizce ve 

İspanyolca
Çevrimiçi modüller

Rüşvete karşı 
koymak için ticari 
ilkeler: Küçük ve 
Orta Büyüklükte 
İletmeler (KOBİ) 

Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü

İngilizce
Fransızca, 
İspanyolca

Çevrimiçi belge

Küçük ve orta 
büyüklükte 
işletmelerin 
gelişimini sağlamak 
için yolsuzluğun 

UNODC
İngilizce (1. 
Bölüm)
İngilizce (2. 
Bölüm)

Çevrimiçi belge

Yolsuzlukla 
Mücadele KOBİ 
Araçları (geliştirilme 
aşamasında)basımı 
(2012)

wB20 (IBLF ve TEID) İngilizce

Bütün G20 ülkelerinde 
ve diğerlerinde 
benimsenmek üzere 
çevrimiçi araçlar ve 
eğitim modülleri

Yolsuzlukla 
Mücadele Araçları
- bir öğretim 
kaynağı

UN PRME İngilizce
Özellikle ticarete veya 
KOBİ’lere odaklanmayan 
eğitim modülleri
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İSİM YAYIMLAYAN DİL

Ticarette 
Yolsuzlukla 
Mücadele Portali

KISA TANIM

GAN integrity 
Solutions

İngilizce

İş dünyası için 
yolsuzlukla mücadele 
bilgileri sağlayan tek 
noktalık bir çalışma

Gelişmekte 
olan Pazarlarda 
Orta Büyüklükte 
Şirketler için bir 
Kılavuz

CIPE İngilizce 
Yerel ortaklar kanalıyla
dağıtılan çevrimiçi belge

KOBİ’ler için 
Yolsuzlukla 
Mücadele El 
Kitabıbasımı (2012)

CIPE
İngilizce

Çevrimiçi araçlar

Rekabet kanununa 
uymak işiniz 
için neden ICC

İngilizce
Çevrimiçi ve basılı 
kopya Özellikle rekabet 
kanunun ile ilgilidir.

Günde 1 Dolara 
bir Uyum ve Etik 
Programı: Küçük 
Şirketlerin Nasıl 
Etkili Programları 

SCCE İngilizce

Bütün G20 ülkelerinde 
ve diğerlerinde 
benimsenmek üzere 
çevrimiçi araçlar ve 
eğitim modülleri

Rüşvetsiz iş yapma 
(2013) TI İngilizce

TI sitesinden 
erişilebilen, eğitimci 
notları olan 1.5 saatlik 
sunum tipi kurs
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İSİM YAYIMLAYAN DİL
Yolsuzlukla 
Mücadele Üçüncü 
Taraf Durum 
Tespiti (2015)

KISA TANIM

ICC İngilizce

Üçüncü taraf tedarikçi 
çalıştırmayla ilgili 
yolsuzluk risklerinin 
değerlendirilmesi 
ve yönetilmesi için 
KOBİ’lere yönelik bir 
kılavuz.

Gelişmekte 
olan Pazarlarda 
Orta Büyüklükte 
Şirketler için bir 
Kılavuz

CIPE İngilizce 

Yerel ortaklar kanalıyla
dağıtılan çevrimiçi 
belge.

RESIST
UNGC, WEF, ICC, TI

İngilizce

Çalışan eğitim aracı 
çevrimiçi olarak 
mevcuttur.
Rüşvet talebine 
direnme yaklaşımları 
sağlamaktadır.

Ortaklar için 
çevrimiçi CISCO

İngilizce
Çevrimiçi kurs 
Cisco’nun Yolsuzlukla 
Mücadele Politikalarını 
ve iş ortaklarından 
beklentilerini 
kapsamaktadır.

Ticaret için bir 
Yolsuzlukla 
Mücadele Etik ve 
Uyum Programı: 
Pratik bir 

UNODC İngilizce
Her ölçekte şirket için 
çevrimiçi belge.
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