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Bu sunumda yer alan görüş ve bilgiler sadece sunum yapan kişinin şahsi fikirleri olup hiçbir kuruluşla 
ilişkilendirilemez.





Etik nedir?
• Kökeni eski Yunanca bir sözcük 

olan ethos
• ethos, insanın, karakterini, huyunu 

ifade eder.
• Felsefede doğru ve iyi 

yaşamayı/karar vermeyi araştıran 
bir daldır.

• Doğruyu yanlıştan ayırma ve 
doğru olanı yapma disiplini olarak 
tanımlanabilir.







ETİK
- Dürüstlük
- Şeffaflık 
- Güven
- Adalet
- Eşitlik
- Hesap Verilebilirlik

UYUM
- Kanun
- Yönetmelik
- Tüzük
- Kurallar

Etik ve Uyum – bir madalyonun iki yüzü



Dürüstlük, Etik ve Uyum

Compliance is a Culture, Not Just a Policy !
Brent Snyder, U.S. Department of Justice 



Troleybüs Problemi

Doğru Olanı Yapmak?



Troleybüs Problemi

Doğru Olanı Yapmak - 2



• Etiğin odağı 
kişinin kendisi 
olduğu kadar 
diğerlerinin 
de yararına 
düşünmektir. 
• Etik bir 

düşünme 
sistemi –
nosyon 
oluşturur
• Ancak doğru 

olanı yapmak 
kişinin kendi 
kararıdır.
• Kişiler günlük 

hayatta 
sıklıkla Etik 
ikilemler 
(dilemma) 
karşılaşabilirl
er.



- İtibar
- Güven
- Sürdürülebilirlik
- Sorumluluk
- Prensipler
- Uzun vadeli başarı
- Topluma hizmet

İş etiği elementleri



İş Etiği Temel Odak Alanları
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
• Çalışan Suistimalleri & iç soruşturmalar
• Adil Rekabet
• Çıkar Çatışmaları
• Kara Para Aklama vb.. Mali suçlar 
• Çocuk işçi ve ayrımcılık yasağı, mobbing – iş hukuku
• Çeşitlilik ve Dahiliyet
• İhracat ve ticaret yasakları
• Çevrenin korunması
• Sektörel kurallara uyum
• Kişisel Verilerin Korunması
• Dijital Etik
• Ve diğerleri….



Bazı Kurumsal Kazalar

• Watergate
• Enron
• Barrings Bank
• Lockheed
• Worldcom
• Volkswagen 
• Facebook
• Siemens
• İSKİ
• Vb…



Uluslararası etkiyi 
haiz yasalar
• FCPA

UKBA
Sapin II

• GDPR
• Sanctions
• Ve diğerleri…



İtibarın iş hayatındaki değeri

• Şirket değerini arttırır
• Büyümeyi hızlandırır
• Paydaşlar destek verir
• Mevcut ve potansiyel çalışanları 

etkiler
• Kurumsal riskleri azaltır



Etik ve Uyum 
Yönetimi



Etik ve Psikoloji

• Rasyonel kararlar veriyor 
muyuz?

• Hangi psikolojik ve çevresel 
faktörler kararlarımızı etkiler.

• Kişileri doğru/yanlış 
davranmaya motive edebilir 
miyiz?  

17

Daniel Kahneman – 2002 Thinking
Fast&Slow - Nobel

Richard Thaler – 2017 Nobel (Nudge
Theory)

Dan Ariely - The Honest Truth About 
Dishonesty (2012)



Kullanılan Bazı Ünvanlar

- Compliance Officer/Manager/Director
- Ethics & Compliance Officer …
- Integrity Officer…
- Chief Persuation Officer…
- Etik ve Uyum Yöneticisi
- Uyum Yöneticisi
- Uyumluluk Müdürü
- Uygunluk Denetçisi
- Uyum Görevlisi



Benzer roller ile farkı

• Hukuk – Benzer: Hukuk kuralları uygulanır, hukuk kurallarına uyum
• Farklı: 

• Sadece uygulanabilir hukuk kuralı değil etik olan uygulanır
• Hukuk görüş verir ve şirketi korur, E&U uygunsuzluğun üzerine gider şikayetçiyi korur
• Hukuk şirketi problemden korumak, E&U proaktif olarak problemleri bulup çözmek.

• İç Denetim:  Benzer: Düzenli kontroller yapmak, durum tespiti
• Farklı:

• İç denetim güvence verme konusunda hedefi var, şimdi ve geçmiş duruma bakar. 3rd 
line of defence

• E&U – operasyonel rolü var, şimdi ve geleceğe bakar. 2nd line of defence



Three Lines of Defence



E&U ve Risk Yönetimi

• E&U Yönetimi Uyum Risklerinin 
Yönetimidir

• Risk?
• Risk Yönetimi?
• Riski sıfıra indirmek mümkün değil ve 

amaç değil
• Kaizen ilkesi esastır



Uyum Yöneticisin özellikleri

- Benzer alanlarda tecrübe ve ilave teknik bilgi   
(hukuk,finans, denetim, IK, ticari departmanlar vb..)

- Liderlik
- Değişim odaklılık
- Çatışma Yönetimi
- Ticari birimler ile stratejik ortaklık 

yapabilmek, ticari sürece hakim olabilme
- İletişim becerisi
- Etik rol modeli teşkil etmesi
- Empati becerisi & dinleme yeteneği
- Zaman yönetimi ve önceliklendirme

Uyum Yöneticilerinin özellikleri Yöneticilerine bakış



Yabancı literatürde Uyum Yöneticileri 
Yöneticilerine bakış

- Compliance is different. It is not litigation. It is not operations. It is not counseling. It is 
similar to all three, and you certainly have to appreciate how it relates to all three. But 
compliance places unique and special demands on its practitioners.

- Compliance personnel are the customer's advocates. Compliance should make sure 
the customer's interests, and the customer's perspective, are not forgotten. 

John H. Walsh
Chief Counsel, Office of Compliance Inspections and Examinations U.S. Securities and Exchange Commission
https://www.sec.gov/news/speech/spch558.htm

• Compliance, in its broadest form, is the combination of all processes which enable a 
company to ensure respect for the values and ethics as installed by management.

• The Compliance Officer must first define the DNA of the company.
• Zero risk does not exist for companies and should not be an objective.

http://www.ethic-intelligence.com/experts/286-what-makes-a-good-compliance-officer/

https://www.sec.gov/news/speech/spch558.htm
http://www.ethic-intelligence.com/experts/286-what-makes-a-good-compliance-officer/


Etkin bir uyum programında uyum departmanın rolü için 
kriterler- US DOJ

• How has the compliance function compared with other strategic functions in the company in 
terms of stature, compensation levels, rank/title, reporting line, resources, and access to key 
decision-makers? What has been the turnover rate for compliance and relevant control 
function personnel? What role has compliance played in the company’s strategic and 
operational decisions? 

• Have the compliance and control personnel had the appropriate experience and 
qualifications for their roles and responsibilities? 

• Have the compliance and relevant control functions had direct reporting lines to anyone on 
the board of directors? How often do they meet with the board of directors? Are members of 
the senior management present for these meetings? Who reviewed the performance of the 
compliance function and what was the review process? Who has determined
compensation/bonuses/raises/hiring/termination of compliance officers? Do the compliance 
and relevant control personnel in the field have reporting lines to headquarters? If not, how 
has the company ensured their independence? 

• https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download


This presentation is prepared by Fikret Sebilcioğlu for TEID.

Türkiye’nin Rüşvetle 
Mücadele Karnesi 
• Son 7 yıldır en hızlı düşen 

ülke
• Ortalamanın altında puan
• Adil yargı, özgür basın, 

yeterli mevzuat ve 
uygulama konusunda 
eleştiriler var.



Etik Liderlik araçları

ØÜst ve Orta Yönetimin Desteği
• (Tone from the Top & Middle) 
- Sürekli iletişimler 
- Eğitimlerin bizzat üst yönetim tarafından 

takip edilmesi
- Aktif katılım ve görevlendirme
- Ticari toplantılarında compliance konuları
- Tüm çalışanlara KPI vermek
- Anında takdir ve yaptırım
- Etkili Dinleme, soru sorma



• Şirket içi bildirim hattını etkin şekilde kullanmak için 
sürekli duyurular yapmak, misillemeyi engellemek, 
yerinde olan bildirimleri ödüllendirmek – anonim 
başvuruları korumak

• İşe alımlarında etik değerlendirmelere başvurmak
• Rol model olmak ve rol model kişileri yönetime 

yerleştirmek
• Hata yaptığında kabul edip, ders çıkarmak
• Şeffaf olmak
• Çalışanlarda, şirkete ve birbirine güven ortamı 

yaratmak





Teşekkürler

İrtibat için LinkedIn: Kemal Altuğ Özgün



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


