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Normlar Hiyerarşisi

Anayasa Madde 11 – Anayasa hükümleri, 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz.

104:Cumhurbaşkanı, kanunların 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilir. 



Kanunlar Hiyerarşisinden Kıyasen Uygulama

Davranış 
Kuralları

Politika

Prosedür

Diğer Dokümanlar



Tanımlar

• Politika: Şirketin stratejik ilerlemesinde kılavuzluk eden iş ve uyum 
kuralları. 
• Prosedür: Politikaya göre belirlenen kılavuzluğu detaylandıran ve belli 

bir konuya ait olan açık talimatlar. İş talimatları, hızlı referans 
kılavuzları vb… 5N 1K soruları sorar
• Süreç: İlgili politika ve prosedüre göre belirlenen iş akış süreçleri. örn: 

Ödeme Süreçleri, masraf süreçleri, IK işe alım süreçleri gibi. 
Sorumluluk ve kontrol noktalarını belirler
• Belge: Politika ve Prosedürleri destekleyen kullanılacak standart form 

ve belgeler. Masraf formu, Çıkar çatışması beyan formu, Oryantasyon 
Formu, zimmet formu.





Bağlayıcı Dış Mevzuat Ne diyor? 

• Davranış Kuralları uyum programının temelidir
• DOJ, en etkili kuralların açık, öz ve herkes tarafından 

ulaşılabilir olmalı
• Yerel dilde yazılmalı
• Düzenli güncellenmeli
• Politika Prosedürler 
• Sorumlulukları belirtmeli
• Kontroller belirlenmeli
• Disiplin hükümleri olmalı
• Şirketin hacmi ve işin doğasına riskleri içermeli
• İş modelini yansıtmalı, ürün hizmet, üçüncü taraflarla 

ilişkileri devletle ilişkiler, coğrafi ve sektörel riskler



Bağlayıcı Dış Mevzuat Ne diyor? 

• ORGANİZASYONDAKİ HERKESE UYGULANMALI
• Etkili eğitim ve iletişimlerle desteklenmeli. 

Periyodik eğitimler tüm direktörler ve 
çalışanlara ve üçüncü taraflara verilmeli.
• Şirket politika prosedürleri
• Uygulanabilir kanunlar
• Gerçek hayata dair örnek senaryo ve vaka 

çalışmaları
• Çalışanlara özel terzi işi 



FCPA Sorulması gereken sorular

• Tasarım: Şirketin yeni politikaları tasarlama ve uygulama süreci nedir? Ne 
sıklıkta değişti? Politikaların ve prosedürlerin tasarımına kimler katıldı? 
Hizmete sunmadan önce iş birimlerine danışıldı mı? 
• Kapsam - Şirket yasal ve düzenleyici alandaki risk yelpzaseni yansıtan 

politika ve prosedürleri nasıl ele aldı?
• Ulaşılabilirlik: Tüm şirket çalışanları ve 3. taraflar. Yabancı dil imkanı. Kolay 

aranabiliyor mu? Hangi politikalara daha çok erişim var bakılıyor mu?
• Entegrasyon: Kimin sorumluluğunda? Nasıl yayınlandı? İç kontrol 

sistemlerine nasıl yansıtıldı. 
• Kontrol departmanları: Eğitim ve kılavuzluk verildi mi? Hangi noktalara 

bakacaklarını biliyorlar mı? Endişeleri nasıl belirteceklerini biliyorlar mı? 
Onay ve sertifikasyon vb..



UKBA 6 prensip 

1-Uygun Prosedürler
Hem politikalara hem de uygulamaya dönük prosedürlere 
uygulanır. Risklerle uygun olmalıdır. Sadece şirketin hacmi 
değil işin doğası ve iş yapış şeklini içermelidir.
Tek başına veya bütünsel bir kalite dokümanı sisteminin 
parçası olabilir. (İhale, IK gibi) ancak gerçekçi ve pratik 
hedefleri olmalıdır.

2-Üst düzey taahhüt
3-Risk Analizi
4- Özenli İnceleme
5- İletişim ve Eğitim
6- İnceleme ve Değerlendirme



Prosedürler ne içermeli - UKBA

• Numerus clausus olarak belirtmeden:
• Rüşvetle mücadele taahhüdü – üst yönetim desteği
• Risk azaltımı yöntemleri 

• 3. taraflar özenli inceleme
• Hediye, ağırlama, eğlence, çıkar çatışmaları
• Kolaylaştırıcı ödeme, politik ve hayır amaçlı hibeler, bağışlar
• İşlemlerde şeffaflık
• Bildirim hatları ve dile getirme kültürü
• Yetki matrixi –DoA
• İletişim
• Prosedürlerin düzenli incelenmesi ve güncellenmesi
• Finansal ve ticari kontrol prensipleri

• Uygulanmasına dair strateji



Türk Hukukundaki Referanslar

• SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

• MADDE 9 - (1) Kurum politika ve prosedürleri; Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve 
tebliğlere uygun olacak şekilde, mümkün olduğunca yükümlü nezdindeki ilgili tüm birimlerin 
katılımının sağlanmasıyla ve uyum görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda, yazılı bir şekilde 
oluşturulur.

• (2) Kurum politika ve prosedürleri oluşturulurken, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik 
ve tebliğlere aykırı olmamak şartıyla diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, 
standart ve rehberlerden de faydalanılabilir.

• İzleme ve Kontrol
• MADDE 14 - (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve 

gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek, izleme ve kontrol faaliyetleri yürütürler.
• (2) İzleme ve kontrolün amacı; yükümlülerin risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanuna ve 

Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak 
yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.



Türk Hukukundaki Referanslar

• KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE 
GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
• Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel 

verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme 
işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak 
yaptıkları politikayı,
• Madde 5-6-7



Türk Hukukundaki Referanslar

• Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ
• Politikalar: 
• Bağış ve yardımlara ilişkin politika 
• kâr dağıtım politikası 
• bilgilendirme
• politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar
• kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası
• Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
• İnsan Kaynakları Politikası



ISO 37001

• Şirketin organizasyonunu anlamak
• Tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak
• Rüşvetle mücadel yönetim sistemi kapsamına karar vermek
• Rüşvetle mücadele yönetim sistemini belirlemek
• Risk analizi
• Liderlik
• Planlama
• Kaynaklar



Etik ve Uyum Politikaları Konuları
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
• Çıkar Çatışmaları
• Hediye, Ağırlama Eğlence
• Bildirim Yöntemi
• Disiplin ve Teşvik 
• KVKK ve Data Güvenliği
• Etik ve Uyum Komitesi
• RK uyum
• Ticaret Yasaklarına Uyum
• Sektörel Uyum
• İç Soruşturmalar,
• Çevre mevzuatına uyum
• Evrensel Çalışma Etiği Politikaları
• Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanı ile Mücadele
• Kurumsal Yönetim ve SPK kuralları



Politikanın içeriği 

• Kapak Sayfası
• Yürürlük Tarihi
• Durum
• Doküman Kategorisi
• Konu
• Doküman Tipi
• Coğrafi Kapsam
• Sorumlu Departman
• Doküman Numarası
• Versiyon
• Değiştirme ve kaldırmaya yetkili departman



Politikanın içeriği

• AMAÇ
• KAPSAM
• TANIMLAR
• PRENSİPLER
• SORUMLULUKLAR
• DOKÜMAN  TARİHÇESİ
• REFERANSLAR
• EKLER



Politika ve Prosedür Yazarken

• Politikaların Politikası dokümanına bakılır.
• Amaç belirlenmeli
• Risk analizi yapılmalı
• İç ve dış paydaşlardan görüş alınmalı
• İlgili veriler toplanmalı
• Taslaktan sonra görüşler alınır
• Sonuçlandırılıp tüm ilgililere iletişimi yapılır.



Örnekler

• Rüşvetle Mücadele Politikası
• İç bildirim hatları prosedürü
• Hediye, ağırlama ve eğlence prosedürü
• 3. taraflarla ilişkiler prosedürü
• Disiplin işlemleri prosedürü
• Harcamalara dair onay prosedürü
• İç soruşturmalar prosedürü
• Eğitim Prosedürü



Örnekler

• Sağlık Uyumu Politikası
• Bilimsel toplantılar prosedürü
• Ürün tanıtım toplantıları prosedürü
• SMM ziyaret prosedürü
• Bağış ve hibeler prosedürü
• Danışma kurulları prosedürü
• SMM işlemleri iç onay prosedürü
• Konuşma ve danışma sözleşmeleri prosedürü
• Bedelsiz numune prosedürü



Örnekler

• Insan Kaynakları Çalışan Kılavuzu Politikası
• Yıllık izin prosedürü
• Kıyafet prosedürü
• Şirket araçları prosedürü
• İşe alma ve yerleştirme prosedürü
• Çalışan özlük dosyaları prosedürü
• Oryantasyon prosedürü
• Performans yönetimi prosedürü
• Disiplin prosedürü
• Çeşitlilik ve dahiliyet prosedürü
• Eğitim Prosedürü



- http://compliancebridge.com/policy-vs-procedures/

- https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e2dc218-5b7a-4381-9715-5497b1a4e4a9

- http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf

- https://fcpablog.com/wp-content/uploads/2020/06/evaluation-of-corporate-compliance-programs-june-2020-
revision.pdf

- http://www.knowledgeproc.com/proper-process-policy-procedure-methodology/what-are-the-basics-writing-
policies-processes-and-procedures/differences-between-a-policy-process-and-procedure/

- https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download

-

Yararlanılan kaynaklar

http://compliancebridge.com/policy-vs-procedures/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e2dc218-5b7a-4381-9715-5497b1a4e4a9
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://fcpablog.com/wp-content/uploads/2020/06/evaluation-of-corporate-compliance-programs-june-2020-revision.pdf
http://www.knowledgeproc.com/proper-process-policy-procedure-methodology/what-are-the-basics-writing-policies-processes-and-procedures/differences-between-a-policy-process-and-procedure/
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download


*Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmeler sunumu yapan 
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TEŞEKKÜRLER

-


