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Risk Değerlendirmenin Önemi

• Gelişmiş piyasaların durumu, gelişen piyasaların cazibesi
• Yerel piyasalar ve iş ortaklarının gücü
• İşbirliklerinin getirdiği faydalar ve riskler
• Rüşvet, yolsuzluk ve suistimal riskleri
• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunları
• İç kontrol sistemi ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programları
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Üçüncü Taraf Rüşvet Riski Nedir?

• Resmi rüşvet (offical bribery)
• Ticari rüşvet (commercial bribery)
• Risk nedir? 
• Üçüncü taraf rüşvet ve yolsuzluk riski, şirket adına hareket eden bir üçüncü 

tarafın (kişi veya şirket), bir kamu görevlisine veya gerçek bir kişiye, resmi 
veya ticari rüşvet teklif etme, ödeme veya alma eylemleriyle, şirketi yasa 
ihlalleri sonucunda zarara veya itibar kaybına maruz bırakma riskidir. 
• Bu riski ile mücadele etmek için bir hedefimiz var mı? Bu hedef 

doğrultusunda belirlenen «süreçler», «kontrol eylemleri», «iletişim 
yöntemleri», «yerinde incelemeler» ve «eğitimler
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Üçüncü Taraf Riskinin Kaynağı Nedir?

• FCPA kararlarının düşündürdükleri?
• Risk üçüncü taraftan mı geliyor, şirket içinden mi?
• Rüşvet vermek için rüşvet fonunun yaratılması ve bu süreçte üçüncü 

tarafların rolü
• Bu suistimal tertibinin koşulları –> Nasıl bir şirket çalışanı? Nasıl bir 

üçüncü taraf?
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Üçüncü Taraf Risk Değerlendirme Süreci

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programının kritik bir unsuru
• İç kontrol sistemi kurarken karşılaşılan sınırlayıcı faktörler
• En yüksek riskler > sınırlı kaynaklar > en doğru kontroller
• Tüm üçüncü taraflara aynı risk değerlendirme süreci uygulanmamalı
• Risk ile orantılı bir yaklaşım
• Risk değerleme: üçüncü tarafları tutarlı bir şekilde sınıflandırma ve 

orantılı önlemlerle riskleri bertaraf etmeyi sağlayacak ayrıntıda riskleri 
anlamaktır.
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Risk Değerlendirmede Önemli Adımlar

1. Plan ve kapsam
2. Üçüncü taraf riskleri ile ilgili bilgi toplama
3. Üçüncü taraf rüşvet ve yolsuzluk risklerinin belirlenmesi
4. Üçüncü taraflar bazında risk kategorilerinin oluşturulması
5. Tespit edilen üçüncü taraf rüşvet ve yolsuzluk risklerinin analiz 

edilmesi 
6. Rüşvet ve yolsuzluk risklerine yanıt verilmesi ve kontrol eylemlerinin 

belirlenmesi
7. Risk değerlendirme çalışmalarını dokümantasyonu
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Rüşvet ve Yolsuzluğa İlişkin En Sık Karşılaşılan 
Risk Faktörleri
• Yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde yürütülen operasyonlar 

• Yolsuzluğa açık sektörlerdeki operasyonlar

• Kanun ve düzenlemelerin seviyesi ile düzenleyici otoritelerin gözetimi 

• Kamu görevlileriyle iş yapma seviyesi 

• Kritik öneme sahip hizmetlerin üçüncü taraflar aracılığı ile sağlanması

• Kritik lisanslarla faaliyetlerin yürütülmesi 

• Ekonomik yaptırımlara tabi yasaklı ülkeler ile ticaret yapan üçüncü taraflar

• Üçüncü taraflar ile yapılan işlemlerin ölçeği ve türü

• Operasyonlarda taşeronların önemli seviyede kullanılması

• Verilen yetki ile üçüncü tarafların şirketi temsil etmesi 

• Üçüncü taraflara yapılan ödeme yöntemlerinde veya tutarlarında olağandışı talepler

• İş modelindeki olası değişikler ve bu değişikliklerde üçüncü tarafların yeri ve önemi
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Kırmızı Bayraklar

Üçüncü taraflarla ilgili rüşvet ve yolsuzluk risklerine ilişkin sıklıkla karşılaşılan
ikaz işaretleri:

• Üçüncü taraf temsilcilere veya danışmanlarına aşırı komisyon verilmesi
• Üçüncü taraf distribütörlere makul olmayan yüksek oranlarda indirimlerin verilmesi
• Belirsiz tanımlanan hizmetleri içeren üçüncü taraf “danışmanlık anlaşmaları”
• Üçüncü taraf danışmanın uzman olduğu iş kolundan farklı bir iş kolunda hizmet 

vermesi
• Üçüncü tarafın yabancı kamu görevlileri veya yakınlarıyla akraba olması veya yakın 

ilişkisi olması
• Üçüncü tarafın yabancı kamu görevlisinin açık talebi veya ısrarı üzerine işin içine dahil 

edilmesi
• Üçüncü tarafın bir offshore’da paravan şirket olması
• Üçüncü tarafın ödemeyi bir offshore banka hesabına yapılmasını talep etmesi 
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Rüşvet ve yolsuzluk risklerine yanıt verilmesi 
ve kontrol eylemlerinin belirlenmesi
• Risk değerlendirme, risklerin nasıl yönetileceği konusunda bir temel 

oluşturur.
• Riski hangi seviyeye indireceğim? Bunun için hangi önlemleri almam 

gerekiyor? 
• Olası durumlar:
• Riskten kaçınabilirim
• Riski azaltabilirim veya paylaşabilirim
• Riski kabul ederim
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Üçüncü Taraf Rüşvet
ve Yolsuzlukla
Mücadele Kontrol
Eylemleri
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Etkin şekilde tasarlanan & işleyen iç muhasebe 
kontrollerinin faydaları
• Yapılan işin doğasının ve mantıklı gerekçesinin anlaşılmasını sağlar.
• Rüşvetin verilmesi için kullanılan şirket varlıklarına onaysız erişimi ve bu 

varlıkların onaysız kullanımını engeller.
• Etkili muhasebe kontrolleri rüşvet eylemini gerçekleştirmek isteyenler için 

caydırıcıdır. 
• İzleme, inceleme ve denetleme faaliyetleri rüşvet eyleminin önünde önemli 

bir caydırıcı faktördür.
• İç muhasebe kontrolleri, muhasebe kayıtlarının ve defterlerinin doğruluğunu 

artırır.
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En Etkin Kontrol Eylemleri

• Yetkilendirmeler ve onaylar
• Doğrulamalar
• Mutabakatlar
• Fiziksel kontroller
• Değişmeyen veri üzerinde kontroller
• Yönetsel kontroller

Rüşvet ve yolsuzluk riskinin yüksek 
seviyede olduğu operasyonlarda, 

istenen güvencenin seviyesi normal 
bir finansal raporlamada beklenen 
güvence seviyesinden fazla olabilir. 
Bu nedenle daha sıkı kontrollerin 

uygulanması gerekebilir.
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Yüksek Riskli Alanlar ve Önerilen İç Kontroller

• Banka hesapları ve onaysız ödemeler
• Nakit kasa
• Tedarikçiler / satıcılar
• Durum tespit çalışması
• Lojistik faaliyetler
• Kayıt dışı işlemler
• Muhasebe Kayıtları ve Defterleri
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Yasal harcama gibi gösterilen rüşvet 
ödemelerinin sıklıkla gizlendiği hesaplar: 

• komisyonlar 
• danışmanlık ücretleri
• satış ve pazarlama giderleri
• teşvikler 
• seyahat ve eğlence giderleri
• iadeler ve indirimler
• satış sonrası hizmet ücretleri
• çeşitli masraflar

• nakit kasadan alınan paralar 
• ücretsiz ürünler, numuneler
• ilişkili şirketler arasında yapılan 

işlemler
• tedarikçi ödemeleri
• varlıkların defterlerden silinmesi 
• lojistik faaliyetlerine ilişkin 

ödemeleri
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ÖRNEK VAKA: Microsoft Türkiye

• Microsoft Türkiye FCPA kanunu ihlal etti

• Temmuz 2014'te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Microsoft lisansları ve ilgili hizmetler için bir kamu ihalesine çıktı. 

• İhale, yetkili Microsoft Türkiye çözüm ortağı yerine, yetkili olmayan bir üçüncü tarafa verildi. 

• Bir Microsoft Türkiye çalışanı, ihaleyi alan şirketin rolünü açıklamadı ve bunun yerine, projenin yürütülmesi için yetkili bir 
çözüm ortağını ihaleyi alan üçüncü taraf ile çalışması için yönlendirdi. 

• Microsoft Türkiye çalışanı üçüncü taraf ile yetkili çözüm ortağı arasında ödeme koşulları konusunda görüşmeler yaptı. 

• Anlaşma ile bağlantılı olarak, Microsoft Türkiye, işlemde standart indirimin ötesinde %7'lik ek bir indirimi onayladı. 

• Microsoft'un kayıtları, üçüncü tarafın sağladığı hizmetleri, eğer verildiyse, yansıtmadığı gibi yetkili çözüm ortağı projeye 
ilişkin hizmeti sağladığını Microsoft'a bildirdi. 

• İşlem şüpheli olmasına rağmen, ek indirimin kamu görevlisine iletildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.

• ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) yukarıdaki işlemden dolayı üçüncü taraflar ile ilgili yapılan 
işleme ilişkin yeterli dokümantasyonun ve yeterli bir iç muhasebe kontrol sistemi olmamasından dolayı, yolsuzluğun 
varlığına ilişkin kanaat oluştuğunu belirtti. 

• Microsoft, diğer ülkelerdeki FCPA ihlalleri de dahil (Macaristan, Suudi Arabistan ve Tayland), yapılan uzlaşma kararı 
neticesinde 25.3 milyon ABD Doları tutarında cezayı 22 Temmuz 2019 tarihinde ödedi.
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Üçüncü Taraf
Risklerine İlişkin
Denetim ve İzleme
Faaliyetleri
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İç Kontrol 
Çerçevesi
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İzleme Faaliyetleri

• Sürekli değerlendirmeler veya ayrı değerlendirmeler, veya her ikisinin 
bileşimi.
• Risk bazlı izleme uygun olmayan eylemleri tasarlayanları caydırır veya 

bu eylemlerin tespit edilmesine ortam sağlayarak olası risklerini 
azaltır.
• Sürekli değerlendirmeler: genellikle, iş süreçlerine yerleştirilen ve 

gerçek zamanlı uygulanan faaliyetlerdir.
• Ayrı değerlendirmeler: Kapsamı ve sıklığı yönetim tarafından 

belirlenir, genellikle iş süreçlerinin parçası değildir, tarafsız personel, iç 
denetim ve/veya dış hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanır.
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İzleme Faaliyetleri

• İzleme eylemlerinde değerlendirmeyi yapan kişinin neyi 
değerlendirdiğini anlaması için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması 
ve sürecin tarafsız bir şekilde yürütülmesi, izleme eylemlerinin 
yaratacağı fayda açısından kritiktir.
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Üçüncü Taraflara İlişkin En Sık Yürütülen 
İzleme Faaliyetleri
• Üçüncü tarafların etik ve uyum programlarının ve/veya rüşvet ve 

yolsuzlukla mücadele programlarının yeterliliğine ilişkin bağımsız 
kurumlar tarafından tasdik edilmesi
• Mevcut üçüncü taraflara ilişkin durum tespit çalışmalarının özellikle 

yüksek riskli olanlar için dönemsel olarak tekrarlanması
• Kontrattaki denetim hakkının kullanılması ile üçüncü tarafların 

denetlenmesi
• Özellikle yüksek riskli üçüncü taraflar için teknoloji yardımıyla sürekli 

izleme tekniklerinin kullanılması
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Üçüncü Tarafların Denetimi

• Önemli izleme eylemlerinden biridir
• Şirketlerin üçüncü tarafla yaptığı sözleşmedeki denetim hakkını 

kullanarak üçüncü tarafı rüşvet ve yolsuzluk riskleri çerçevesinde 
denetleyebilir
• Üçüncü taraf denetimleri artıyor (vaka sayısındaki artış)
• Tek başına dahi caydırıcıdır

22



Üçüncü Taraf Denetiminde Evreler

• Denetim süreci
• Denetim kapsamının belirlenmesi
• Planlama ve doküman inceleme
• Saha ziyareti ve görüşmeler
• Test çalışmaları
• Raporlama
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