
*Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmeler sunumu yapan 
kişi/kişilerin kişisel değerlendirmeleri olur TEID’in görüşünü yansıtmamaktadır.
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ve 
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Kasım/Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen ankete 
toplam 61 Yanıt alındı. 

Anket TEİD Üye ve Paydaşlarına gönderildi, toplam 
22 soru soruldu. 



Hukuk 13
Üretim 7
İlaç/Kozmetik 6
Banka / Finans 5
FMCG 5
Enerji 4
Gayrimenkul 4
Hizmet 3
Holding 3
Denetim 2
Eğitim 2
Güvenlik 2
Kamu 2
Diğer 3

---------------------------------
Toplam 61

Anket Cevaplarının Sektörel Dağılımı
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S1: Şirketinizde, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele konularını da 
kapsayan, bir ihlal gördüğünde çalışanların başvurabileceği bir
ihbar (whistleblowing) hattı mekanizması / kanalı- var mıdır?



S1: Şirketinizde, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele 
konularını da kapsayan, bir ihlal gördüğünde 
çalışanların başvurabileceği bir ihbar (whistleblowing) 
hattı mekanizması / kanalı- var mıdır?



S2: Size göre, ülkemizde rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele 
kapsamında, herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk olayına tanık 
olan insanların bunu ilgili kurumlara ihbar etmeleri 
(whistleblowing) maddi olarak ödüllendirilmeli midir?



S2: Size göre, ülkemizde rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele 
kapsamında, herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk olayına tanık 
olan insanların bunu ilgili kurumlara ihbar etmeleri 
(whistleblowing) maddi olarak ödüllendirilmeli midir?



S3: Şirketinizde rüşvetle mücadele ve yolsuzluk 
konularına yönelik herhangi bir eğitim yapılmakta 
mıdır?



S3: Şirketinizde rüşvetle mücadele ve yolsuzluk 
konularına yönelik herhangi bir eğitim yapılmakta 
mıdır?



S4: Ülkemizde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk 
vakalarının ne ölçüde yaygın olduğuna 
inanıyorsunuz?



S4: Ülkemizde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk 
vakalarının ne ölçüde yaygın olduğuna 
inanıyorsunuz?



S5: Size göre, ülkemizde yolsuzlukla ve rüşvetle 
mücadele mevzuatı uluslararası mevzuata uyumlu 
mudur?



S5: Size göre, ülkemizde yolsuzlukla ve rüşvetle 
mücadele mevzuatı uluslararası mevzuata uyumlu 
mudur?



S6: Size göre, ülkemizin yolsuzlukla ve 
rüşvetle mücadele mevzuatı yeterli midir?



S6: Size göre, ülkemizin yolsuzlukla ve 
rüşvetle mücadele mevzuatı yeterli midir?



S7: Ülkemizin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele 
mevzuatı açık, sade ve anlaşılır mıdır?



S7: Ülkemizin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele 
mevzuatı açık, sade ve anlaşılır mıdır?



Teşekkürler


