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Güncel Risk ve İhtiyaçlar

• İş güvenliği ve işyeri uygulamaları (özellikle COVİD-19 ve
sonrası dönemde oluşan riskler ve gelişen uzaktan çalışma
yaklaşımı)

• Veri yönetimi, veri güvenliği, kişisel verilerin korunması,

• Siber riskler ve suçlar,

• İhracat/ithalat kontrolleri ve ticari yaptırımlar,

• Yolsuzluk, suistimal ve rüşvetle mücadele,

• Kara paranın aklanması ile mücadele,

• 3. taraflar ve tedarik zinciri ile ilgili riskler,

• Rekabet uyum,

• Çevresel uyum,

• Finansal piyasalar ve sermaye piyasası düzenlemeleri,

• Her türlü diğer idari bildirim ve yükümlülükler ile uyum



Uluslarası Alanda Güncel Belirleyici
Yaklaşım ve Düzenlemeler

• Foreign Corrupt Practices Act, 1977

• Sarbanes-Oxley Act, 2002

• Dodd-Frank Act, 2010

• U.S. Federal Sentencing Guidelines for Organizations

• U.S. DoJ, Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, 

• U.S. DoJ, Guidance regarding the Evaluation of Corporate Compliance Programs

• The COSO Fraud Risk Management Guide, 2016

• UK Bribery Act, 2010

• Le Sapin II, 2018

• The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011

• The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011

• The OECD Anti-bribery Recommendation, 2021

• …



ABD Yolsuzlukla
Mücadele
Stratejisi, 2021
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I. ABD'nin yolsuzlukla mücadele alanındaki çabalarının 
modernizasyonu, koordinasyonu ve kaynak sağlanması

II. Yasadışı finansmanın kontrol altına alınması 

III. Yolsuzluk aktörlerinin hesap verebilir kılınması

IV. Çok katmanlı yolsuzlukla mücadele yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi

V. Diplomatik temasların geliştirilmesi ve politika amaçlarının takibinde 
yabancı  destek kaynaklarından sağlanacak fayda ile beslenmesi

(Kaynak: ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi 2021)

Ulusal güvenlik vurgusu…

Strateji hedefleri arasında…

• Yolsuzlukla mücadelenin sınır aşan unsurlarına yönelik
odaklanma

• Yolsuzlukla mücadele aktörlerinin korunması

• ABD finansal sistemindeki kara paranın aklanmasına
yönelik açıkların tespiti ve giderilmesi

• Uluslararası muhataplarla yönetişim alanındaki
güçsüzlüklerin ve diğer açıkların irdelenmesi için çalışma

• Güçlü uygulama ve yaptırımların devamı ve artırılması

• Sivil toplum, medya ve özel sektör aktörlerinin
yolsuzluğun önlenmesi ve hesap verilebilirlik konusunda
ısrar etmesi için desteklenmesi

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf


ABD
Uyum Programlarının
Etkinliğine Dair Kriterler

Uyum programının etkinliği nasıl değerlendirilir?

1. Şirketin uyum program iyi şekilde tasarlanmış mı?

2. Uyum programı ciddiyetle ve iyi niyetle uygulanıyor mu? Diğer bir 
ifadeyle, uyum program yeterli kaynaklarla beslenmiş mi ve etkin 
şekilde işlerlik kazandırılmış mı?

3. Şirketin uyum programı fiilen işlevsel mi?

(Kaynak: DoJ - 2020 Guidance - Evalution of Corporate Compliance Programs)

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


1. Şirketin uyum programı iyi 
şekilde tasarlanmış mı?

2. Uyum program ciddiyetle ve 
iyi niyetle uygulanıyor mu? 

3. Şirketin uyum program fiilen
işlevsel mi?

Risk
değerlendirmesi ve 
periyodik program 

incelemesi

Politika ve 
prosedürler

Eğitim ve iletişim

Gizli ihbar 
mekanizmaları ve iç 

soruşturma 
süreçleri

Üçüncü taraf 
yönetimi

Birleşme ve 
devralmalar

Üst ve orta 
yönetimin 
taahhüdü

Otonomi ve 
kaynaklar

Teşvik ve yatırımlar, 
disiplin süreçleri

Sürekli geliştirme, 
periyodik test 

süreçleri ve 
inceleme

Usulsüzlüğün 
soruşturulması

Usulsüzlüğün 
analizi ve 

giderilmesi



ABD
Uyum Programları
Güncel gelişme!

Uyum programları ile ilgili iki yeni kriter:

1. Uyumluluğu teşvik etmeye yönelik
menfaat yapılanması kurgulanmış mı?

2. Kişisel cihazların ve üçüncü taraf
uygulamalarının kullanımına ilişkin
politika ve düzenlemeleri içeriyor mu?

✓ Her iki konuya dair ek ve kapsamlı
düzenlemeler ilerleyen tarihlerde
DoJ kaynaklarına eklenecek.

(Kaynak: DoJ - 2022 Memorandum dated 15 September 2022)

https://www.justice.gov/opa/speech/file/1535301/download


2021 
OECD 
Anti-bribery 
Recommendation

26/11/2021

2009’daki tavsiye dokümanının güncellemesi.

Dikkat çekici ana başlıklar:

• İhbar mekanizmaları ve kamu ve özelde etkin ihbarcı 
koruma yöntemleri

• Mahkeme dışı uzlaşma süreçleri (non-trial resolutions)

• Tüzelkişi hukuki ve cezai sorumluluğu

• Muhasebe ve kayıt düzeni, iç-dış denetim, etik ve uyum

• Üçüncü taraf risklerinden dolayı sorumluluk

Şirketlere yönelik iyi uygulama rehberi

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378
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