
Kriz Zamanlarında Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller

13.05.2020

Moderatör : Neslihan Yakal, TEİD Genel Sekreteri

Kriz Zamanlarında

14.10 - 14.40 : Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimaller
Fikret Sebilcioğlu

14.40 - 15:10 : Rüşvet ve Uyum Politikaları
Av. Seçkin Savaşer

15.10 -15.30 : Soru & Cevap
www.teid.org



COVID-19: Kriz Zamanlarında 
Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimaller

Fikret Sebilcioğlu
TEİD Yönetim Kurulu Üyesi
Cerebra Danışmanlık Yönetici Ortağı



Çalışan Suistimalleri 
Neden Önemli?



Çalışan Suistimali Nedir? 
Kurumun istihdam ettiği çalışanlar 
tarafından suistimal edilmesi olarak 
tanımlanabilecek olan çalışan 
suistimalleri, kurumlara ve 
ekonomiye en maliyetli finansal 
suçlardan biridir. 



Suistimal dünyadaki tüm kurumları etkileyen küresel bir problem. 
Çalışan suistimalleri çoğu zaman tespit edilemediğinden ve sıklıkla 
rapor edilmediğinden, küresel kayıpları tüm boyutları ile anlamak 
oldukça zor. Ancak ACFE’nin “2020 Uluslara Rapor - Küresel İş 
Suistimali ve İstismar Üzerine Çalışması” bu konuda önemli ipuçları 
sunuyor.

$ 0.7 TRILLION
Costs Per Person

$ 500

Çalışan Suistimallerinin Küresel Maliyeti

Kaynak: acfe.com.tr



YOLSUZLUK VARLIKLARIN KÖTÜYE 
KULLANILMASI MALİ TABLO HİLELERİ

Çıkar Çatışması

Rüşvet

Yasadışı Bağış 

Ekonomik Zorlama

Zamanlama Farkları

Hayali Gelirler /Gelirlerin Düşük 
Gösterilmesi

Gizlenmiş Borçlar & Harcamalar /Borç & 
Harcamaların Fazla Gösterilmesi

Hatalı Aktif Değerlemeleri

Nakit Mevcudunun Çalınması

Nakit Alacakların Çalınması

Ödeme Suistimalleri

Stok ve Diğer Varlıkların Kötüye 
Kullanılması

Stok ve Diğer Varlıkların Çalınması Hatalı Açıklamalar 

Çalışan Suistimali ve İstismar Sınıflandırma Sistemi (Suistimal Ağacı) 

Kaynak: acfe.com.tr



• Arz, talep ve finansal piyasalarda aynı anda 
yaşanan kriz / kaos havası

• Şirketler, bireyler, süreçler, sistemler üzerinde 
baskı var

• Artan talepler (iş ortakları, çalışanlar)
• Geleceğe ilişkin belirsizlikler ve sıkıntıları 

azaltmaya yönelik devletlerin & şirketlerin aldığı 
hızlı önlemler

• Artan finansal baskıların normal zamanlarda 
yapılmayan şeyleri cazip hale getirebilmesi 

• Hayatta kalma ve en az zararla bu krizden çıkma 
ruh hali 

• Hızlı Yeni Önlemler à Değişim à Suistimal
Risklerinin Artması (Örneğin “Uzaktan Çalışma”)

COVID-19’un Getirdikleri



COVID-19 öncesi 

COVID-19 öncesi  
dönemden miras 
kalan suistimal 

riskleri 

COVID-19 
döneminde ortaya 

çıkan yeni 
suistimal riskleri

COVID -19 
öncesi başlayan, 
devam eden ve 

henüz tespit 
edilmemiş 
suistimaller

COVID-19 ÖNCESİ DÖNEM COVID-19 SÜRECİ

Özellikle COVID-
19 döneminde 
artan suistimal 

riskler

Suistimal riskleri 
açısından yeni bir 

dönem 

COVID-19 SONRASI

SUİSTİMAL RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Bu riskleri yönetmek için uygun taktiklerin kullanılmasını sağlayacak bir stratejinin geliştirmesi

COVID-19 VE SUİSTİMAL RİSKLERİ
Zaman Perspektifinden

YÖNETİM KURULUNUN GÖZETİMİ
(Bugün ve Müteakip Dönemde İşler Düzelene Kadar)



COVID-19 VE SUİSTİMAL RİSKLERİ
Kaynakları Perspektifinden

DEVLET

Devletin aldığı 
önlemlerden 
faydalanarak 
yapılabilecek suistimal
tertipleri

TEKNOLOJİ

Teknoloji ve siber 
güvenlik hususlarından 
kaynaklanabilecek 
suistimaller

SÜREÇLER VE İÇ 
KONTROL

Süreçlerden önemli 
aksiyonların ve iç kontrol 
sisteminde de önemli 
kontrollerin bypass 
edilmesi neticesinde 
oluşan fırsatlar 

STRATEJİ

Değişecek stratejiler ile 
aynı hızda 
değişemeyecek olan 
süreçlerden 
kaynaklanabilecek 
suistimaller

İNSAN

Kriz ve durgunluk 
dönemlerinde insan 
davranışlarındaki 
değişim (baskı, fırsatlar 
ve rasyonalizasyon)



Suistimal ÜçgeniSUİSTİMAL ÜÇGENİ

Motivasyon
Baski

Firsat Rasyonelleştirme

SUİSTİMAL



EN YAYGIN DAVRANIŞSAL KIRMIZI BAYRAKLAR 

SUİSTİMALE NEDEN OLAN BASKILAR ARTIYOR

Kaynak: acfe.com.tr



SUİSTİMALE NEDEN OLAN FIRSATLAR ARTIYOR

• Kriz zamanlarında şirketlerin ve çalışanların suistimal tehdidi yerine ağırlıklı 
olarak krize ve acil konulara odaklanması
• Trilyonlarca dolar tutarında nakdin devlet destek ve teşvikleri kapsamında 

küresel piyasalara enjekte edilmesi (satın alma suistimalleri)
• Milyonlarca şirket ve çalışanın hızlı bir şekilde uzaktan çalışma koşullarına 

geçmesi, e-dolandırıcılık ve veri ihlali risklerini arttırması
• Harcamalarını ve personelini (özellikle savunma hatlarındaki) azaltan 

şirketler, hem iç hem de dış suistimalciler için açık kapılar bırakabilir.
• İç kontroller tasarlandığı gibi çalışmayabilir ve bu suistimalciler için 

olağanüstü fırsatlar yaratır.



Suistimallerin
gerçekleşmesine 
katkıda bulunan 
iç kontrol eksiklikleri

Bazı unsurlar suistimalcinin
suistimali gerçekleştirebilmesine ve 
gizlemesine olanak sağlar. 

Kaynak: acfe.com.tr



1. Uyum incelemeleri ve iç denetim faaliyetleri 
(savunma hatları)

2. Planlanan etik ve uyum eğitimleri
3. İç soruşturmalarda gecikmeler (görüşmeler, 

kanıt toplama gibi)
4. Gizlilik ve güvenlik (evden çalışma)
5. Üçüncü tarafların seçiminde ve satın 

alım&birleşmelerde yapılan özenli incelemeler
6. Üçüncü tarafların gözetimi / denetimi
7. Çıkar çatışmalarının incelenmesi / takibi
8. Fiziksel olarak yapılan stok sayımları
9. İç kontrollerin test edilmesi
10. Hukuk, uyum, iç kontrol ve iç denetim 

departmanları arasındaki işbirliği
11. İşten çıkış mülakatları
12. Denetim komitesi ile yapılan toplantılar
13. Dış denetim

COVID-19 Salgınının Uyum ve Denetim Dünyasında 
Yarattığı Zorluklar



Şirketlerin 
Savunma Hatları

• Kurumsal yönetişimden sorumlu 
yönetim kurulu ve komiteler

• Üst yönetim
• 1 hat – Operasyonlar

o hızlı hareket etmek zorunda, bu da süreçleri 
değiştirebiliyor

• 2 hat – Destek fonksiyonları
• 3 hat – İç denetim

o İç denetim programları gözden geçirilmeli
o Düzenleyici 
o Dış denetim



Rüşvet ve
Yolsuzluk

(Türkiye’nin durumu)



İlk tespit yöntemi

Kaynak: acfe.com.tr

Türkiye’nin İçinde 
Bulunduğu Doğu 
Avrupa ve Batı/Orta 
Asya Bölgesinde En 
sık karşılaşılan 
suistimal türleri



Yolsuzluk Algı Endeksi 2019
İçinde Bulunduğumuz Coğrafya



Rüşvet ve Yolsuzluk
KAMUSAL RÜŞVET & YOLSUZLUK
• Devletin COVID-19 ile mücadele kapsamında aldığı önlemler çerçevesinde 

devlet & özel sektör arasında işlem sayısının artması rüşvet riskini arttırıyor 
• Devletin özel sektörden yaptığı satın alımların artması
• Devlet tarafından desteklenen yardım programları
• Bu kapsamda verilen özel lisanslar veya izinler
• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde (Türkiye gibi) izlenmesi zor riskler 

• Devlet kademelerinde lisans/izinler için bekleme sürelerinin artması muhtemel, 
onay mekanizmaları karmaşıklaşabilir, düzenleyici birimlerin talepleri şeffaf 
olmayabilir 

• Yasa dışı bağışlar
• FCPA vakalarında sıklıkla rastlanılan bir suistimal türü 
• Devlet ile bağlantılı kişilerin yönetimindeki bağış kampanyaları
• Ekonomik zorlama şeklinde de olabilir
• Ayni yardım riski bertaraf edebilir

• Uyum faaliyetleri özellikle bu dönemde devlet ile yapılan işlere daha fazla 
odaklanmalı
• Bu kapsamda çalışmaya karar verilen yeni iş ortakları yüksek riskli olabilir

SEC ve DOJ yetkililerin 
açıklamaları, bu kurumların 
COVID-19 salgınının uyum 
faaliyetleri üzerindeki 
etkilerinin farkında olduklarını 
ancak şirketlerden şeffaflığı ve 
usulsüzlüklerin tespit edilmesi 
ve raporlanması noktasında 
beklentilerinin devam ettiğini 
gösteriyor.

”Kurallar tamamen geçerli”.



Rüşvet ve Yolsuzluk
TİCARİ RÜŞVET & YOLSUZLUK
• Tedarik zincirindeki önemli değişiklikler (özellikle stratejik olanlar) iş ortakları evreninde 

önemli değişikliklere neden olabilir
• Yeni iş ortağı seçiminde özenli incelemenin önemi
• Yasaklı ülkelere dikkat 

• Krizin neden olduğu durgunluk şirketlerde gelir baskısı yaratabilir. İş hacmini arttırmak 
için ihaleye fesat karıştırma riskleri artabilir.

• Rüşvet fonunun oluşturulması için hayali şirketler / veya gizli anlaşmanın yapıldığı üçüncü taraflar
• Rekabet hukuku konuları önemli

• Satış kanallarındaki suistimallere de dikkat edilmeli
• İskontolar
• Satış kanalında verilme riski olan komisyonlar



Mali Tablo
Suistimalleri



Mali Tablo Suistimalleri
• Hileli varlık değerlemeleri
• Yetersiz veya hatalı açıklamalar
• Zamanlama farkları
• Hayali gelirler
• Gizlenmiş harcamalar & borçlar



Etkin suistimal risk yönetimi
• Önleme - Proaktif
• Tespit etme - Reaktif
• Tepki / soruşturma – Reaktif

• Bu dönemde sürekli olarak etik ve uyum risk 
değerlendirmesi yaptığınızdan ve riskleri 
önceliklendirdiğinizden emin olur
• Bu riskler ışığında savunma hattınızı gözden geçirin (yeni 

kontroller, mevcut kontrollerin güçlendirilmesi) 
• Devletin ve şirketin aldığı önlemler ile politika ve 

prosedürlerdeki değişikliklerin takibini yapın (istisnalar/yeni 
önlemler kontrollerin gevşemesine neden olabilir)
• Çalışanların dikkatini çekecek bir iletişim ile suistimal 

risklerine ilişkin hassasiyeti arttırın, mevcut kontrolleri ve 
güncellemeleri paylaşın 
• Değişimleri veri analizi ile sürekli takip edin
• Uzaktan gözetim (yönetici incelemeleri) ve denetimi arttırın

Kriz Dönemlerinde 
Proaktif Suistimal 
Risk Yönetimi



Etkin suistimal risk yönetimi
• Önleme - Proaktif
• Tespit etme - Reaktif
• Tepki / soruşturma – Reaktif

Son Sözler
• COVID-19’un somut sonucu, çok kısa bir sürede iş yapış 

şekillerimizde getirdiği değişimdir. 
• Etik ve uyum programları ile politika ve prosedürleri de 

içeren tüm sistem ve kontroller bu yeni çalışma ortamına 
ayak uydurmalı / ihtiyaçlarına cevap vermeli. 
• Suistimal risk değerlendirmelerinin yapılması, ilgili 

politika ve prosedürlerin güncellenmesi ve açık iletişimin 
teşvik edilmesi, suistimal ile mücadele de etkili bir 
başlangıç olabilir.
• Kriz zamanlarında (a) suistimal risklerine ilişkin 

farkındalığı olan (b) sağlıklı ve yeterli iç kontrol sistemini 
tasarlayan / çalıştıran ve (c) suistimal risklerine karşı 
uyanık olan şirketlerin, suistimal ve itibar kayıplarını 
önleme olasılığı daha yüksektir.



COVID-19: Kriz Zamanlarında 
Rüşvet ve Uyum Politikaları

Av. Seçkin Savaşer
TEİD Yönetim Kurulu Üyesi
Goodyear Lastikleri T.A.Ş Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü



BORDRO YOLSUZLUĞU

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. kısa bir süre önce, 
Türkiye'deki İzmit fabrikasında görev yapmakta 
olan küçük bir grup çalışanının Goodyear’ı 
dolandırmaya yönelik plan geliştirdiğini ortaya 
çıkardı. Goodyear, konuyla ilgili ivedilikle kapsamlı 
bir araştırma ve disiplin soruşturması yaptı ve dört 
çalışanın iş akitlerinin feshedilmesine karar verdi. 
Goodyear ayrıca sunmuş olduğu dilekçe ile konuyu 
Cumhuriyet Savcılığına taşıdı. Tespit edilen olayın 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş’ nezdinde önemli derece 
olumsuz etki yaratması beklenmediği gibi, Şirketin 
devam etmekte olan soruşturma ve hukuki süreç 
hakkında daha detaylı bir açıklama yapması da 
uygun görülmemektedir. 

Goodyear’ın bu tür davranışları önleme, ortaya 
çıkarma ve sonuçlandırmaya yönelik katı politikalar 
vardır ve itibarını konumak için gerekli tüm tedbirleri 
almaya devam edecektir.



FCPA, ABD kişi ve şirketlerinin - veya ABD veya kişi adına hareket 
eden herhangi birinin - ABD dışındaki hükümet yetkililerine rüşvet 
vermesini yasaklayan bir ABD yasasıdır.
Ayrıca, halka açık işlem gören kuruluşların doğru defterleri ve 
kayıtları tutmasının yanı sıra rüşveti önlemek için iç uyum 
programlarının da olmasını gerektirir.

FCPA Goodyear’ın dünya çapındaki operasyonları için geçerlidir ve 
Goodyear’ın adına üçüncü tarafların faaliyetlerini kapsar

Kanun, şirketler için önemli para cezaları ve bireyler için önemli 
para cezaları ve hapis cezası öngörmektedir.

Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları (Foreign 
Corrupt Practices Act) Yasası nedir?



Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası nedir?
“Goodyear’ın politikası, hiçbir Goodyear çalışanının, iş elde etmek 
veya elinde tutmak veya uygunsuz bir avantaj sağlamak için dünyanın 
herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye veya herhangi bir değerli 
ödeme veya değeri almayı veya kabul etmemesini veya kabul 
etmemesidir.

Sadece uygunsuz veya yasadışı bir ödeme, rüşvet, hediye, indirim, 
geri tepme veya benzeri teşviklerle kazanılabilecek herhangi bir iş 
fırsatından vazgeçeceğiz. ”



Rüşvetle Mücadele Politikası Neden Bu Kadar Önemli?

Bu politikanın ihlali Goodyear ve Ortakları için aşağıdakiler de dahil 
olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir:

Ø Büyük para cezaları

Ø Cezai sorumluluk

Ø Maliyetli ve zaman alıcı araştırma ve yargı süreçleri; iş 
hedeflerinden sapma

Ø Devlet programlarından (ihaleler, teklifler) ayrılma veya men 
edilme

Ø İtibar zararı



SEC: Goodyear Tire & Rubber Company hakkındaki 
kararları (24 Şubat 2015)

Ø Kenya: Devlete ait veya bağlı kuruluşların ve özel şirketlerin 
çalışanlarına 1,5 milyon dolar ödeme. Ödemeler nakit olarak 
yapılmış ve yanlış olarak “tanıtım giderleri” olarak kaydedilmiştir. 
Çalışanlar ayrıca yerel yönetim yetkililerine (şehir meclisi 
çalışanları, polis ve bina müfettişleri) küçük ödemeler yaptılar

Ø Angola: Devlete ait veya bağlı kuruluşların ve özel şirketlerin 
çalışanlarına 1,7 milyon dolar ödeme. Faturalara yapay navlun ve 
gümrük takas masrafları eklenerek lastik maliyetlerinde yanlış 
işaretlemeler kullanılarak üretilen fonlar. Çalışanlar ayrıca yerel 
yönetim yetkililerine (polis ve vergi daireleri) küçük ödemeler 
yaptılar



SEC: Goodyear Tire & Rubber Company hakkındaki 
kararları (24 Şubat 2015)

SONUÇLARI:

Ø Goodyear, soruşturma sonunda SEC'e 16 milyon dolar ödedi

Ø Goodyear uyum programı denetim altıda alındı programın güncellenmesi  ve üç yıl 
boyunca rüşvetle mücadele ile ilgili soruşturmalar hakkında raporlar hazırlamak ve 
SEC’e iletmek durumunda kaldı 

Ø Yaklaşık 4 milyon dolarlık soruşturma maliyeti (avukatlar ve muhasebeciler dışında)

Ø Fesih, ikramiye indirimleri ve kariyer raydan çıkmaları da dahil olmak üzere bir dizi iş 
adamına disiplin cezası uygulandı

Ø ABD devlet ihalelerinden men edildi. Goodyear’ın bu ihalalerden yıllık geliri 400 milyon 
dolardan fazlaydı



Rüşvetle Mücadele Yasalarının Uluslararası Uygulanması

Rüşvetle Mücadele Yasalarının uygulanması yalnızca ABD ile 
sınırlı DEĞİLDİR

Çinli yetkililer GlaxoSmithKline tarafından rüşvet konusunda 
kapsamlı soruşturma yürüttüler, şirket suçlu bulundu ve yaklaşık 
500 milyon dolar para cezası verdi; beş GSK yöneticisi de hapis 
cezasına çarptırıldı ve hapis cezasına çarptırıldı

Kanadalı yetkililer, Kanada'nın Yabancı Kamu Görevlilerinin 
Yolsuzluğu Yasası'nı ihlal ettiği için Griffiths Energy International'a 
karşı 10,35 milyon dolar para cezası aldılar

Hindistan, İngiliz-İtalyan şirketi AgustaWestland ile 466 milyon 
sterlinlik helikopter siparişini, firmanın sözleşme ile ilgili olarak 
Hintli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları takiben 
feshetti



RÜŞVET NEDİR?

“Rüşvet” veya “Uygunsuz Ödeme” bir yargıyı, kararı veya eylemi bozma veya etkileme
amacıyla para (veya başka bir ödeme veya değerli bir şey) verme veya kabul etme eylemidir.

Rüşvet, diğer şeylerin yanı sıra, aşağıdakilere yapılan ödemeleri içerir: bir sözleşme kazanmak, 
satın alma sürecini etkilemek, ürünlerin ithalat ve ihracatını atlatmak, halka açık olmayan ihale
bilgilerine erişmek, vergi veya cezalardan kaçınmak, davaların kararını etkilemek, 
yönetmeliklerden muafiyet elde etmek veya sözleşmenin feshinden kaçınmak



Aşağıda rüşvet olarak kullanılabilecek “değerli şeylere” 
örnekler verilmiştir

Ø Nakit veya nakit benzerleri (hediye çekleri gibi)
Ø Mücevher, sanat, araba veya diğer somut
Ø Komisyonlar
Ø İndirimler ve özel indirimler
Ø Danışmanlık veya diğer hizmet ücretleri
Ø Seyahat masrafları
Ø Geleneksel eğlence ile ilgisi olmayan eğlence
Ø "Kolaylaştırıcı" ödemeler
Ø İstihdam veya Staj
Ø Hayırsever bağışlar

Değerli Şeyler Nelerdir?



“İşi elde etmek veya elde tutmak” veya “uygunsuz bir avantaj 
sağlamak” ne demektir?
Klasik Örnek: Bir Sözleşme Kazanma - YANLIŞ yol

Örnek: Yerel polis departmanına lastik satışı sözleşmesi 
kazanmak için, bir şube müdürü polis aracına kişisel 
aracında kullanmak üzere bir set lastik verilmesi

İhale / teklif sürecini etkileme

Örnek: İhaleye katılan kamu görevlilerine ödeme yapmak, 
böylece:İhale şartnamelerinin sadece Goodyear 
kazanabilecek şekilde düzenlenmesi



Devlet Memuru Kimdir? Nasıl bilebilirim?

Ø Herhangi bir devlet memuru, çalışanı veya temsilcisi 
(silahlı kuvvetler ve polis kuvvetleri üyeleri dahil)

Ø Herhangi bir siyasi parti yetkilisi veya siyasi makam adayı

Ø Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kamu kuruluşlarının herhangi bir resmi, çalışanı veya 
temsilcisi

Ø Devlet madenleri, kamu hizmetleri şirketleri ve otomobil 
üreticileri gibi devlete ait işletmelerin herhangi bir subayı, 
çalışanı veya temsilcisi



Devlet Memurları ile uyumlu bir şekilde nasıl iletişim kurabilirim?

Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele 
Politikasının, Devlet Memurlerı ile 
etkileşime girdiklerinde Goodyear 
çalışanları için belirli kuralları vardır:

Ø Devlet Memurlarına Hediyeler
Ø Devlet Memuları için Yemekler ve 

Eğlence
Ø Devlet Memurları için Seyahat
Ø Yardım Bağışları

ÖRNEK:

Daimler AG’nin Çinli yan kuruluşu Çin hükümet 
müşterilerine taşıt satışı ile bağlantılı olarak Çinli 
hükümet yetkililerine seyahat ve hediye şeklinde 
rüşvet ödedi. 

Daimler AG, 2010 yılında toplam 185 milyon dolar 
para cezasına çarptırıldı.



Goodyear’ın Hediye Politikası

Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası, aşağıdaki durumlarda Devlet Memurlarına nominal 
değerli hediyeler (ve tercihen bir şirket logolu) sunabilmelerini sağlar:

Ø Hediyenin değeri 100 ABD dolarının altındadır
Ø Hediye nakit veya nakit eşdeğeri değil (hediye çekleri gibi)
Ø Hediye geçerli yasal mevzuata uygundur
Ø Hediye, koşullar altında teammüllere uygundur. Gösteriş içermez
Ø Hediye, tanınan bir hediye veren tatil veya başka bir özel fırsatla veya promosyon amaçlı 

olarak sağlanır.
Ø Hediye rüşvet veya maaş değildir ve uygunsuz bir avantaj sağlamak için verilmez.
Ø Hediye Goodyear’ın finansal defterlerine derhal, eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilir
Ø Hediye uygun bir harcama raporunda raporlanır



Devlet Memurları için Yemekler ve Eğlence

Birçok FCPA kararı, Devlet Memurlarına yemek ve eğlence 
sağlanması ile ilgilidir

ÖRNEK:

Diebold, Inc., devlete ait bankalarla iş elde etmek ve bu 
bankalarla iş yapmak için Çin ve Endonezya hükümet 
yetkililerine uygunsuz eğlence, gezi ve hediyeler (Las Vegas 
gezileri ve diğer popüler turistik yerler dahil) sağlamakla 
suçlandı. Diebold soruşturma sonunda 48 milyon dolar ödedi.



Goodyear’ın Yemekler ve Eğlence Politikası

Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası, Devlet Memurlarına belirli hallerde yemek veya 
eğlence sağlamalarına izin verir

Devlet Memurlarına aşağıdaki durumlarda yemek ve/veya eğlence sunulabilir:

Ø Doğrudan iyi niyetli ve meşru bir iş amacı ile ilgilidirler ve eğlence sağlandığında mekan 
iş görüşmeleri için uygundur;

Ø Yemek veya eğlence masrafları makul kabuledilebilecek tutardadır
Ø Yürürlükteki yerel yasalar veya düzenlemelerle uygundur;
Ø Teammüllere uygundur gösteriş içermez;
Ø Rüşvet veya maaş değildir ve uygunsuz bir avantaj sağlamaları için verilmez;
Ø Şirket personeli hazır bulunur
Ø Şirket'in finansal defterlerine ve kayıtlarına derhal, tam ve doğru olarak kaydedilirler; ve
Ø Bunlar uygun bir gider raporunda raporlanır



Devlet Memurları için Seyahat

Birçok FCPA kararı Devlet Memurlarına seyahat 
imkanı sağlanmasına sınırlamalar getirmiştir.

ÖRNEK

Hewlett-Packard, Polonya Ulusal Polis Teşkilatı 
için bir teknoloji sözleşmesi almak amacıyla 
Polonyalı yetkililer için meşru bir ticari amaç için 
seyahat (Las Vegas'a yolculuk) sağlamakla 
suçlandı. H-P, FCPA soruşturmasını çözmek için 
108 milyon dolar para cezası ödedi.



Goodyear’ın Seyahat Politikası

Seyahat, Bölge Başkanı ve Baş Hukuk Müşaviri tarafından önceden ve yazılı olarak 
onaylanmalıdır;

Ø Seyahat doğrudan iyi niyetli ve meşru bir iş amacı ile ilgili olmalıdır;
Ø Seyahatin maliyeti makul olmalıdır.
Ø Turistik ve eğlence amaçlı geziler Şirket tarafından karşılanmamalıdır;
Ø Şirket yetkililerinin aile üyeleri ile ilgili masraflar Şirket tarafından karşılanamaz;
Ø Nakit (ya da günlük harcırah) verilemez;
Ø Seyahatin önceden yazılı bildirimi, alıcıyı kullanan devlet kurumuna verilmelidir;
Ø Seyahatin değeri ve amacı, Şirket'in finansal defterlerine ve kayıtlarına derhal, tam ve 

doğru olarak kaydedilir; ve
Ø Sağlanan seyahat uygun bir gider raporunda raporlanır



Yardım ve Bağışlar

Devlet görevlilerinin talebi üzerine hayır amaçlı 
bağışlar olarak yapılan ödemeler, birçok FCPA 
yaptırım kararının temelini oluşturmuştur

ÖRNEK:

Geniş kapsamlı bir rüşvet planının bir parçası 
olarak, Alstom, SEC ile sözleşmeler için teklif 
verdiği için Suudi Arabistan'ın devlet elektrik şirketi 
Suudi Elektrik Şirketi'nde üst düzey bir yetkiliyle 
ilişkili ABD merkezli bir İslami eğitim vakfına 2.2 
milyon dolar ödedi .



Goodyear’ın Bağış ve Yardım Politikası

Ø Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası, hayır amaçlı bağışların yalnızca iyi niyetli 
hayır kurumlarına verilebileceğini ve hayır amaçlı olarak kullanılabileceğini öngörüyor

Ø Hayırsever bağışlar aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:

Ø Ne hükümet politikası ne de herhangi bir yerel yasa veya yönetmelik ile tutarsız 
değildir;

Ø Rüşvet veya kazanç değildir ve uygunsuz bir avantaj sağlamak için verilmez

Ø Şirket defterlerine ve kayıtlarına derhal, tam ve doğru olarak kaydedilir.

Ø Hayır amaçlı bağışın Devlet Memuru tarafından önerilmesi veya istenmesi halinde, 
Bölge Baş Hukuk Müşaviri tarafından önceden onaylanması gerekir.



Üçüncü Taraf Risk Değerlendirmesi
FCPA kararlarının büyük çoğunluğu üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödemeleri içerir

Acenteler, danışmanlar ve distribütörler de dahil olmak üzere üçüncü taraflar, uluslararası 
hükümet yetkililerine rüşvet ödemesini gizlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

İlişki Türleri:
Takas ve gümrük acenteleri
Nakliye Hizmetleri
Satış Temsilcileri, distribütörler, 
brokerler
Danışmanlar

Ülke:
Yüksek Riskli Ülkeler
Risk oranı

Devlet Bağlantıları:
Devlet Etkileşimi ve Satış
Devlete Bağlı
Üçüncü taraf hükümete dokunuyor mu?



Red Flags

Ø Şirketin sahte belge, fatura vb. Temin etmesini 
/ yaratmasını ister.

Ø Ülkenin tarihsel bir rüşvet sorunu var (örneğin, 
düşük Yolsuzluk Algılama Endeksi puanı)

Ø Üçüncü taraf, bir devlet görevlisi ile ilişkilidir 
veya bu görevli tarafından tavsiye edilir

Ø Üçüncü taraf, sadece bir offshore yetki 
alanına dahil edilmiş bir kabuk şirketidir

Ø Üçüncü taraf, Goodyear'ın Goodyear 
satışlarıyla ilgili gider ve muhasebe kayıtlarını 
denetlemesine izin vermez

Ø Üçüncü taraf FCPA, yürürlükteki diğer yasalar 
veya Goodyear politikasına uymak için yazılı 
olarak söz vermeyi reddediyor

Ø Üçüncü taraf, hükümet sözleşmelerinin 
verilmesiyle ilgili yerel veya yabancı yasaların 
veya düzenlemelerin ihlali nedeniyle hüküm 
giymiş veya suçlanmış

Ø Şirketin sahte belge, fatura vb. Temin etmesini 
/ yaratmasını ister.

Ø Ülkenin tarihsel bir rüşvet sorunu var (örneğin, 
düşük Yolsuzluk Algılama Endeksi puanı)

Ø Üçüncü taraf, bir devlet görevlisi ile ilişkilidir 
veya bu görevli tarafından tavsiye edilir

Ø Üçüncü taraf, sadece bir offshore yetki 
alanına dahil edilmiş bir kabuk şirketidir

Ø Üçüncü taraf, Goodyear'ın Goodyear 
satışlarıyla ilgili gider ve muhasebe kayıtlarını 
denetlemesine izin vermez

Ø Üçüncü taraf FCPA, yürürlükteki diğer yasalar 
veya Goodyear politikasına uymak için yazılı 
olarak söz vermeyi reddediyor

Ø Üçüncü taraf, hükümet sözleşmelerinin 
verilmesiyle ilgili yerel veya yabancı yasaların 
veya düzenlemelerin ihlali nedeniyle hüküm 
giymiş veya suçlanmış



Kriz Zamanlarında ;

6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 – 15:30
Etik Liderlik / Şirket Değerlerinin ve Davranış Kurallarının 
Yaşatılması

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 – 15:30 
Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 – 15:30 
Üçüncü Taraf Riskleri 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 – 15:30 
Veri Güvenliği / KVKK 

3 Haziran 2020 Çarşamba 14:00 – 15:30 
Rekabet Temelli İhlaller

TEİD Webinar Serisi

www.teid.org



TEŞEKKÜR 
EDERİZ !


