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TEİD Hidiv Kasrı Kahvaltı toplantısında kullanmak üzere hazırladığım bu sunum şahsi 
görüşlerimi içermektedir. Çalıştığım şirketin yada temsil ettiğim kurumun görüşlerini 

desteklemek amacında değilim.
Ticari amaç ve kaygım yoktur.

YASAL UYARI



Giriş ve Teorik Bölüm
• Kurumsal facialar
• Teknik tabirlerin netleştirilmesi (Kurumsal Yönetim  – Uyum) 
• Uyum Programından beklentiler
• Dünya’da ve Türkiye’de uyum programı mevzuatı örnekleri

Akış

Pratik Bölüm
• Nereden başlamalı?
• Bir şirket uyum programı incelemesi: Spectra Energy



Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ

En iyi şirketlerin dahi başına kötü şeyler gelebilir



İşler ters gittiğinde…

?
Teknik sebepler

İnsan hatası

Organizasyon hatası

Allahın işi…



«Yanlış uygulama»

• İçeriğin değiştiği, ama kontrollerin 
değişmediği

• Rasyonalizasyonun mümkün olduğu
• Bilginin «kaybolduğu»

• «kök sebep»le birlikte diğer etkin faktörler 
de dikkate alındığında

• “Sıkı” kontrollerin tek çözüm yolu olmadığı 
kabul edildiğinde 

• “Tartışma ortamı” desteklendiğinde

Teorik – Hatanın önlenmesi



Kurumsal facialar

4.439.800.000 $ 47.470.000.000 $
Kaynak:	  Çeşitli



Uygun önlemler alınmazsa bazı durumlar hem şirket hem de ilgili kişiler için trajik durumlar yaratabilir 

Kurumsal facialar

Kaynak:	  Çeşitli



Teorik – Uyum Programından Beklentiler

Yönetici Çalışan Ortak

Uyum 
Yöneticisi

Tüketici Devlet / 
Toplum



Teorik – Düzenlemeler 

Kurumsal Yönetim Uyum Yönetimi 

Adillik

Sorumluluk 

Hesap verilebilirlik

Şeffaflık   

Şirket Standartları 
- Kültür 
- Öncelikler



Etik ve yasa kurallarına uymayı destekleyen kurum kültürünün oluşturulması X

Üst yönetimin (maaşlı çalışanlar dahil) mesuliyeti (görüntü ve ses) X X

İş yürütme ilkeleri & standartları (çalışanlar için) X X

İş yürütme ilkeleri & standartları (3. kişiler için) X

Periyodik uyum programı eğitimleri X X

Periyodik uyum riski analizi X X

Şirket mali kayıtlarının doğruluğu X

Kurumun mali raporlarını zamanlı ve güvenilir olmasını sağlayan iç kontroller X

Uyum programlarının yürütülmesini ve izlenmesi ile yetkili bağımsız idare X X

Uyum ihlallerinin bildirilmesi imkanı veren iletişim imkanları X X

Uyum ihlallerine uygulanacak disiplin cezaları X X

İhlal yada uygunsuzluğun fark edilmesi halinde işe ivedi el koyulmasını sağlayan prosedürler X

Yolsuzluk ve yasadışı ticaretin önlenmesi ile ilgili özel prosedürler X

Satın alma için onaylanan prosedürler – tedarikçilerin denetimi X

…

Teorik – Uyum Programı Elementleri



Çevre 
Koruma Enerji Tüketici 

Hakları

RekabetTedarik 
ZinciriSağlık

İstihdam İlkeler Kültür

Doğru uyum programı:

• Çalışanların sahiplendiği

• Kendisi yenileyen

• İşi geliştiren 

• Hata’yı farkeden – durduran - önleyen

Teorik – Uyum Programı İçeriği

Kurumlar; sektör, yönetim, çalışan profili, hacmi ve iş modeline uyan programı yaratılmalıdırlar.

“Uyum sadece bir politika/prensip değil, bir kültürdür”
Brent Snyder Baş Savcı Deputy Assistant Attorney General Antitrust Division



Uygulama – Olmazsa olmazlar

• Üst  yönetimin  bağlılığı  /  vazifesi

• Program  yönetiminin  disiplini

• Periyodik  değerlendirme  /  geliştirme

• Doğru  Program  



Uygulama– Doğru Program

Hedefsiz pazarlama…



Uygulama– Doğru Programı



Uygulama – Örnek program inceleme

- ~5.900 çalışanı olan bir Fortune 500 
şirketi

- New York Borsasına kote (SE) 

- Çok çeşitli müşteri profili: Yerel 
enerji dağıtım şirketleri, aracı 
şirketler, doğal gaz üreticileri; 
doğalgazla çalışan elektrik 
üreticileri, ticari – sanayi ve mesken 
kullanıcıları

http://www.spectraenergy.com/
http://www.spectraenergy.com/
Sustainability/Economic/Ethic
Compliance/


