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1999:	Marmara	Üniversitesi İngilizce İktisat

2003:	SMMM

1999-2002:	Deloitte	&	Touche Vergi

2002-2007:	Cognis Kimya Finansal Kontrolör

2007	– 2015	KPMG	/	EY:	Risk	Danışmanlığı &	Suistimal Önleme ve İnceleme

2008:	CFE

2011:	SPK	Denetim Lisansı
2105:	GRR	&	Nazalı

2015:	KGK	Denetim Lisansı



Üzerinde	Konuşacağımız	Yasalar…

2015

ABD
FCPA

Birleşik	Krallık
UKBA

Brezilya
Temiz	Şirket

ve	biraz	da…

TÜRKİYE

Şekerpare	filminden	 bir	kısa	bölüm	 :	https://youtu.be/WLDpwGS8-tQ
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Amerika	Birleşik Devletleri – FCPA	

2015

FCPA,	1972-1974	yılları	arasındaki	
Watergate	skandalından	sonra	

1977’de	yürürlüğe	girdi

Skandal	Nixon’ın	
istifasıyla	sonuçlanmıştı.

? Muhasebe	ve	İç	Kontrol	
Hükümleri:

- Kayıt	ve	hesapların	doğru	ve	
eksiksiz	tutulmasını;	yabancı	bir	
kamu	görevlisine	yapılan	ödemeleri	
ya	da	diğer	uygunsuz	ödemeleri	
gizlemeye	yönelik	kayıtların	tahrifini	
yasaklar.

- Defter	ve	kayıtlardaki	
tutarsızlıkların	tespit	edilmesi	ve	
açıklığa	kavuşturulması	konusunda	
güvence	sağlayacak	muhasebe	iç	
kontrollerinin	oluşturması	
gerekliliğini	getirir.

Rüşvet	Karşıtı	
Hükümler:

Bir	işin	elde	edilmesi	ya	
da	sürdürülmesi	amacıyla	
yabancı	bir	kamu	
görevlisine	rüşvet	
vermeyi	suç	sayar.



Amerika	Birleşik Devletleri – FCPA	

2015

Kim Kötü	niyet Ödeme Alıcı İş	Amacı

• Çalışan, yönetici,
aracılar, vb.

• Yabancı ülkedeki
bağlı şirketler ve iş
ortaklıkları gibi
üçüncü şahıslar

• Ödeme yapan veya
herhangi başka biriyle
doğrudan
gerçekleştirilen
işlemlerde alıcıyı
içinde bulunduğu
pozisyonu kötüye
kullanmaya teşvik

• Yarar sağlanmamış
bile olunsa, bir ihlale
yol açabilecek rüşvet
ödemesi teklifi

• Ödeme ya da
değerli bir şey
verme teklifi
yapılamaz

• Bu kapsama;
yemekler, ağırlama,
hediyeler, para, bir
yardım kuruluşuna
bağışta bulunma da
dahil edilebilir

• (i) baskı,	 teşvik,	
veya	başka	yollarla	
resmi	bir	kanun	
veya	kararın	
etkilenmeye	
çalışılması,	

(ii)	haksız	avantaj	
elde	edilmesi	veya	

(iii)	Herhangi	bir	kişi	
veya	kuruluş	için	iş	
almak,	ya	da	iş	
almaya	yardım	
etmek

• Kamu	görevlileri

• Siyasi	parti	
görevlileri

• Siyasi	parti
adayları



FCPA- Örnekler

2015

Alcatel-Lucent – SEC charged the Paris-based
telecommunications company for using consultants
who performed little or no legitimate work to funnel
bribes to government officials and win contracts in
Latin America and Asia. Alcatel agreed to pay $137
million to settle SEC and Department of Justice
charges. (12/27/10)

Technip SA – SEC charged the Paris-based global
engineering company for bribing Nigerian
government officials over a 10-year period in
order to win construction contracts worth more
than $6 billion. Technip agreed to pay $338
million to settle SEC and criminal charges.
(6/28/10)

DaimlerChrysler AG – SEC charged the
Stuttgart, Germany-based automobile
manufacturer for its repeated and
systematic practice of paying bribes to
foreign government officials to secure
business in Asia, Africa, Eastern Europe,
and the Middle East. Daimler paid $185
million to settle SEC and criminal charges.
(4/1/10)

ENI and Snamprogetti Netherlands BV – SEC charged an Italian
company and its former Dutch subsidiary in a decade-long bribery
scheme that included deliveries of cash-filled briefcases and vehicles to
Nigerian government officials to win construction contracts.
Snamprogetti and ENI jointly paid $365 million to settle SEC and
criminal charges. (7/7/10)

Hewlett-Packard - SEC charged the Palo Alto, Calif.-based technology
company with violating the FCPA when subsidiaries in three countries
made improper payments to government officials to obtain or retain
lucrative public contracts. H-P agreed to pay $108 million to settle the
SECcharges and a parallel criminal case. (4/9/14)

Weatherford International - SEC charged the Swiss-
based oilfield services company with authorizing
bribes and improper travel and entertainment for
foreign officials in the Middle East and Africa to win
business. Weatherford agreed to pay more than
$250 million to settle cases with the SEC and other
agencies. (11/26/13)

Total S.A. - SEC charged
the France-based oil and
gas company for paying
bribes to intermediaries of
an Iranian government
official who then exercised
his influence to help the
company obtain valuable
contracts to develop oil
and gas fields. Total agreed
to pay $398 million to
settle SEC and criminal
charges. (5/29/13)

Johnson	 &	Johnson – SEC	charged	the	
New	Brunswick,	N.J.-based	
pharmaceutical	company	for	bribing	
public	doctors	 in	several	European	
countries	to	win	contracts	for	their	
products	and	paying	kickbacks	 to	Iraq	to	
illegally	obtain	business.	J&J	agreed	to	
pay	$70	million	 to	settle	cases	brought	by	
the	SEC	and	criminal	authorities.	(4/8/11)

Siemens	executives - SEC	charged	
seven	former	Siemens	executives	for	
their	involvement	in	the	company's	
decade-long	bribery	scheme	to	retain	a	
$1	billion	government	contract	to	
produce	national	identity	cards	for	
Argentine	citizens.	(12/13/11)

Executive	Agrees	to	Pay	
$275,000	 to	Settle	SEC's	
Charges (4/15/13)



FCPA	– Eleştiriler

2015

Dar	kapsamlı:
- Alıcı	kısıtlı:	yabancı	kamu görevlileri
- Amaç	kısıtlı:	iş	kazanmak	ya	da	var	olan	

işi	korumak	

“Kolaylaştırıcı	ödeme”	
istisnası

Muhasebe	 - İç	Kontrol	Sistemleri	
hükümlerinde “Makul	güvence”	ve	
“makul	detay”	kolaylığı	

UYGULAMADA?

Çok	fazla	uzlaşma	şansı:	
yakalanacak	gibi	olursam	uzlaşırım?

Çoğunlukla	kişiler	değil	 yalnızca	
kurumlar	cezalandırılıyor:	
caydırıcılık	azalıyor

2008-2014 arasında sonuçlandırılmış 67 vakanın
50’sinde (%75) kişilere suç atfedilmemiş.

Gönüllü	 ifşaata	fazla	bel	bağlanıyor.	

2011’den beri sonuçlanan vakaların %60’ı
gönüllü ifşaatla başlamış.

Oysa yasada böyle bir
gereklilik yok.



FCPA	- Ne	yapmalı?

2015

Üst	yönetimin	duruşu:

Yolsuzluk	 karşıtı	politikalar	üst	yönetim	tarafından	
desteklenmelidir	 ve	sık	sık	iletişimi	 yapılmalıdır.

Etik	Kurallar	ve	Uyum	Politikaları:

Etik Kurallar, etkin bir uyum programının en
önemli temel taşıdır. Ayrıca detaylı iç kontroller,
denetim prosedürleri, politikalar ve disiplin
kuralları da mevcut olmalıdır.

Gözetim,	özerklik	ve	kaynaklar:

Gözetim ve denetimden sorumlu bölüm ya da
kişiler, yönetimden ayrı ve bağımsız olmalı; uyum
programını etkin bir şekilde uygulaması için gerekli
kaynaklarla donatılmalıdır.

Risk	Değerlendirme:

Şirketler, yolsuzluk ve rüşvet konularında karşı
karşıya oldukları riskleri doğru şekilde
değerlendirebilmelidir.

Eğitim:

Konuyla ilgili politika ve prosedürler, eğitimler
yoluyla tüm şirkete aktarılmalıdır.

Teşvik	ve	ceza	sistemleri:

Uyum politika ve prosedürlerine uyulmaması ile
ilgili cezalar ve disiplin işlemleri önceden
belirlenmeli ve uyum her fırsatta teşvik edilmelidir.

Üçüncü	Şahıs	Gözden	Geçirmeleri	:

Müşteri, tedarikçi, aracı, temsilci gibi üçüncü
şahıslar şirket uyum programından, Etik Kod’dan
ve ilgili politika ve prosedürlerden haberdar
edilmeli ve uyumları düzenli olarak gözden
geçirilmelidir.

Raporlama:

Çalışanlar, şirketin gizliliği temel alarak
oluşturduğu bir raporlama mekanizmasını, bir
misilleme endişesi hissetmeden, rahatça
kullanabilmelidir. Gerçekleştirilen bir soruşturma
sonrasında da şirketin iç kontrol ve uyum
programı, elde edilen sonuçlara göre gözden
geçirilmelidir.

Denetim:

Şirketlerin çalışma şekilleri ve çevreleri zaman
içinde değiştiğinden, iyi bir uyum programının
zaman içinde denetlenmesi ve gözden geçirilmesi
gereklidir.



Birleşik Krallık - UKBA

2015

İlk	vaka	5	Aralık	
2014’de	sonuçlandı:	

Rüşvet	alan	ve	veren	
3	kişi	toplamda	28	yıl	
hapis	cezasına	
çarptırıldılar.		

1	Temmuz 2011



Birleşik	Krallık	- UKBA

2015

Neler	suç	sayılıyor?

- Aktif Rüşvet: Rüşvet vermek, vermeyi teklif ya da
taahhüt etmek (yerel kamu görevlisine).

- Pasif Rüşvet: Rüşvet istemek ya da kabul etmek.

- Yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermek.

- Şirket bünyesinde rüşvet verilmesini önlemekte
başarısız olmak. (Aracı ve temsilcilerinin rüşvet
vermesini önlemekte başarısız olmak da buna
dahil.)

Kimler	suçlu	sayılıyor?

- Birleşik	Krallık	sınırları	içinde	rüşvet	suçu	işleyen	herkes
- Başka	ülkelerde	suç	işleyenler	BK	ile	yakın	ilişkide	ise:

- BK	vatandaşları
- Çoğunlukla	 	BK’de	yaşayanlar
- BK’da	kurulmuş	sayılan	ticari	kişilikler	

UKBA;	küçük	miktar	ve	büyük	miktarı;	rüşvet	ve	kolaylaştırıcı	ödemeyi	farklı	değerlendirmez.	



Birleşik	Krallık	- UKBA

2015

Rüşvet suçu ticari organizasyon ile "ilişkilendirilebilecek bir kişi“ tarafından işlendiğinde ticari organizasyonun "üst düzey
yöneticileri" de sorumlu tutulabileceklerdir ve rüşvet suçu ticari organizasyonla ilişkilendirilebilecek kişiler tarafından
hangi ülkede işlenirse işlensin suç sayılacaktır.

Ticari organizasyonla ilişkilendirilebilecek kişi tanımı Yasa'da ticari organizasyonun
çalışanları, iştirâkleri, acenteleri vb. olarak örnek yoluyla izah edilmeye çalışılmıştır.

Bu suçtan sorumlu tutulabilecek üst düzey yöneticiler ancak "Yeterli Nitelikte Rüşvet
Önleme Prosedürleri"nin ("adequate procedures") suçun işlendiği tarihte
uygulandığını, buna rağmen rüşvetin önlenemediğini savunma olarak ileri
sürebileceklerdir.

“Yeterli	Nitelikte	Rüşvet	Önleme	Prosedürleri”	nelerdir?



UKBA	- Ne	yapmalı?

2015

Riskle	orantılı	prosedürler:

Ticari organizasyonların kendi içlerinde
uyguladıkları rüşvetle mücadeleyle ilgili kontrol
sistemlerinin organizasyonun yapısı, faaliyet
konusu, faaliyet yeri ve bu faaliyetlerini
gerçekleştirirken yapmış olduğu işlemlerinin
niteliği ile orantılı olmadır. Bu alandaki iç denetim
sistemleri açık, pratik, ulaşılabilir olmalı ve etkin
bir şekilde uygulanmalıdır.

Üst	düzey	yöneticilerin	ilkelere	
bağlılıkları:	

Uyum sorumluluğu, üst düzey yöneticilerden
başlar. Üst düzey yönetim, rüşveti açıkça
yasaklayan şirket kültürü oluşturmalı, gerekli
kuralları koymalı ve bu kültürden taviz
verilmeyeceği konusunda sık sık iletişim
kurmalıdır.

Risk	değerlendirmesi:

Ticari organizasyon çalıştığı coğrafyadaki ve
piyasadaki iç ve dış risklerini periyodik olarak
değerlendirmeli ve onların farkında olmalıdır.
Riskleri önleyici politika ve prosedürler, yazılı olmalı
ve çalışanlara yeterli bir şekilde aktarılmalıdır.

Düzenli	gözden	geçirme:	

Uygulanan rüşvetle mücadele ve kontrol
prosedürlerini düzenli olarak denetleyin, gözden
geçirin ve güncel tutun.
Finansal kontrollerin rüşvet konusunda hassas ve
şeffaf olduğundan emin olun, politikalarınızı
değerlendirin, dışarıdan doğrulama / denetim alın.

İletişim:	

Ticari organizasyonlar kendi içerisinde ve kendisi
ile ilişkilendirilebilecek kişilere rüşvetle mücadele
prosedürlerinin (bağışlar, nakit ödemeler, siyasi
kuruluşlara destek, hediyeler, temsil ağırlama,
promosyon harcamaları, ihbar gereklilikleri) tam
olarak anlaşılması için bilgilendirme yapmalı,
eğitimler vermeli ve bu prosedürlerin
uygulanmasını sağlamalıdır.

Durum	tespiti:

Kiminle iş yaptığınızı bilin.
- İş ortaklarınızın etik ve yasalarla uyumlu olup

olmadığının farkında olun.
- Kime, neden para ödediğinizin farkında olun.
- İş ortaklarınızı tanımak için standart

prosedürler oluşturun.
- Sözleşmelerinize rüşvet karşıtı maddeler

koyun.



FCPA	X	UKBA	>	Farkları
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KONU FCPA UKBA
Kime verilen rüşvetle ilgileniyor?

Kimin verdiği rüşvetle?

Yabancı devlet görevlilerine.

Şirketin çalışanları ya da temsilcilerinin.

Uygun olmayan şekilde davranmasını istediğiniz
herhangi birine.
Şirket adına hareket eden herhangi birinin.

Ödemenin niteliği Ödeme, iş kazanmak ya da var olan bir işi devam
ettirmek için yapılmalıdır.

Ödemenin işle bağlantısının niteliği önemli değildir,
uygunsuz ödemenin varlığı önemlidir.

Aktif cürüm / pasif cürüm Yalnızca rüşvet verme işlemi yasaklanmıştır. Her iki cürme de yer vermiştir.
Yetki alanı ABD şirketleri ve şahısları, ABD'de borsaya kote

şirketler ve tüm şahıslarınABD'deki tüm hareketleri.
BK vatandaşı olanlar, çoğunlukla BK’da yaşayanlar,
BK’da kurulmuş ya da işlerinin bir kısmını BK'da
yürütmekte olan şirketler.

İş geliştirme harcamaları "İş geliştirmeyle doğrudan ilişkili, mantıklı ve iyi niyetli
harcamalar" savunma aracı olarakkullanılabiliyor.

Benzer bir savunma kabul görmüyor. (iş geliştirme
harcamaları "uygunsuz" sayılmadığındanmı?)

Yerel kanunlarda yasakdeğilse Savunma aracı olarak kullanılabiliyor. Devlet görevlileri söz konusuysa savunma kabul
edilmiyor, değilse, değerlendiriliyor.

Kolaylaştırıcı ödemeler "Zaten alınacak rutin bir hizmetin çabuklaştırılması
amacı" istisna kabul edilebiliyor.

Böyle bir istisna yok.

Medeni hukuk / ceza hukuku Hem Adalet Bakanlığı, hem Sermaye Piyasası Kurulu;
hem medeni hukuk hem ceza hukuku davası açabiliyor.

Ceza davası sadece Nitelikli Dolandırıcılık Bürosu
tarafındanaçılabilir.

Muhtemel cezalar Rüşvet: Şahıslar için: 5 yıla kadar hapis, 250.000 $'a
kadar para cezası
Şirketler için: 2 milyon $'a kadar para cezası

Muhasebe ve iç kontrol: Şahıslar için 20 yıla kadar hapis
ve 5 milyon $'a kadar para cezası
Şirketler için: 25 milyon$'a kadar para cezası

Şahıslar için: 10 yıla kadar hapis ve sınırsız para cezası

Şirketler için: Sınırsız para cezası



Brezilya – Temiz Şirket Yasası

2015

25	sanığın	cezası	kesinleşti

İçlerinde bakan, milletvekilleri, banka
müdürleri, bürokratlar ve işadamlarının
bulunduğu 38 sanık; çete oluşturmak, kara
para aklamak, görevi kötüye kullanmak ve
zimmete para geçirmek gibi suçlardan
yargılandı.

10	yılda	sonuçlandı

2004 yılında basına sızan telefon görüşmeleri ile ülke
gündemine oturan yolsuzluk operasyonunda
hükümet, medya organlarını karalamaya yönelik
herhangi bir kampanya yürütmedi. Ülkenin önemli
gazeteleri de taraf tutmak, iktidarı yıpratmak veya
süreci yönetenleri eleştirmek yerine manşetleriyle
şeffaf yönetim ve yargıya destek verdi.

SKANDALIN	
ÜZERİ	
ÖRTÜLMEDİ

MEDYA,	
YOLSUZLUĞU	
ORTAYA	ÇIKARDI

YARGI	
BAĞIMSIZLIĞININ	
ZAFERİ



Brezilya	– Temiz	Şirket	Yasası

2015

29	Ocak 2014

FCPA’den	ayrılan	yönü:	Kolaylaştırıcı	ödeme	diye	bir	istisna	kabul	etmiyor.

UKBA’den	ayrılan	yönü:	“Yeterli	nitelikte	rüşvet	önleme	
prosedürü”	savunmasını	kabul	etmiyor.

Şu	ana	kadar	bu	alanda	çıkarılan	EN	SERT	YASA

Şirketler,	 kendi	istekleriyle	gerçekleşmemiş	olsa	bile,	çalışanlarının	kendi	adına	yaptıkları	
her	türlü	hareketten	sorumlu	 kabul	ediliyorlar.

Şirketlerin	alabilecekleri	ceza	tutarı,	bir	önceki	yılın	brüt	gelirinin	%20’sine	ya	da	
rüşvetle	elde	edilen	gelirin	3	katına	kadar	çıkabiliyor.	Şirketin	 lağvedilmesi	talep	
edilebiliyor.

Savcı,	şirketin	“yasa	dışı	bir	amacı”	olduğunu	 ispat	etmek	zorunda	değil.



Brezilya – Temiz Şirket Yasası

2015

Yasaklanan	davranışlar:

- Yasa dışı bir eylemin gerçekleşmesi için ödeme yapmak, eylemi
finanse etmek ya da desteklemek,

- Kamu harcamalarında suistimal gerçekleştirmek,
- Direkt ya da endirekt olarak Brezilyalı ya da yabancı devlet

görevlilerine rüşvet vermek ya da verme girişiminde bulunmak.

Brezilya’daki	şirketlerin	hem	yurt	içinde,	hem	yurt	dışında	devlet	görevlilerine	verecekleri	rüşvetle	ilgileniyor.	

Yasaya	tabi	olmak	için	şirketin	Brezilya’da	kurulmuş	olması,	 ya	da	
Brezilya	ile	küçük	de	olsa	bir	bağlantısı	bulunması	gerekiyor.	



Temiz	Şirket	Yasası	- Ne	yapmalı?

2015

Üst	düzey	mesuliyet:

Üst yönetim, net bir şekilde oluşturulmuş
yolsuzluk karşıtı politikaları çalışanlara tebliğ
etmelidir.

Risk	değerlendirmesi:

Potansiyel risk alanları incelenmeli, analiz
edilmeli ve belirlenmelidir.

Uyum	politikaları:

Şirketin etik kuralları, açık ve detaylı olarak
oluşturulmalı, çalışanlara ve üçüncü şahıslara
uygun yöntemlerle iletilmelidir.

Eğitimler,	gözetimler,	denetimler	ve	
kontroller:	

Politikaların etkin bir şekilde uygulandığından,
gerekli zamanlarda gözden geçirilip
güncellendiklerinden, iletişimlerinin uygun bir
şekilde sağlandığından ve gereğince
anlaşıldığından emin olmak için, şirketler gerekli
tedbirleri almalıdırlar.

Gözden	geçirme:

Birlikte çalışılan üçüncü şahıslar, özellikle de
sözleşme yenileme ya da yeni sözleşme yapma
dönemlerinde düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Raporlama	ve	disiplin	süreçleri:

Çalışanların, bildikleri uygunsuzlukları rahat bir
şekilde aktarabilecekleri raporlama kanalları ve
uyumu teşvik edecek, uyumsuzluğu cezalandıracak
disiplin süreçleri oluşturulmalıdır.
Soruşturmalardan sonra politika ve prosedürler
yeniden gözden geçirilmelidir.



Türkiye’de Rüşvet ve Yolsuzluk

2015
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Türkiye’deki	Gelişmeler…

2015

GRECO:	Avrupa	Konseyi	Yolsuzluğa	Karşı	Devletler	
Grubu

23 Mart 2012: İlk Uyum Raporu’nda, Türkiye’nin 17
önerinin hiçbiri konusunda yeterli gelişme göstermediği
sonucuna varılmıştır.

28 Mart 2014: 4 öneri tatmin edici bir şekilde yerine
getirilmiştir, 4 öneri kısmen yerine getirilmiştir,
kalanların bazılarında neredeyse hiç kayda değer
gelişme olmamıştır: genel olarak yetersiz

4 Şubat 2015: 17 önerinin 6’sı yerine getirilmiş, 7’si
kısmen yerine getirilmiş, 4 tanesi hiç uygulanmamış.

SONUÇ: “GRECO, bir kez daha yetkililerin önerilen reformalarla ilgili çalışmalarını hızlandırmaları konusunda
ısrar etmektedir.”



Son	Söz

2015

Aşk,

birine sizinle kalması için
rüşvet vermek zorunda

olmamaktır. 

Hükümetler ve devlet görevlileri, rüşvetin herhangi bir şekline izin vermeye 
devam ettikçe, insanlara adaletle hükmedecek bir yönetim bulmak 

mümkün olmayacaktır.  
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S0RU

SOHBET

CEVAP

MFÖ’nün	“Rüşvet”	adlı	şarkısına	buradan	erişebilirsiniz	 	https://youtu.be/ocYRfda86z8
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Doküman içindeki bilgiler, genel bilgilendirme
amaçlı olup, bu bilgiler temel alınarak ve uzman
desteği olmadan gerçekleştirilen
uygulamalardan, uygulamayı gerçekleştirenler
sorumlu olacaktır.


