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ACFE’un en değerli yolsuzluğu önleme kaynaklarından biri olan ACFE 

Yolsuzluğu Önleme Kapsamında İnceleme, şirketinizin yolsuzluk 

durumunun en kolay, ama en etkili değerlendirme yöntemidir. Eksikleri 

tanımlamanıza ve çok geç olmadan düzeltmenize yardımcı olmak için 

tasarlanmış yolsuzluğu önleme süreçlerini test edin. 
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ACFE Yolsuzluğu Önleme Kapsamında İncelemenin Yararları 

 
❑ Yolsuzluk yıkıcı bir risk olabileceğinden, Yolsuzluğu Önleme İncelemesinin 

yaptırılması şirketinizi felaketten kurtarabilir. Yolsuzluk risklerinizi erken 

davranarak belirleyip yönetmezseniz, sizi neredeyse bir gecede piyasadan 

silebilirler. Büyük bir yolsuzlukla hayatta kalsanız bile, itibarınıza o kadar kötü zarar 

verebilir ki artık bağımsız olarak başarılı olamazsınız. 

 
❑ ACFE Yolsuzluğu Önleme Kapsamında İnceleme, paranızı tasarruf etmenin 

fırsatlarını nokta atışıyla tespit edebilir. Yolsuzluk; şirketin mali kaynaklarına 

ciddi bir yüktür. Günümüzün küresel rekabetçi ortamında, hiç kimse büyük 

ölçüde gizli olan yolsuzluk maliyetini temsil eden gelirlerin yüzde beşini boşa 

harcamayı göze alamaz. En önemli yolsuzluk maliyetlerini  belirleyen işletmeler 

(sigorta ve kredi kartı şirketleri gibi), bu maliyetleri çözüme kavuşturmak ve 

azaltmak için büyük adımlar attı. Şirketiniz yolsuzluk maliyetlerini tanımlamıyor 

ve mücadele etmiyorsa, maliyetlerini düşüren rakiplere karşı savunmasızdır. 

 
❑ Yolsuzluk, göz ardı edilmemesi gereken yaygın bir risktir. Yolsuzluk artık o kadar 

yaygındır ki, dikkate değer onun oluşumu değil, sadece ölçeğidir. Kendini uygun 

bir şekilde koruyamayan tüm şirketler, yolsuzluğa karşı daha fazla güvenlik 

açığıyla karşılaşmaktadır. 

 
❑ Şirketinizin yolsuzluğa karşı korunmasızlığını bulmanın en ucuz yoludur. Çoğu 

şirket, uygun yolsuzluk önleme kontrollerine sahip olmadıkları için ilk yolsuzluk 

önleme kontrollerinde çok düşük puan almaktadır. Bunu erken tespit ederek, büyük 

bir yolsuzluğun kurbanı olmadan önce sorunu çözebilme şansları vardır. Bu; ciddi 

derecede yüksek tansiyonunuzun olduğunu öğrenmek gibi bir şeydir. Kötü bir 

haber olabilir, ama bunu tespit etmemek çok daha kötü olabilir. 

 
❑ Şirketiniz için, yolsuzlukla ilgili sorularınız olduğunda başvurabileceğiniz 

Sertifikalı Yolsuzlukla Mücadele Uzmanı ile ilişki kurmak için iyi bir fırsat. 

Sertifikalı Yolsuzlukla Mücadele Uzmanları; yolsuzluğu tespit etme ve şirketlerin 

gelecekte onu önlemesine yardımcı olma konusunda uzmandır. 

 
❑ Güçlü yolsuzluk önleme süreçleri; yatırımcıların, düzenleyicilerin, denetim komitesi 

üyelerinin ve genel halkın şirketinizin finansal raporlarının doğruluğuna olan 

güvenini artırmaya yardımcı olur. Bu; sermaye çekmeye ve elde tutmaya yardımcı 

olabilir.  
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ACFE Yolsuzluğu Önleme Kapsamında İncelemenin Uygulanmasından Önce 
 

❑ Şirketinizin Genel Kurul’una veya Hukuk müşavirinize incelemeden geçmek 

istediğinizi bildirin. Yasal haklarınızı korumak için incelemeden kendi 

yönlendirmeleri doğrultusunda geçmenizi isteyebilirler. 

 
❑ Sonuçları görmezden gelmeyi planlıyorsanız incelemeyi yaptırmayın. Yolsuzluk 

önleme süreçlerinin zayıf olduğunu gösterirse, bunları düzeltmeniz gerekir. 

Harekete geçmemek yasal sorunlara neden olabilir. 

 
ACFE Yolsuzluğu Önleme Kapsamında İncelemeyi Kim Yürütmeli? 

 
❑ İnceleme tercihen tarafsız, bağımsız yolsuzlukla mücadele uzmanları tarafından 

yürütülmeli (Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında İnceleme Uzmanları) ile şirketin 

inceleme aşamaları hakkında kapsamlı bilgiye sahip kişilerin işbirliği olmalıdır. 

En yakın Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında İnceleme uzmanları için,  
ACFE.com/FindaCFE ziyaret edin ya da (800) 245-3321 arayın. 

 
❑ İç denetçiler, bu tür incelemeye kapsamlı bilgi ve değerli bir bakış açısı getirir. 

Bunun yanı sıra, tam zamanlı yolsuzluk uzmanlarının sağladığı yolsuzluk 

hakkında derin bilgi ve deneyiminin yanında, bağımsız ve tarafsız üçüncü 

şahsın görüşü de önemlidir. 

 
❑ İnceleme sürecinin bir parçası olarak üst düzey yöneticilerle görüşmek faydalı 

olacaktır. Ancak, şirketin diğer düzeylerdeki çalışanlarla görüşme yapmak da 

değerlidir, çünkü bazen yönetimin daha parlak sunmaya çalıştığı görünümü 

sorgulatan “gerçek değerlendirmeyi” sağlayabilirler, örneğin, yönetimin etik iş 

uygulamalarına bağlılığı gibi. 

 
Her Cevap İçin Kaç Puan Vermeliyiz? 

 
❑ Uygun puanlar her sorunun altında verilmiştir. 

Şirketiniz bu alan için önerilen işlemleri uygulamadıysa sıfır puan verebilirsiniz. Bu 

süreçleri uyguladıysanız ve geçen yıl test ettiyseniz ve etkin bir şekilde çalıştıklarını 

tespit ettiyseniz, maksimum puan verebilirsiniz. Önerilen süreç yürürlükte ancak 

geçen yıl test edilmemişse, mevcut puanların yarısından fazlasını vermeyin. 

 

 

 
❑ İncelemenin amacı; yolsuzluğu önleme süreçlerinizdeki belirli alanlarda düşük 

puanların gösterdiği gibi, büyük boşlukları tespit etmektir. 100 üzerinden 80 puan 

alsanız bile, eksik olan 20 puan sizi büyük yolsuzluğa maruz bırakan önemli 

yolsuzluk önleme tedbiri olabilir. Bu nedenle, 100 puan dışında geçer bir not 

yoktur.  

http://www.acfe.com/
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                         ACFE YOLSUZLUK ÖNLEME CHECK-UP  

 
Şirket:  

İnceleme tarihi:     

1. Yolsuzluk riski gözetimi 

❑ Şirket, yönetim kurulu veya yönetimden 

sorumlu diğer kişiler tarafından yolsuzluk 

risklerinin gözetilmesi için ne ölçüde bir 

süreç oluşturmuştur? (Örneğin, bir denetim 

komitesi)?  

 
0’dan (süreç mevcut değil ise) 20 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

 
2. Yolsuzluk riski sorumluluğu 

❑   Şirket, üst yönetimin bir üyesini şirket 

içindeki tüm yolsuzluk risklerini yönetme 

sorumluluğuna sahip olarak tanımlayarak, 

kendi alanlarındaki yolsuzluk risklerini 

yönetmekten sorumlu oldukları iş birimi 

yöneticileri ile açıkça iletişim kurarak 

yolsuzluk risklerinin “sorumluluğunu” ne 

ölçüde oluşturdu? 

 
0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

 
3. Yolsuzluk riski değerlendirmesi 

❑   Şirket, maruz kaldığı önemli yolsuzluk 

risklerinin düzenli olarak belirlenmesi için ne 

ölçüde devam eden bir süreç uygulamıştır? 

 
0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

Sonuçlar 
 

 

 
Puan: 

 
 
 

 

 
Puan: 

 

 

 

Puan: 
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                         ACFE YOLSUZLUK ÖNLEME CHECK-UP 

4. Yolsuzluk riskine tolerans ve 

risk yönetimi politikası 

❑   Şirket, farklı yolsuzluk risklerine karşı 

toleransını ne ölçüde belirledi ve yönetim 

kurulu tarafından onayladı? Örneğin, bazı 

yolsuzluk riskleri, iş yapmanın tolere 

edilebilir bir maliyetini oluşturabilirken, 

diğerleri finansal veya itibarsal zarar 

açısından yıkıcı bir risk oluşturabilir. 

❑ Şirket, yolsuzluk risklerinin yönetim 

politikasını ne ölçüde belirledi ve yönetim 

kurulu tarafından onayladı? Böyle bir 

politika, yolsuzluk risklerini yönetmekten 

sorumlu olan risk sahibini, hangi risklerin 

reddedileceğini (örneğin, belirli iş 

fırsatlarını azaltarak), hangi risklerin 

sigorta veya sözleşme yoluyla başkalarına 

aktarılacağını ve devam eden risklerin 

yönetilmesi için hangi adımların atılacağını 

belirlemelidir. 

0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

Sonuçlar 
 

 

Puan: 
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                           ACFE YOLSUZLUK ÖNLEME CHECK-UP 

5. Süreç düzeyinde 

yolsuzluk önleme 

incelemeleri / yeniden 

yapılandırma 

❑ Şirket, risk değerlendirmesinde 

belirlenen önemli yolsuzluk risklerinin 

her birini süreci yeniden yapılandırma ile 

ne ölçüde ortadan kaldırmak veya 

azaltmak için önlemler uyguladı? Temel 

kontroller; yetkilendirme, varlıkların 

saklanması ve işlemlerin kaydedilmesi 

veya raporlanması ile ilgili görevlerin 

ayrılmasını içerir. Bazı durumlarda, 

yolsuzluk risklerini azaltmak için mevcut 

süreçlere ilave kontrolleri  eklemek 

yerine iş süreçlerini yeniden 

yapılandırmak daha uygun maliyetli 

olabilir. Örneğin, fonların alımı gibi bazı 

yolsuzluk riskleri, bahsi geçen fonksiyonun 

merkezleştirilmesi  ya da güçlü kontrollerin 

daha uyguna geldiği  bankanın kasa 

işleme tesisine dervrederek, ortadan 

kaldırılabilir veya büyük ölçüde 

azaltılabilir. 

❑ Şirket, risk değerlendirmesinde 

tanımlanan önemli yolsuzuk risklerinin her 

birini önlemek, caydırmak ve tespit etmek 

için süreç düzeyinde ne ölçüde önlemler 

aldı? Örneğin, satış temsilcilerinin satış 

komisyonunu elde etmek için satışları 

çarpıtma riski, satış müdürleri tarafından 

etkili bir izleme ile ve belirli bir eşiğin 

üzerindeki satışlar için onay alınmasıyla 

azaltılabilir. 

 
0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana 

(süreç tam olarak uygulandı, geçen sene 

test edildi ve etkili bir şekilde uygulanmaya 

devam ediyor) kadar değerlendirin. 

Sonuçlar 
 

 

Puan: 
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6. Çevre düzeyinde yolsuzlukla 

mücadele incelemeleri 

Büyük yolsuzluklar genellikle yüksek yetki 

düzeyleri aracılığıyla süreç düzeyindeki 

denetimleri geçersiz kılabilen üst düzey 

yönetim üyelerinini kapsar. Bunun için, büyük 

yolsuzlukların önlenmesi, etik kurallarına 

uygun davranışları destekleyen, yanlışları 

tespit eden ve personelin iletişim içerisinde 

olup herhangi bir suistimalin veya şüphenin 

uygun kişiye bildirilmesini teşvik eden çalışma 

ortamının oluşturulmasına vurgu yapılmasını 

gerektirir. Üst düzey yöneticiler, çalışanlar bir 

suç işlemede onlara yardım ve yardakçılık 

etmeyi reddederse, bazı yolsuzluk planlarını 

uygulayamayabilirler. Uygun işyeri 

davranışını teşvik etmek için “yumuşak” 

kontrolleri uygulamak ve değerlendirmek 

geleneksel “sert” kontrollerden daha zor olsa 

da, üst yönetimi kapsayan yolsuzluğa karşı en 

iyi savunma gibi görünmektedir. 

❑ Şirket, mesleki ahlaka uygun davranışları 

teşvik etmek, yanlış davranıştan 

caydırmak ve zor konularda iki yönlü 

iletişimi kolaylaştırmak için ne ölçüde bir 

süreç uygulamıştır? Bu süreç genelde 

aşağıdakileri içerir: 

— Şirketin etik davranışları teşvik etme, yanlış 

davranıştan caydırma ve zor konularda 

doğru iletişim kurma süreçlerinden sorumlu 

üst düzey bir yönetim üyesine sahip olmak. 

Büyük kamu şirketlerinde bu, etik kuralları 

memuru veya uyum memuru gibi tam 

zamanlı bir pozisyon olabilir. Daha küçük 

şirketlerde ise, mevcut bir yönetim üyesinin 

sahip olduğu ek bir sorumluluk şeklinde 

olacaktır.  

Sonuçlar 
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— Her düzeyde çalışan için, şirketin temel 

değerlerine dayanan, hangi davranış ve 

eylemlere izin verildiğine ve hangilerinin 

yasaklandığına dair açık bir rehberlik 

sağlayan mesleki ahlak kuralları. Bu 

kuralları; çalışanların belirsiz etik 

kararlarla karşı karşıya kaldıklarında nasıl 

ek tavsiye almaları gerektiğini ve bilinen 

veya potansiyel yanlış davranışlarla ilgili 

endişelerini nasıl iletmeleri gerektiğini 

belirlemelidir. 

— Tüm personelin davranış kuralları, tavsiye 

alma ve olası yanlış davranışları bildirme 

konularında işe alım tarihinde ve daha 

sonra düzenli olarak verilecek eğitim.  

— Zor etik kararları vermeden önce 

çalışanların gerektiğinde tavsiye almasını 

sağlamak ve bilinen veya olası yanlış 

davranışlar hakkında endişelerini ifade 

etmek için iletişim sistemleri. Tavsiye 

sistemleri bir etik veya uyumluluk telefon 

yardım hattı veya bir etik veya uyumluluk 

ofisi / görevlisine e-posta şeklinde olabilir. 

Aynı veya benzer sistemler, çalışanların (ve 

bazen satıcıların, müşterilerin ve 

diğerlerinin) bilinen veya potansiyel 

yolsuzlukla ilgili endişeleri iletmelerini 

sağlamak için kullanılabilir. Bu tür 

iletişimlerin anonim olarak yapılmasını 

sağlamak için hazırlık yapılmalıdır, ancak 

arayanların endişelerini açıkça ifade etmek 

için yeterince güvende hissettikleri bir ortam 

oluşturmak için yoğun çaba gösterilmelidir. 

Açık iletişim, ortaya çıkan sorunları çözmeyi 

kolaylaştırır, ancak arayanları 

cezalandırmadan korumak önemli bir 

husustur. 

Sonuçlar 
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— Bilinen veya potansiyel yolsuzlukla ilgili 

endişe ifadelerini derhal araştırmak 

(uygun olduğunda) ve ardından çözümü 

endişeyi ifade edenlere iletmek için bir 

süreç. Şirketin, farklı türden endişeleri 

araştırmak ve çözümlemek için hangi 

eylemlerin ve kimin tarafından 

gerçekleştirileceğini belirleyen bir planı 

olmalıdır. Bazı konular en iyi şekilde insan 

kaynakları personeli, bazıları genel 

danışman, bazıları iç denetçiler tarafından 

ele alınacak, bazıların ise yolsuzluk 

uzmanları tarafından araştırılması 

gerekebilir. Önceden hazırlanmış planın 

olması, hız ve cevaplama kolaylığı ile 

ilgililerin önemli potansiyel konularda 
bilgilendirilmelerini sağlayacaktır (örn.; 

hukuk müşavirleri, yönetim kurulu, 

denetim komitesi, bağımsız denetçiler, 

düzenleyiciler, vb.). 

— İlgili eğitimde mesleki ahlak kurallarına 

uygunluğunun izlenmesi. İzleme, 

bütünlüklerini ve doğruluklarını test etmek 

için en az yıllık uygunluk onayı ve bu 

onayların denetlenmesini gerektirebilir. 

— Şirketlerin mesleki ahlak / uyumluluk ve 

yolsuzluk önleme hedeflerine ne ölçüde 

ulaşıldığının düzenli olarak 

değerlendirilmesi. Bu değerlendirme 

genellikle istatistiksel olarak anlamlı bir 

çalışan örneğinin anketlerini içerir. 

Çalışanların Şirketin mesleki ahlak/uyum 

faaliyetlerine karşı  tutumları ve yönetimin 

mesleki ahlak kurallarına ne derecede 

uygun hareket ettiklerine dair anketler, bu 

unsurların ne kadar iyi çalıştıklarına dair 

çok değerli bilgiler sunmaktadır. 

— Mesleki ahlak / uyumluluk ve yolsuzluğu 

önleme hedeflerinin, yöneticilerin 

değerlendirildiği ve performansa dayalı 

tazminatın belirlenmesinde kullanılan 

performans değerlendirmelere dahil 

edilmesi. 

 
0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

Sonuçlar 
 

 

 
Puan:  

http://www.acfe.com/


ACFE YOLSUZLUK ÖNLEME 

CHECK-UP 

 

ACFE.com (800) 245-3321 / +1 (512) 478-9000 11 

ACFE YOLSUZLUĞU 
ÖNLEME KAPSAMINDA 

İNCELEME 

ACFE YOLSUZLUĞU 
ÖNLEME KAPSAMINDA 

İNCELEME 

 

 

 
ACFE YOLSUZLUK ÖNLEME  

CHECK-UP 
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7. Proaktif yolsuzluk tespiti 

❑   Şirket, potansiyel olarak önemli 

yolsuzlukları tespit etmek, araştırmak ve 

çözümlemek için ne ölçüde bir süreç 

oluşturdu? Böyle bir süreç genellikle 

şirketin yolsuzluk risk değerlendirmesinde 

tanımlanan, potansiyel olarak önemli 

yolsuzlukları tespit etmek için özel olarak 

tasarlanmış proaktif yolsuzluk tespit 

testlerini içermelidir. Diğer tedbirler 

arasında, işlem tamamlamadan önce 

şüpheli işlemleri soruşturma ve / veya 

onay için işaretlenebilen işlem işleme 

sistemlerine yerleştirilmiş denetim 

“araçları” yer alabilir. Öncü yolsuzluk tespit 

yöntemleri arasında, planlı veya devam 

eden yolsuzluğu işaret edebilecek belirli 

ifadelerin kullanımını tespit etmek için 

bilgisayarlı e-posta izleme (yasal olarak 

izin verildiği durumlarda) bulunur. 
 

0’dan (süreç mevcut değil ise) 10 puana (süreç 

tam olarak uygulandı, geçen sene test edildi ve 

etkili bir şekilde uygulanmaya devam ediyor) 

kadar değerlendirin. 

 
TOPLAM PUAN İÇİN TÜM PUANLARI TOPLAYIN 

(100 puan üzerinden) 

Sonuçlar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puan: 

 
 

TOPLAM PUAN: 
0.00

 

 
 

Puanın yorumlanması 
Kısa bir yolsuzluk önleme incelemesi şirketinizin yolsuzluğu önleme konusundaki 

performansı hakkında geniş bir fikir verir. Puanlama mutlaka geniş yargıları içerirken, daha 

kapsamlı değerlendirmeler dayanacak daha fazla değerlendirme verisi sağlayacak. 

İncelemeden alınması gereken önemli bilgiler, şirketinizin yolsuzluğu önleme süreçlerinde 

iyileştirilecek belirli alanların tanımlanmasıdır. Kesin sayısal puan daha az öneme sahiptir 

ve yalnızca genel bir izlenimin iletilmesine yardımcı olmak için sunulur.  

 
Herhangi boyuttaki bir şirket için istenen puan 100 puandır, çünkü önerilen işlemler 

şirketinizin boyutuna göre ölçeklendirilebilir. Çoğu şirket, ilk yolsuzluk önleme 

incelemesinde 100 puandan oldukça az düşmeyi beklemelidir. Bu, iç kontrollerde menkul 

kıymetler yönetmeliği uyarınca raporlanabilir bir koşulu temsil eden önemli bir zayıflık 

olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, yolsuzluk kayıplarını azaltmak ve gelecekteki 

felaket riskini azaltmak için yolsuzluğu önleme tedbirlerindeki önemli boşluklar derhal 

kapatılmalıdır. 

http://www.acfe.com/
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