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Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan 
gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz. 

Etik  &   Uyum &  AML1  &    ABC2  Gündemi 
Reform müjdesi! Türkiye’de sahte fatura ve belge düzenleme suçlarına her mali yıl için ayrı 
cezalar düzenlenmektedir. Verilen cezaların her mali yıl için ayrı verilmesi ve 40 yıla kadar hapis 
cezası istenen vakaların görülmesi üzerine planlanan reform kapsamında her hesap dönemi için 

ceza yerine zincirleme suç kavramı gündeme geldi. Detaylı bilgi için tıklayın. 

Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankası, 11 bankaya toplam 12,5 milyon ABD doları para cezası 
verdi. Bu cezaya gerekçe olarak bu bankaların kara para aklamayı önleme (AML) kanununa 
aykırı işlemleri esas alındı. Bu şekilde ülkenin bir mali suçlar merkezi olmasının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve 
terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı. Nijerya Merkez Bankası (CBN) Kurumsal 
İletişim Direktör Vekili Osita Nwanisobi yaptığı yazılı açıklamada, kripto para biriminin, kara para 
aklamak ve terörü desteklemek için kullandığını belirterek, ülkedeki kripto para ile ilgili 
işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Ülkede kripto para kullanımının, mevcut yasaların doğrudan 
ihlali olduğuna işaret eden Nwanisobi, "Kripto paraların, uyuşturucu teminindeki rolü iyi biliniyor. 
Ayrıca son zamanlarda kripto para birimlerinin terörü finanse etmek için kullanıldığına dair 
raporlar var." ifadesini kullandı. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Suistimal  Haberleri 
Pandemi dolayısıyla geçici olarak getirilen işten çıkarma yasağı boyunca işverene tanınan işçiyi 
ücretsiz izne ayırma hakkı ile ilgili suistimaller her geçen gün artıyor. Faaliyetine ara veren 
fabrika, otel, lokanta gibi işyerlerinde çalışan işçilerin işsiz kalmasını önlemeyi amaçlayan işten 
çıkarma yasağına paralel getirilen ücretsiz izin hakkının kötüye kullanıldığı iddia ediliyor. Ocak 
ayında 883 bin işçi ücretsiz izinde gösterildi. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

ABD sermaye piyasası kurulu (SEC) GameStop Corp. ve diğer şirketlerin hisselerinde olağan 
dışı artışa sebep olan sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlattı. ABD Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonu araştırmacıları, konuya aşina olan kişilere göre, dolandırıcılığın 
GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. ve diğer şirketler için baş döndürücü hisse 
senedi dalgalanmalarında rol oynadıklarına dair kanıtlar için sosyal medyayı ve mesaj panosu 
gönderilerini tarıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Tencent CEO’su ferdî yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Çinli teknoloji devi Tencent 
Holdings Ltd, üst yöneticilerinden birinin şirketin iletişim uygulaması WeChat’teki ferdî dataları 
üçüncü bir tarafla paylaştığı öne sürülen haberlerin akabinde, “kişisel yolsuzluk” suçlamasıyla 
Çinli yetkililer tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Muhasebecilerden dolandırıcılık/suistimal beklentileri konusunda uyarı. Birleşik Krallık’ta 
denetçilerin suistimali tespit etmedeki rolü hakkında yeni bir tartışma ortaya atıldı. Birleşik     
Krallık‘ta Parlamento ve mahkemeler, denetçilerin dolandırıcılığı tespit edebilmesi gerektiğine 
karar verdiler.  Detaylı bilgi için tıklayınız. 

1 Anti-Money Laundering Policy 
2
 Anti-Bribery and Corruption Policy 

http://www.gazetevatan.com/on-binlerce-magdura-guzel-haber-reform-mujdesi-1370535-ekonomi/
https://www.gtreview.com/news/mena/uae-threatens-anti-money-laundering-crackdown-11-banks-fined/
https://www.haberturk.com/nijerya-da-kara-para-aklama-ve-teror-gerekcesiyle-kripto-para-kullanimi-yasaklandi-2965757
https://www.haberturk.com/530-daireli-site-yonetimi-iscisini-neden-ucretsiz-izne-cikartir-haberler-2971042-ekonomi
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/sec-hunts-for-fraud-in-social-media-posts-that-drove-up-gamestop?sref=lAVQtUwz
https://www.financernews.net/tencent-ceosu-yolsuzluk-iddiasiyla-gozaltinda/
https://www.bbc.com/news/business-55855840


 

 
Avusturya'da kumar devleriyle bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında evi aranan Maliye Bakanı 
Gernot Blümel, evinin arandığını ve zanlı konumunda olduğunu duyurdu. Böylece Blümel'in de 
iktidarın kumar devlerine rüşvet karşılığı iltimas geçtiği iddiasına dayanan yolsuzluk 
soruşturması kapsamına alınması söz konusu. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

Tahkim 
 
Haberlerde sadece milyon dolarlık spor uyuşmazlıklarıyla gündeme gelen “tahkim yargılaması” 
ticarette ne gibi avantajlar sağlıyor? İş dünyası tahkimi ne kadar biliyor? Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
Uluslararası Ticaret Odası ("ICC"), Tahkim Kurallarının revize edilmiş bir versiyonunu açıkladı. 1 
Ocak 2021'de yürürlüğe giren bu yeni versiyon, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, bu tarihte 
veya daha sonra başlatılan tahkim yargılamaları için geçerli olacak. Önemli değişiklikler 
getirmese de, bu revizyon ICC Başkanının "daha fazla verimlilik, esneklik ve şeffaflığa doğru bir 
adım daha atma" hedefine karşılık geliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
McGuireWoods, finans, enerji ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere önde gelen kamu ve 
özel şirketlere danışmanlık yapan, Anthony (Tony) P.Tatum, Shelby S. Guilbert Jr. ve Joseph 
M. Englert’i ekibine katarak sigorta iyileştirme alanındaki kapasitesini artırdı. Tatum, Guilbert ve 
Englert, müşterilerine yalnızca son üç yılda 2 milyar doların üzerinde sigorta kapsamını geri 
kazanmalarında yardımcı oldu. Müşterilerini ülke çapındaki eyalet ve federal mahkemelerde ve 
Londra, Bermuda ve Asya sigorta pazarlarını kapsayan sınır ötesi konular dahil olmak üzere 
yerel ve uluslararası tahkim mahkemelerinde temsil ettiler. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
Afrika Tahkim Derneği ("AFAA") yakın zamanda Afrika Tahkim Atlası'nı kullanıcıya sundu. Atlas, 
Afrika tahkim ortamının kapsamlı bir incelemesini sağlamayı amaçlayan ücretsiz bir çevrimiçi 
kaynak olarak tasarlandı. Afrika Tahkim Atlası iki ayrı araçtan oluşmaktadır. Afrika Tahkim 
Mevzuatı haritası ("AAL"), kullanıcıların diğer özelliklerin yanı sıra UNCITRAL Model Yasası, New 
York Sözleşmesi ve ICSID Sözleşmesi'nin Afrika kıtasındaki durumunu hızlı bir şekilde kontrol 
etmesine olanak tanıyan etkileşimli bir araç. AAL ayrıca, kullanıcıların çeşitli Afrika ülkelerinin 
tahkimle ilgili yasalarını karşılaştırmasına olanak tanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
Hindistan’ın, Vodafone’a açtığı vergi davasında gelişmeler devam ediyor. Hindistan, tahkim 
heyeti kararına karşı Singapur Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu. Hindistan, Singapur 
Yüksek Mahkemesinde, uluslararası tahkim mahkemesinin Vodafone Group Plc'den gelen ₹ 
22,100 crore vergi talebini bozan kararına itiraz etti ve Cairn Group davasında alınan emir 
hükümet tarafından değerlendiriliyor, Parlamentoya konu ile ilgili bilgi verildi. Detaylı bilgi için 
tıklayınız. 
 
Google'dan Avustralya'ya ültimatom: ‘Telif ödemesi isterseniz hizmeti durdururuz’. Google, 
elde ettiği gelirlerden, içerik kullanım hakkı için yerel medya şirketlerine ödeme yapmaya 
zorlayacak yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Avustralya'da hizmet sunmayı 
durduracağını duyurdu. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
 
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), ticari uyuşmazlıklarda mahkemelere göre daha hızlı ve daha 
uygun maliyetle alternatif çözüm üretme hedefiyle faaliyetlerine resmen başladı. ISTAC 
Başkanı Ziya Akıncı, “Hem hızlı hem de daha uygun fiyatla taraflara çözüm sunuyoruz. 
Fiyatlarımız mahkemenin maliyetinin 10’da biri kadar. Hakemlerin aldığı kararlar nihai ve temyiz 
yolu yok” dedi. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
Sigorta Tahkim Komisyonu’na, 2020 yılında 129 bin başvuru yapıldı. Sigorta şirketleriyle sorun 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202102111043791635-avusturyada-kumar-devleriyle-baglantili-yolsuzluk-sorusturmasinda-evi-aranan-maliye-bakani-zanli/
https://www.bloomberght.com/is-dunyasi-tahkimi-biliyor-mu-2259129
https://www.mondaq.com/france/arbitration-dispute-resolution/1031254/entry-into-force-of-the-new-icc-arbitration-rules-and-icc-note-to-parties-and-arbitral-tribunals
https://www.prnewswire.com/news-releases/accomplished-insurance-recovery-team-joins-mcguirewoods-atlanta-office-301229096.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=630063c1-eb06-4f02-80a3-0c0e62c03739
https://www.livemint.com/industry/telecom/vodafone-tax-case-india-files-application-in-singapore-high-court-against-arbitration-panel-verdict-11612789219368.html
https://www.livemint.com/industry/telecom/vodafone-tax-case-india-files-application-in-singapore-high-court-against-arbitration-panel-verdict-11612789219368.html
https://tr.euronews.com/2021/01/22/google-dan-avustralya-ya-ultimatom-telif-odemesi-isterseniz-hizmeti-durdururuz
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/10da-1-fiyatina-mahkeme-40051593


 

yaşayan tüketicilerin, geçen yılın son 3 ayındaki başvuruları yüzde 42 arttı. Zorunlu trafikle ilgili 
itirazlar ilk sırada. Küresel Covid-19 salgınının sonuçları nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde 
neredeyse duran Sigorta Tahmin Komisyonu faaliyetleri, son çeyrek ve yılın tümünde ise 
önemli oranda arttı. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

Kişisel Verilerin       Korunması 
 
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 
uzmanlar, kurumların ve bireylerin farkındalığının artırılması ve veriyle ilgili her türlü hizmetin 
daha tasarım aşamasından itibaren güvenli bir yapıda olması açısından veri merkezlerine çok 
büyük görevler düştüğünü ifade ediyor. 29 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal 
Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023), hem kurumlar hem de bireyler düzeyinde 
bilgi güvenliğiyle ilgili birçok konuya eğiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilişim uzmanı 
Sadi Abalı, kurumların ve bireylerin farkındalığının artırılması ve veriyle ilgili her türlü hizmetin 
daha tasarım aşamasından itibaren güvenli bir yapıda olması açısından veri merkezlerine çok 
büyük görev düştüğünü belirtti. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
2016 yılında hayatımıza giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), başta özel hayatın 
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlıyor. KVKK hükümlerine 
aykırı işlemler ve veri ihlalleri sebebiyle bugüne kadar işletmelere yaklaşık 50 milyon TL 
tutarında idari para cezası kesildi. Türkiye'nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 80 
kuruluş ve 40 farklı holdinge "Teknolojik İnsan" mottosunda bütünleşik hizmetler sunan 
Rasyotek, işletmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınması gereken 
sorumluluklara ve karşılaşılabilecek cezalara yönelik, tüm işletmelere dikkat çekici uyarılarda 
bulunuyor. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
2020 yılı yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, 30 Ocak’a kadar Verbis sistemine kayıt yaptırması 
gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 966 bin TL’ye kadar 
idari para cezası uygulanması söz konusu. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Gerçekleştirildi. Gerek özel sektör 
gerekse kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere; toplumun bütün kesimlerini yakından 
ilgilendiren ‘siber güvenlik’ konusuna odaklanan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi 
Zirvesi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 
KVKK’dan Önemli Whatsapp Duyurusu: Whatsapp Inc Hakkında İnceleme Başlatıldı! Whatsapp 
mesajlaşma uygulamasının güvenliği son zamanların en çok konuşulan konularından birisi 
haline geldi. Konunun bilhassa kişisel veri güvenliğini ilgilendirmesi gerekçesiyle Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu resmi internet sitesinde WhatsApp kullanımına ilişkin bir duyuru yayımladı. 
Duyuruda WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların 
kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza 
verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen 
kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara 
bilgilendirme iletildiğinden bahsedilmiş olup; KVKK’nın da bu konuya ilişkin inceleme başlattığı 
duyuruldu. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sigorta-tahkim-komisyonuna-2020-yilinda-129-bin-basvuru-yapildi-1810640
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ulusal-siber-guvenlikte-veri-merkezlerine-buyuk-sorumluluk-dusuyor-41726544
https://www.chip.com.tr/haber/kvkk-veri-ihlalleri-nedeniyle-yaklasik-50-milyon-tl-para-cezasi-kesildi_92950.html
https://www.haberturk.com/milyonlari-ilgilendiriyor-son-dakika-son-1-hafta-cezasi-1-milyon-966-bin-tl-2947936
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6674/3-Siber-Guvenlik-Ekosisteminin-Gelistirilmesi-Zirvesi-Gerceklestirildi
https://kvkkhaber.net/kvkkdan-onemli-whatsapp-duyurusu-whatsapp-inc-hakkinda-inceleme-baslatildi-1028.html
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