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ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde 
Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) kapsamında, 
ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) tabi olan 
şirketlerin tüm dünyadaki iştirakleri, görevlileri, 
yöneticileri, çalışanları ve acentelerinin “işlerin 
halledilmesi” ya da “satışların artırılması” gibi 
sebeplerle kamu görevlilerine rüşvet, hediye ya 
da “değerli herhangi bir şey” vermesi veya alması 
yasaklanmıştır.  
 
Ayrıca, söz konusu Kanun, şirketlerin şeffaf bir 
muhasebe sistemi olması gerektiğini, muhasebe 
hesaplarının tüm işlemlerde gerekli detayı ve 
tevsik edici belgeleri sağlayacak durumda olması 
zorunluluğunu ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin 
gerekliliğini belirtmektedir.

ABD’de faaliyet gösteren tüm 
özel ve tüzel kişiler, çalışanlar 
ve bu şirketlerin veya bireylerin 
adına hareket eden vekil ya da 
hissedarlar

ABD’de yabancı bir hükümet adına 
çalışan görevliler

ABD’de iştirak ofisi olan özel 
ve tüzel kişilerin ABD ve diğer 
ülkelerdeki tüm ortaklıkları ve bu 
ortaklıkların çalışanları

ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı 
Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu: 
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)

FCPA tarafları

Rüşvetin ve 
yolsuzluğun 
önlenmesi; OECD 
ülkeleri, Avrupa 
Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere 
ülkemizin de taraf 
olduğu kanunlar
ile yasak kapsamına 
alınmıştır.
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Son yıllarda SEC, FCPA uyum kapsamında yaptırımlarını arttırmış ve sadece 2004- 2014 yılları arasında 
kişisel bakım, kimya, savunma, sağlık, inşaat, petrokimya, teknoloji ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren 
116 firmaya kamuya açıklanmış toplam 7 milyar dolarlık cezai yaptırım uygulamıştır.
Söz konusu cezai yaptırımların firmalara olan maddi etkisinin yanı sıra çok ciddi itibar riskleri ile karşılaşmış 
oldukları da unutulmamalıdır.

FCPA kapsamındaki riskler

FCPA uygunluk süreçlerinde bazı şüpheli durumlar

Devlet görevlileri, devletle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kişiler veya kurumlar ile yakın 
ilişkiler

Firma faaliyetlerinde nakit kullanımı

Taşeron firma kullanımları

Usulsüz faturalamalar

Şirket adına/birlikte çalışan üçüncü kişi ve kuruluşların izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kontrolünde görülen yetersizlik

Yüksek tutarlarda yapılan hediye, bağış, yardım ve ağırlamalar

Ülke ve sektöre ilişkin bilinen suistimaller

Devlet görevlilerine yapılan usulsüz ödemeler

Faaliyet gösterilen ülkelerin yolsuzluk endekslerindeki durumları
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KPMG olarak size nasıl yardım edebiliriz? FCPA uyum sürecinde danışmanlık

FCPA uyum kapsamında, işletmenizde var olan iş tanımları, politika ve prosedürlerin, 
ABD’de ve dünyada uygulanan en iyi örneklere göre revize edilmesi

Rüşvet karşıtı ve kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik sistemlerin ihtiyaçlarınıza 
göre kurgulanması veya var olan iş akışlarının şekillendirilmesi

“Müşterini Tanı” dokümantasyonunun geliştirilmesi, optimize edilmesi ve uygulanan en iyi 
örneklerden yola çıkılarak CRM (Müşteri Takip Sistemi) optimizasyonu

FCPA düzenlemelerine uyum kapsamında yürürlüğe konulması önerilen hususlar;

Özellikle 
yolsuzluk 
ve rüşvet 
konularının 
önemini 
vurgulayan 
etik kodun 
oluşturulması

Mevcut iş 
süreçleri ve 
ilgili şirket 
politikalarında 
yolsuzluk 
ve rüşveti 
önleme odaklı 
iyileştirme 
çalışmalarının 
yapılması,

İş ilişkisinde 
bulunulan tüm 
üçüncü kişi 
sözleşmelerinin 
FCPA 
kapsamında 
gözden 
geçirilmesi

Çalışanlara 
FCPA ve 
yolsuzluk 
karşıtı 
uygulamalara 
ilişkin 
eğitimlerin 
verilmesi,

İşlemlerin 
şeffaflığı ve 
yolsuzluk 
riskleri 
hakkında 
incelemelerin 
yapılması,

Çalışanların 
usulsüzlükleri 
raporlayabileceği 
Etik Hattı’nın 
uygulamaya 
alınması



KPMG’nin FCPA uygunluk ve 
inceleme hizmeti veren 1.500’den 
fazla kişiden oluşan uluslararası 
profesyonel ağı; sertifikalı mali 
müşavirler, sertifikalı suistimal 
inceleyiciler, iç denetçiler, avukatlar, 
araştırmacılar ve polis teşkilatı eski 
çalışanlarından oluşmaktadır.  
 
Profesyonellerimize FCPA 
uygulamaları konusunda her 
türlü soru ve yorumlarınız için 
ulaşabilirsiniz.

• Müşterilerin, bayilerin ve tedarikçilerin saha ziyaretlerinin yapılması ve durum tespit incelemeleri
• Kişiler ve firmalar hakkında kamuya açık kaynaklar kullanılarak detaylı araştırma yapılması, e-doküman ve 

e-posta incelemeleri
• Mülakat tekniklerinde uzman profesyonellerimiz tarafından yapılacak soruşturmalar
• Veri madenciliği ile desteklenen adli muhasebe uygulamaları

Eğitim

Etik Kod ve Etik Hat

Soruşturma ve incelemeler

FCPA kapsamında 
tedarikçi, danışman, 
bayi, avukat ve diğer 

ilişkili taraflar ile 
şirket çalışanlarına 
uyum eğitimlerinin 

verilmesi

Etik Kod ve Etik Hat 
eğitimleri

Örnek vakalar 
üzerinden FCPA 

farkındalık 
eğitimleri

En iyi uygulamalar ile GAP (var olan sistem ile gerekli durum) analizi yapılarak, şirketiniz için özel Etik Kod 
hazırlanması veya var olan etik kodlarının revizyonu

Etik Hattı için uygun altyapının hazırlanması ve sistemin devreye alınarak işletilmesi
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