
Danışmanlık

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin 
arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara 
açık bir iş dünyasında; suistimal ve 
diğer mali suçları önlemek, tespit 
etmek ve şirketleri yasalar ile uyumlu 
hale getirmek gereksinimleri; sağlam 
sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı 
beraberinde getirmiştir. Bu riskleri 
belirlemek ve bunlara müdahale etmek 
konusundaki başarısızlık ciddi maddi 
ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.
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Çalışanlar üzerindeki maddi veya manevi baskılar, profesyonel rekabet veya kişisel ihtiyaçlar, yolsuzluk ve suistimal 
vakalarının temel sebeplerini oluşturmaktadır. Bu baskıların tehlikeye dönüşmesi ise fırsat ortamlarının oluşması 
ile yakından ilişkilidir. Zayıf kontroller, karmaşık işlemler, kötüye kullanılabilecek görev tanımları ve kurumsal bir etik 
kültürünün olmaması gibi unsurlar işletmelerin savunma güçlerini azaltmaktadır.

Yeni gelişmeler beraberinde yeni fırsatların yanı sıra, 
yeni tehditler ve potansiyel tehlikeler de getirmektedir

Bir dönüşüm ekosistemi içinde en iyi şekilde konumlanmak adına işletmelerin 
daha atik ve daha dirençli olmaları gerekmektedir.

Örneğin,

Suistimal, 
organize suç ve 
terör olaylarında 
çok gelişmiş 
tekniklerin 
kullanılması, 
yasa ve 
yönetmeliklerin 
karmaşıklaşması 
(bazılarının ülke 
dışını kapsaması)

Teknolojiyle 
bağlantılı gelişen 
riskler

Çıkar çatışması 
durumları,

Alışık olunmayan 
iş ortaklarına 
bağımlılık, 
tedarik ve 
dağıtım 
kanallarının 
karmaşıklaşması

Şirket içi 
uygulamalar 
veya kanunlara 
aykırı durumlar,



Kurumsal Etik Kültürü, gücünü kurum çalışanlarından 
ve çalışanların bağlılık belirttiği kurum değerlerinden 
alır; bunları yasa, yönetmelik ve iç standartlarla 
uyumlu etik davranışlar ile destekler. Kurumsal bir Etik 
Kültürü oluşması, bir kurumun uzun vadeli başarısı ve 
sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. 

Etik Kültürü, kurumun markasını ve itibarını büyük ölçüde 
etkiler; bu sebeple kurumun her katmanında aynı şekilde 
benimsenip uygulanmalıdır. Kurum genelinde bütünlüğü 
sağlanmış etkili bir Etik Kültürü, iyi çalışanları kuruma çekip 
mevcut çalışanları kurumda tutmaya yardımcı olurken 
müşteriler, yasa düzenleyiciler ve tedarikçiler dâhil olmak 
üzere tüm taraflarla ilişkilerde bir ortak temel oluşturur.

“Doğru” kararları verebilmek, bir Etik Kültürü 
çerçevesinde yeni politika, prosedür, süreç 
ve araçların benimsenmesiyle doğrudan 
ilişkilidir.
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Başarılı bir Etik ve Uyum  
Programı,

Muhasebe, soruşturma, bilgi teknolojileri ve zengin sektörel birikimlerini küresel metodolojilere uyumlu şekilde kullanan 
deneyimli çalışanlarıyla itibar riskini ve ticari zararı azaltmaya ve mevcut sözleşmelerden kazanılacak değeri arttırmaya 
yardımcı olan nitelikli ve profesyonel ekibiyle entegre güçlü bir global ağa sahiptir.

Hata, yolsuzluk ve suistimal zararlarının önlenmesine ve tespitinde

Kurumun hedeflerine göre sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine,

Risk unsurlarının kontrolüne,

İnsan kaynağı yönetiminin etkinleştirilmesine,

Kurum itibarının korunmasına yardımcı olur.

KPMG Türkiye Etik ve Uyum Hizmetleri ekibimiz; farklı sektör ve bilgi birikimine 
sahip profesyonellerden oluşmaktadır.
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KPMG size nasıl  
yardımcı olabilir?
Etik Kod ve Uyum Politikaları Danışmanlığı

Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlar ile kamuya karşı sorumluluklarını özetleyen, 
temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir 
kurallar bütünüdür.

KPMG Türkiye, müşterilerine;

• Etik Kod, Uyum Politikası ve Uyum ortamını güçlendirecek diğer politika ve prosedürlerin yazılması,

• Şirket, politika ve prosedürlerin yerel ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi,

• Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Uyum Programının tasarlanması ve hayata geçirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.
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Etik Hat, şirket çalışanlarının (ve istenirse satıcılar, 
bayiler, müşteriler gibi diğer üçüncü tarafların) şirket 
yöneticileriyle paylaşamadıkları ya da paylaşmak 
istemedikleri konuları paylaşabilecekleri, anonim olarak 
bildirimde bulunabilecekleri bir raporlama aracıdır. 

Şirketinize özel tahsis edilecek telefon numarası 
ve e-mail adresi ile KPMG’nin ilgili web sitesi 
üzerinden tarafımıza iletilecek bildirimler, KPMG 
bünyesinde yer alan suistimal inceleme uzmanları 
tarafından incelenecek; yapılan telefon görüşmeleri, 
detaylı soruşturma eğitimlerinden geçmiş, 
deneyimli, suistimal bakış açısı ile konuya yaklaşan 
profesyonellerimiz tarafından cevaplanacaktır.

• KPMG global ağı vasıtasıyla, şirket 
operasyonlarınızın bulunduğu farklı ülkelere ve 
zaman dilimlerine uygun olarak birçok yerel dilde, 
30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekteyiz.

• Etik Hat tamamen KPMG Suistimal İnceleme 
Uzmanları tarafından yönetilmektedir.

• Çalışanlarınız ya da hattın açık olmasını istediğiniz 
3. kişiler, bildirimlerini telefon, e-posta veya web 
sitesi yoluyla iletebilirler.

• Bildirim sahiplerinin kişisel bilgilerini paylaşmayı 
tercih etmemesi durumunda, bildirimler anonim 
olarak alınmakta ve raporlanmaktadır.

Etik Hat  
Yönetimi
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KPMG Türkiye Etik ve Uyum Hizmetleri  
ekibi olarak;

Global iletişim ağımız sayesinde uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar konularındaki 
tüm gelişmeleri takip edip bilgi birikimimizi güncelleyerek

İşletmenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak üzere kapsamlı bir şekilde,

Etik ve Uyum Hizmetleri’nin değişen riskler ve fırsatlar çerçevesinde sürekli olarak 
yenilenmesi ve gelişmesi gerektiği bilinci ile

Değişim hedeflerinize ulaşmanız için en iyi yaklaşımı belirlemek ve işletmenize kanıtlanmış 
metodolojilere dayanan bir yaklaşım ile,

Danışmanlık, vergi ve denetim deneyimimizi birlikte kullanarak,

Çalışanlarınızın ve yönetimin uyuma ilişkin farkındalığını arttırmak üzere çalışırız.
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