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1. Giriş
Advantage Smollan’ın (‘Şirket’) 1ticari değerleri, bütün Çalışanlar ve Üçüncü Taraflardan en yüksek
seviyede kişisel ve profesyonel bütünlük gerektirir. Şirket, Rüşvet ve yolsuzluğun toplum ve bu
Burada Advantage Smollan ve “Şirket” ile ilgili referanslar, hep birlikte Advantage Smollan ve doğrudan ve dolaylı bağlı
kuruluşları, iştirak birimleri ve bölümlerine yapılır (bu tür herhangi bir birimin kendi Rüşvetle Mücadele Politikası çıkarması
ve sürdürmesi dışında).
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faaliyetlerle ilişkili organizasyonlar ve bireyler üzerinde ciddi sonuçları olduğuna inanır. Bu nedenle de
Şirketin, Rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır hoşgörüsü vardır. Bu sıfır hoşgörü Rüşvetle Mücadele
Politikasında (‘Politika’) ayrıca belirtilmiştir. Politika, Rüşvet algısını sınırlandırmak için Hediyeler ve
İkram verme ve alma konusundaki kuralları da belirtmektedir.
Şirket Yönetim Kılavuzunun (‘Kılavuz’) Rüşvetle Mücadele Politikasıyla ilgili amacı:


Politikanın ana hükümlerinin nasıl uygulanabileceğine dair örnekler sunmak ve



Politikayla ilgili istisna taleplerinin değerlendirilmesi için öneriler sağlamaktır.

Bu Kılavuzda büyük harflerle belirtilen terimler, bu terimlere Politikada verilen anlamlara sahiptir. Bu
Kılavuz zorunlu değildir. Uygulama, icra ve / veya izleme, yerel gereksinimleri veya kısıtlamaları dikkate
alarak bir iş biriminin spesifik risk profiline dayandırılmalıdır.
Bu belgenin, Şirketin dikkatine sunulan meselelere dayalı olarak zaman içinde evrilmesi beklenmektedir.

2. Uygulama Kılavuzu
Yönetim, Politikanın bütün hükümlerinin anlaşılması, uygulanması ve hükümlerine uyulmasından ve
Politikanın hükümlerinin yerel prosedürlere uygulanmasından nihai olarak sorumludur.
Rüşveti önleme önlemlerini uygulamada aktif olmasıyla Yönetim, bir uyumluluk kültürünü destekler ve
Rüşvet ve Yolsuzluk karşısında sıfır hoşgörüye adanmışlığını gösterir. Ayrıca Yönetimin katılımı, çoğu
zaman Rüşvetle Mücadele mevzuatı açısından ana gereksinimdir.
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Bu bölüm, Politikanın aşağıdaki hususlarla ilgili daha yüksek risk yükümlülüklerinin uygulanması ve dahil
edilmesi konusunda öneriler sağlar:
2.1

Şirketin Rüşvet Riskini Değerlendirme

2.2

Üçüncü Taraf Temsilcileri

2.3

Kamu Görevlilerine Hediyeler ve İkram

2.4

Kamu Görevlilerinin Yakın İlişkili Oldukları Kişiler

2.5

Yeterli Defterler ve Kayıtlar

2.6

Eğitim

2.7

Takip ve İzleme

Bütün Şirket politikalarında olduğu gibi, yerel gereklilikler (örn. kanunlar, kurallar ve düzenlemeler)
Politikadan daha talepkâr olursa Politika gereksinimlerine ilaveten veya yerine yerel gerekliliklere uyum
garantilenmelidir. Yönetim, Politikayı bir çerçeve olarak kullanarak ve uygun bölümlere ilave veya diğer
yerel gereklilikleri dahil ederek yeni bir hediyeler ve ikram prosedürü oluşturması için teşvik edilir.

2.1. Şirketin Rüşvet Riskini Değerlendirme
Politika, Yönetimin dahili ve harici Rüşvet risklerini değerlendirmesini ve risk değerlendirmesini periyodik
olarak yenilemesini gerektirir. Bu değerlendirme, şirketin olağan Risk Değerlendirmesinin bir parçası
olmalıdır. Yönetim, şirketin risk değerlendirmesine bir şirket açısından Rüşvet riski oluşturma eğiliminde
olan bazı ortak dahili ve harici faktörleri dahil etmek isteyebilir:
Dahili Faktörler

Harici Faktörler

Konuyla ilgili kurallar konusunda çalışan eğitimi,

Ülke riski (Rüşvet ülkede yaygın mı?);

becerileri ve bilgi eksiklikleri;
Aşırı risk almayı ödüllendiren ikramiye kültürü;

Sektör riski (şirketin faaliyetlerin yüzde kaçı Kamu
Görevlileriyle etkileşimlere dayanır?);

Şirketin Hediyeler ve İkram, Siyasi Bağışlar veya

İşlem riski (şirketin hangi faaliyetleri daha fazla risk

Hayır Kurumlarına Katkılar konusundaki kuralları

yaratıyor? Örn. ihale, lisans ve izin alma; Hayır

hakkında açıklık;

Kurumlarına Katkılar ve Siyasi Bağışlar).

Ödenen Rüşvetler için geri ödemeyi önleyecek

İş fırsatı riski (artan bir Rüşvet riski oluşturabilecek

finansal kontrollerin yeterliliği ve harcama

yüksek değerli projeler veya aracıları içeren projeler

açıklamalarında değişiklikler ve

var mı?)
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Şirketin üst Yönetiminden Rüşvetle Mücadele

İş ortaklığı riski (şirket aracılar, ortak girişim

mesajlarının yeterliliği.

ortakları, vb. kullanıyor mu)

Şirketin Rüşvet risklerini etkileyen dahili ve harici faktörleri değerlendirmek Yönetime, bu riskleri
sınırlamak için hangi kontrollerin uygulanması gerektiğini belirlemesine yardım eder. Yönetim ayrıca,
Rüşvet risk değerlendirmesini periyodik bazda güncellemelidir (veya gözden geçirmelidir).
Risk değerlendirmesi girdisi, raporu ve ilgili incelemelerin bir kopyası saklanmalıdır.

2.2. Üçüncü Taraf Temsilcileri
Şirket – cezai ve finansal olarak – kendi adına hareket eden Üçüncü Tarafların suistimalinden sorumlu
tutulabilir. Bu nedenle, Şirketin işletmelerinin Üçüncü Taraflarının Rüşvet riskini değerlendirmeleri ve
Üçüncü Tarafların Şirketin Rüşvetle Mücadele tutumunu anlayıp ona uymaları önemlidir.
Üçüncü Taraf Rüşvet risklerini azaltmak için Politika, Şirket işletmelerinin, Üçüncü Taraflarla ilgili
periyodik olarak değerleme çalışması (risk değerlendirmesi dahil) yapmasını gerektirir. Değerleme
Çalışması, bir Üçüncü Tarafın Şirket işletmesi adına yaptığı işlerde başkalarına rüşvet teklif etme (veya
bu işlerde Rüşvet alma) riskini belirlemeye ve riski azaltmak için uygun kontrolleri uygulamaya odaklanır.

2.2.1.Değerleme Çalışması: Sorular
Bütün işletmeler halihazırda Üçüncü Taraflarının profesyonelliği, güvenirliği ve etik davranışını
belirlemiş olmalıdır. Bu nedenle Yönetim, sadece Üçüncü Tarafın sadece finansal (ekonomik suç)
riskini değil aynı zamanda Rüşvet riskini de değerlendirmek için mevcut iş ortağı değerleme
çalışması sürecini/süreçlerini kullanmalıdır. Bunu sağlamak için Yönetimin, işletmenin mevcut
değerleme çalışması anketine ilave sorular eklemesi tavsiye edilir. Bu sorular aşağıdaki konuların
bazıları veya hepsi hakkında olabilir:


Üçüncü Tarafın yerel iş ve finansal topluluktaki itibarı;
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Üçüncü Tarafın geçmiş ve mevcut müşterileri;



Üçüncü Tarafın, herhangi iştirak işletmeleri dahil iş organizasyonu ve çalışmaları:



Üçüncü Tarafın ofisi ve istihdam edilen personelin büyüklüğü ve Üçüncü Tarafın daha
önceki satış sözleşmelerinin listesi;



Üçüncü Tarafın herhangi bir yöneticisi veya çalışanının aynı zamanda bir hükümet, siyasi
parti veya herhangi bir Kamu İktisadi Teşekkülünde tam veya kısmi zamanlı görevi
bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa görevin adı ve iş tanımı;



Şirket işletmesi veya iştirakinin Üçüncü Tarafla herhangi bir geçmiş deneyiminin olup
olmadığı;



Şirketin, yüz yüze toplantılara dayanarak Üçüncü Tarafla ilgili kendi değerlendirmesi;



Üçüncü Tarafın herhangi Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili potansiyeli önlemek ve izlemek
için hangi prosedürlerinin yürürlükte olduğu ve



Üçüncü Tarafın ticari organizasyonuyla bağlantılı olarak fiili veya sözde Rüşvet açısından
herhangi bir düzenleyici veya başka önleme hangi ölçüde tabi olduğu.

2.2.2.

Değerleme Çalışması: Risk Değerlendirmesi

Değerleme çalışması anketinde bilgi topladıktan sonra sıradaki adım, Üçüncü Tarafın Rüşvet
riskini değerlendirmektir. Aşağıda listelenen faktörler size bir Üçüncü Tarafın Rüşvet riski profilini
verecektir. Genel kural olarak, dört risk faktöründen herhangi biri kritik veya yüksek olarak kabul
edilirse Üçüncü Tarafın, Rüşvet konusunda artan bir risk oluşturduğu kabul edilmeli ve gelişmiş
değerleme çalışması yapılmalıdır.
Ana risk faktörleri

Ülke

İşletme neye bakmalı

Üçüncü Tarafın çalışacağı yasama ve bu
ülkelerde iş yapmanın doğasında olan risk
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Faktör Kritik

Faktör Orta veya

veya Yüksekse

Düşükse

Artmış risk

Normal risk

Ana risk faktörleri

İşletme neye bakmalı

Faktör Kritik

Faktör Orta veya

veya Yüksekse

Düşükse

Artmış risk

Normal risk

Artmış risk

Normal risk

Artmış risk

Normal risk

Faktör Kritik

Faktör Orta veya

veya Yüksekse

Düşükse

Artmış risk

Normal risk

faktörleri.2

İş Faaliyeti

Üçüncü Tarafın, Şirketle angajmanı
bağlamında, Kamu İktisadi Teşekküller dahil
Kamu Görevlileriyle teması olma olasılığı.

İş Ortağı

İş ortaklarının genel olarak sunduğu riskle ilgili
şirketin risk değerlendirmesinin sonucu.

Acente

Doldurulan değerleme çalışması anketine
dayalı olarak Üçüncü Tarafın itibarı ve konumu.
Özellikle şu hususların risk seviyesini
oluşturun:


Hizmetlerin sunulduğu ülke dışındaki
banka hesapları aracılığıyla veya üçüncü
kişilere gibi olağandışı araçlarla ödeme
yapılması talepleri.



Gelirlerin ayrı bir hesaba aktarılmasıyla
kayıt dışı hesaplar;



Sözleşmesiz çalışma talepleri veya bir
Rüşvetle Mücadele sertifikasyonu
imzalamayı reddetme;



Ana risk faktörleri

Acente,
devamı

(devamı sonraki sayfada)

İşletme neye bakmalı



Benzer hizmet tedarikçileri arasında
“olağan fiyat”tan önemli ölçüde daha

Transparency International, yüksek rüşvet riskinin yaygın olduğu ülkeleri ve sektörleri tespit etmede işletmelere yardımcı
olabilecek birkaç dizin geliştirmiştir (TI Yolsuzluk Algılama Dizini, TI Rüşvet Verenler Anketi ve TI Global Yolsuzluk
Barometresi). www.transparency.org
2
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Ana risk faktörleri

İşletme neye bakmalı

Faktör Kritik

Faktör Orta veya

veya Yüksekse

Düşükse

yüksek olan komisyon talepleri (özellikle
de işin miktarı veya doğası büyük
ödemeleri haklı çıkarmadığında);


Kamu Görevlisi olan (potansiyel)
müşterilerin önerdiği Üçüncü Taraflar
(öneri nedenleri dikkatlice
değerlendirilmelidir);



Kamu Görevlileriyle aile veya iş bağları
olan veya ticari toplulukta kötü itibarı olan
Üçüncü Taraflar;



Bir Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
politikasının olmayışı;



Kamu Görevlilerinin şirket tesislerini
kullanması ve



Mülkiyeti açıklanmayan bir birimle iş
yapmak.

Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra işletme, Üçüncü Tarafı görevlendirip görevlendirmemeyi
ve görevlendirirse de ilişkinin oluşturduğu riskleri hafifletmek için hangi kontrollerin yürürlüğe
konulacağını belirleyebilir.

2.2.3.

Değerleme Çalışması: İştirakler, Ortak Girişim ve

Simsarlar3
Bazı tip Üçüncü Taraflar, risk değerlendirmesi dahil değerleme çalışması yaparken işletmelerin
dikkate alması gerektiği benzersiz riskler oluşturur.
Şirket bir iştirak, ortak girişim veya simsarla ilgili çoğunluk hisseye veya doğrudan etkiye sahip
olmasa bile Şirket, iştirak şirketi, ortak girişim veya simsarın işlediği Rüşvet ihlallerinden yine de

3

Simsar, alıcı ve satıcı arasında işlemler düzenleyen ve anlaşma yürürlüğe konulduğunda Komisyon alan bir taraftır.
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sorumlu tutulabilir. Bu nedenle Yönetim, Üçüncü Tarafın eşdeğer bir Rüşvetle Mücadele
Politikasının bulunduğunu teyit etmesi ve Üçüncü Tarafın politikasının olmadığı durumda da
iştirakleri, ortak girişimleri ve simsarları Politikayı veya benzeri bir Rüşvetle Mücadele Politikasını
kabul etmesini teşvik etmesi önerilir.
İşletme, iştiraki, ortak girişimleri ve simsarları bu tür bir programı kabul edip uygulanması için
ikna edecek uzmanlık ve kaynakları sağlamaya hazır olmalıdır. Şirketin hükümlerini kabul etmeyi
veya dahil etmeyi reddeden iştirakler, ortak girişimler ve simsarların, artmış bir Rüşvet riskini
oluşturdukları kabul edilmelidir.
İştiraklerin, ortak girişimlerin ve simsarların Şirketin kurallarını kabul etme çalışmaları yazılı
iletişimle kanıtlanmalıdır.

2.2.4.

Değerleme Çalışması: Artmış Risk

Risk değerlendirmesinden sonra bir Üçüncü Tarafın, Rüşvetle ilgili artmış bir risk oluşturduğu
tespit edilmişse Yönetim, Üçüncü Tarafla bir ilişkiye girmeden veya mevcut ilişkiye devam
etmeden önce ilave adımlar (gelişmiş değerleme çalışması) atmalıdır. Bazı ilave adımlar şunlar
olabilir:


önceden yaptırımlar veya suistimal olup olmadığını belirlemek için Üçüncü Tarafla ilgili
kamuya açık kayıt araması;



Üçüncü Tarafın etik davranışı hakkında Üçüncü Tarafın geçmiş ve mevcut müşterilerinin
birkaçından yazılı yorumlar almak;



Üçüncü Taraf ve tespit edilen herhangi UBO’lar4 ve yetkili taraflar hakkında araştırma ve
soruşturma teknikleri (ilgili değerleme bilgisi sağlayabilecek harici tarafların kullanımını
içerebilir) aracılığıyla daha kapsamlı bilgi ve geçmiş almak;



4

UBO’ların kimliğini doğrulamak.

UBO’lar (Nihai İntifa Hakkı Sahipleri).
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Son olarak, artmış riskli Üçüncü Taraflarla ilgili değerleme çalışması yaptıktan sonra işletme
devam etmek isterse üst Yönetim, nihai olarak ilişkiyi kurmayı / ilişkiye devam etmeyi
onaylamalıdır.

2.2.5.

Değerleme Çalışması: Riski Hafifletme Stratejileri

Genel Danışmana danışarak Yönetim, bir Üçüncü Tarafın Rüşvet riskiyle ilgili en uygun yol
haritasını seçmekten sorumludur.
Yönetim, makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, Üçüncü Taraflarla yapılacak bütün
kontratlarda Rüşvetle Mücadele hükümleri dahil etmesi için teşvik edilir. Rüşvetle Mücadele
maddelerine dair örnekler Ekte bulunabilir. Yönetim ve Genel Danışman, bu konuda yasal
müşavire danışmalıdır.
Düşük Rüşvet riski profili olan Üçüncü Taraflar için Yönetim, yine Üçüncü Tarafın kendi eşit
derecede benzer bir Rüşvetle Mücadele politikası olduğunu onaylamasını Üçüncü Taraftan
istemeye karar verebilir.
Artmış Rüşvet riski oluşturan Üçüncü Taraflar için Yönetim, sadece bir Rüşvetle Mücadele
sertifikasyonu istemekle kalmayabilir, aynı zamanda kontrat / sözleşme hükümlerine Şirketin,
Üçüncü Tarafın Şirketin Rüşvetle Mücadele Politikasına uyumunu, Üçüncü Tarafın faaliyetlerini
daha sık gözden geçirerek ve belki de Rüşvetle Mücadele eğitimine (Şirket işletmesi veya harici
bir tarafın sunduğu) katılmasını isteyerek izlemek için daha kapsamlı (gelişmiş) yöntemler
kullanabileceğini de dahil edebilir.

Üçüncü Taraflar için Riski Hafifletme Stratejileri
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Yönetim, artmış riskli Üçüncü Taraflarla veya Üçüncü Taraf herhangi iyi bir nedenle
sözleşmelerde gelişmiş kontroller kabul etmeyi reddettiğinde Üçüncü Taraflarla ilişki kurmaktan
kaçınmalıdır.

2.2.6.

Değerleme Çalışması: İzleme

Bir Üçüncü Tarafla ilişki kurulduktan sonra Şirket işletmesi, uygun seviyede Üçüncü Taraf
izlemesi ve periyodik değerleme çalışması gözden geçirmeleri garantilemelidir. İzleme ve
gözden geçirmeler, makul ve Üçüncü Tarafın değerlendirilen riskine orantılı olmalıdır. Yönetim,
izleme ve periyodik gözden geçirmelerin sıklığını Genel Danışmana danışarak belirler.
Üçüncü Taraf Takip ve İzleme Örnekleri


Kamu Görevlileriyle çalışan Üçüncü Taraflar için herhangi olağandışı talepleri / maliyetleri
saptamak için iletilen harcama geri ödeme taleplerini kontrol edin.



Bir Kamu Görevlisi olarak belirlenen veya bir Kamu Görevlisine bağlantılı olduğu anlaşılan
Üçüncü Taraflar için, herhangi olağandışı maliyetleri saptamak için iletilen harcama geri
ödeme taleplerini kontrol edin.



Üçüncü Taraflar için (özellikle artmış Rüşvet riski oluşturdukları belirlenenler için) bir
değerleme çalışması yapıldığını ve kontrollerin kanıtlarının tutulduğunu doğrulayın.
Evrakların / zorunlu alanların doldurulduğundan emin olun.



Üçüncü Taraflara ödemeler için görevlerin ayrılması (örneğin talep eden ödemeyi
onaylayamaz veya çıkaramaz).
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Yapılan ödemelerin şirketin ödemelerle ilgili kurallarını ihlal etmediğinin doğrulanması
(örn. kurallar değerleme çalışması yapılıncaya kadar ödemenin yapılamayacağını
belirtiyorsa bu kurala uyulduğunu kontrol edin).



Ödemelerin Üçüncü Tarafın belirttiği hesaba yatırılması (şirket kurallarına uygun olarak
bir hesap güncellemesi yapılmadıkça).

2.3. Kamu Görevlilerine Hediyeler ve İkram
Kamu Görevlilerine Hediyeler ve İkram, Hediye veya İkramın, adaletsiz bir avantaj veya finansal veya
başka kazanç elde etmek için verildiği algısını artırır. Bazı yasamalarda, örneğin BK’da, salt bir Hediye
veya İkram teklif etme eylemi bir Kamu Görevlisine rüşvet verme çabası olarak varsayılabilir. Bu nedenle,
Politika, bir Kamu Görevlisine herhangi bir Hediye veya İkram teklif etmeden önce Yönetim ve Genel
Danışmandan ön onay gerektirir.
Yönetim, Politikada açıklanan biçimiyle Hediyeler ve İkramı onaylayabilir. Politikanın izin verdiğinden
sapan bütün talepler, Genel Danışmandan onay gerektirir. Hediyeler veya İkram teklif etme konusundaki
bütün talepler ve bu taleplerle ilgili olarak verilen kararlar yazılı olarak belgelenmelidir. Miktarından
bağımsız olarak bütün Hediyeler ve İkram, şirketin Defterler ve Kayıtlarında kaydedilmelidir.

2.3.1.Kamu Görevlileri olarak Kamu İktisadi Teşekküllerin
Çalışanları
Kamu İktisadi Teşekküllerin çalışanları Kamu Görevlileridir. Böyle olduğu için de Kamu
Görevlilerine Hediyeler ve İkram kuralları, bu teşekküllerin çalışanları için geçerlidir ve Hediye
veya İkram teklif etmeden önce Yönetim ve Genel Danışmandan ön onay alınmalıdır. Yönetim ve
Genel Danışmanın, bu teşekküllerin müşterileri ve harici taraflarıyla iş yapan Çalışanların bu
kurala aşina olmalarını garantilemesi önemlidir.
Kamu İktisadi Teşekkül Türü

Örnekler

Kural

Kamu iktisadi şirketlerin çalışanları

Hastaneler, kamu hizmeti şirketleri,

Kamu Görevlilerine
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Kamu İktisadi Teşekkül Türü

Örnekler

Kural

enerji şirketleri, finansal hizmet

Hediyeler ve İkram

şirketleri, vb.

kuralları uygulanmalı

Devlet, özel bir şirket üzerinde önemli ölçüde

Bu durum, şirket hisselerinin bazı

Kamu Görevlilerine

kontrol uygular, Şirket bir Devletin “temsilcisi”

bölümleri başka birimlere aitse veya

Hediyeler ve İkram

veya Kamu İktisadi Teşekkül olarak kabul edilir

şirket halka açıksa da geçerlidir.

kuralları uygulanmalı

Yönetim ayrıca, birçok sözde Komünist ve eski Komünist ülkelerde birçok şirketin, Devletin
elinde veya kontrolünde olduklarının, yani bu şirketlerin çalışanlarının Kamu Görevlileri
olduklarının da farkında olmalıdır. Bu ülkelerde yerel acenteler (örn. Üçüncü Taraflar), çoğu
zaman Devletin sahip olduğu işi olumlu etkilemek amacıyla Devlet için aracı olarak hareket
ederler. Bu acentelerin aldığı komisyonlar bu acenteleri çoğunlukla, işi kazanmak için Kamu
Görevlilerine uygunsuz ödemeler yapmak için teşvik eder.
Yönetim – müşteri teşviki, müşteri kazanma, müşteri yönetimi veya Üçüncü Taraf yönetimlerinin
bir parçası olarak - bu tür müşteriler / Üçüncü Taraflarla ilişki kuran Çalışanların uygun özel
eğitimlerle bu kurallara aşina olmalarını garantilemelidir.

2.3.2.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Kolaylaştırma Ödemesi için yapılan bir talep (ister tam bu sözler kullanılsın kullanılmasın) hemen
Genel Danışmana bildirilmelidir. Böyle bir ödeme, can, vücut veya özgürlük tehlikesi olmadıkça
asla yapılmamalıdır. Her türlü Kolaylaştırma Ödemesi talebi, derhal gözden geçirmesi için Genel
Danışmana iletilmelidir.
Kolaylaştırma Ödemesi Nedir?
Kolaylaştırma Ödemesi, birçok Yolsuzlukla Mücadele kanununda bir tür Rüşvet olarak ele alınır.
Şirketin çalıştığı bazı ülkelerde, onay almak amacıyla bir süreci “hızlandırma” veya bir Kamu
Görevlisinin “elini yağlama” (her ikisi de Kolaylaştırma Ödemeleri olarak bilinir) talepleri
yaygındır. Yönetim ve Genel Danışman Kolaylaştırma Ödemelerini, Kamu Görevlisinin (veya
acentenin) yasal olarak böyle bir ödeme olmadan sağlaması gerektiği bir hizmeti hızlandırmak
amacıyla istenen küçük ödeme talepleri olarak tanırlar.
14

Yasal olarak gerekli idari ücretler veya hızlandırma hizmetleri için yapılan ödemeler Kolaylaştırma
Ödemeleri olmadıklarından bunlara izin verilir.

Örnek A
Acilen bir başka ülkedeki birkaç muhtemel müşteriye bir sunum vermeniz istendi. Bu sunum,
müşterilerin katıldıkları üç günlük bir konferansın parçası.





Seyahat şirketiniz, vize almanın iki hafta süreceğini söyler. Bu da önemli bir ağ kurma
etkinliğinin yapıldığı ilk günü kaçıracağınız anlamına gelir.
Vize başvurusunu işleyen görevliden, işleri hızlandırmak için resmi 100 Doları sessizce
nakit olarak ödeyebilirseniz bu başvurunun yarın hazır olabileceğini bildirdiği bir telefon
alırsınız. Görevli bunu herkese yapmayacağını da söyler.
İlave tutarı ödemeli misiniz?

Cevap: Hayır. Vizeyi erken almak yararlı olsa da riskleri düşünmeli ve Politikaya uyulduğundan
emin olmalısınız. Bu bir Kolaylaştırma Ödemesidir çünkü ilave para doğrudan görevliye gider ve
normal vize işlemi ücretinin bir parçası değildir. Politika, Kolaylaştırma Ödemelerini kesinlikle
yasaklar.

Örnek B
Çelskistan’a gitmek için bir vize başvurusu yapmanız gerek. Yerel elçiliğe gittiğinizde üç günlük
hizmet ve bir günlük hizmet için ücretlerin yayınlandığını görürsünüz. Kontuar görevlisi, sadece
kredi kartıyla ödenen ve elçilikten resmi bir makbuz alacağınız bir günlük hizmet için daha yüksek
ücreti ödemek isteyip istemediğinizi sorar. Daha hızlı hizmet için daha yüksek olan bu ücreti
ödeyebilir misiniz?
Cevap: Evet. Bu bir Kolaylaştırma Ödemesi değil, çünkü halka açık olan ve elçilik görevlilerinin açık
ve kişisel bir yarar kazanmadıkları bir hizmettir. Bu nedenle daha hızlı hizmet almak için daha
yüksek olan bu ücreti ödeyebilirsiniz.

YARDIM ALIN: Bir Kolaylaştırma Ödemesinin talep edilip edilmediğine dair herhangi
bir kuşkunuz varsa Genel Danışmana başvurun.

2.3.3.

Kamu Görevlilerine Hediye veya İkram Taleplerini
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Değerlendirme
Yönetim ve Genel Danışman, Kamu Görevlilerine Hediye veya İkram teklif etme konusundaki
bütün talepleri yazılı olarak onaylamalıdır çünkü bazı kanunlar kapsamında teklif edilen Hediye
veya İkramın Kamu Görevlisini etkileme amacıyla teklif edildiği veya verildiği varsayımı
bulunabilir. Ayrıca Rüşvetle Mücadele kanunlarını ihlal etmek için Hediye veya İkramın amacı,
Kamu Görevlisini, yapması yasak olan bir şeyi yapması için etkileme amacı taşımak zorunda değil
ve işlerini (veya hükümet dairesi veya şirketin işini) Şirkette tutma veya Şirkete taşıma çabalarını
da içerir.
Ayrıca, teklif edilen Hediye veya İkram, başka bir ülke veya yasamada bulunan bir Kamu Görevlisi
içinse Yönetimin önce Genel Danışmana bilgi vermesi ve sonra Hediye veya İkrama izin verilip
verilmediğini belirlemek için Kamu Görevlisinin bulunduğu yasamada hukuki danışmanlık alması
zorunludur.
Aşağıdaki soru listesi, Yöneticilerin bir Kamu Görevlisine Hediye veya İkram teklif etme talebini
değerlendirirken kendilerine sormaları gereken sorulara örnektir sadece:


Hediye veya İkram Politikanın herhangi bir hükmünü ihlal ediyor mu?



Hediye veya İkram, iş ilişkisi bağlamında yaygın olarak verilen türde midir?



Hediye veya İkramın amacı nedir?



Hediye veya İkram, yurtdışındaki bir Kamu Görevlisi içinse ülkenin veya yasamanın
Hediye veya İkramla ilgili olarak yerel kanunlarının ve düzenlemelerinin farkında mısınız?
Kanunlar veya düzenlemeler açıkça Hediye veya İkram gerektiriyor mu veya bunlara izin
veriyor mu?



Hediye veya İkram, bir rüşvet olarak, Şirketle iş tutma veya başlatma konusunda Kamu
Görevlisini etkilemek olarak algılanabilir mi veya Kamu Görevlisini Şirkete karşı
yükümlülük altına sokmak olarak görülebilir mi?



Kamu Görevlisi tarafından veya Kamu Görevlisinin dairesi veya şirket tarafından verilen ve
beklenen eski veya yeni kararlar var mı?



Kamu Görevlisi Hediyeyi veya İkramı istedi mi?



Kamu Görevlisinin Hediye veya İkramı saklayacağına inanmak için bir neden var mı?
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2.4. Kamu Görevlilerinin Yakın İlişkili oldukları Kişiler
Yakın İlişkili oldukları Kişilere Hediye ve İkram vermek, Hediye veya İkramın harici bir tarafa veya Şirket
Çalışanına kuralları göz ardı ederek Rüşvet vermek amacıyla verildiği riskini ve algısını artırır. Bu nedenle
bu tür talepler yakından değerlendirilmelidir.
Kamu Görevlilerinin Yakın İlişkili oldukları Kişiler için Hediyeler veya İkram veya Seyahat ve Konaklama
asla teklif edilmemelidir. Uygun görülürse Kamu Görevlileri için istisnaları onaylayacak tek kişi olan
Genel Danışmana bir talep iletilebilir.

2.4.1.

Harici Tarafın Yakın İlişkili oldukları Kişilere Hediye
veya İkram Verme

Harici Tarafların Yakın İlişkili oldukları Kişilere Hediye veya İkram teklif edilip edilmemesi
değerlendirilirken Çalışan aşağıdaki hususları teyit etmelidir:


Hediye veya İkram teklif etmenin harici tarafa şirkete karşı herhangi bir yükümlülük altına
sokmayacağı (veya sokmak olarak algılanmayacağı);



İkram teklif edilirse Seyahat ve Konaklamanın dahil olmadığı;



Hediye veya İkramı Yakın İlişkili oldukları Kişilere teklif etmenin adetten olduğu ve



Hediye veya İkramın ne ölçüde orantılı olduğu.

2.4.2.

Harici Taraf, Çalışanın Yakın İlişkili oldukları Kişilere
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Hediye veya İkram Veriyor
Bir çalışanın Yakın İlişkili oldukları Kişinin bir Hediye veya İkramı kabul edip etmemesi
değerlendirilirken Çalışan aşağıdaki hususları teyit etmelidir:


Hediye veya İkramın Çalışanı veya Şirketi herhangi bir yükümlülük altına sokmayacağı
(veya sokmak olarak algılanmayacağı);



İkram teklif edilirse Seyahat ve Konaklamanın dahil olmadığı;



Hediye veya İkramı Yakın İlişkili oldukları Kişilere teklif etmenin adetten olduğu ve



Hediye veya İkramın ne ölçüde orantılı olduğu.

2.5. Yeterli Defterler ve Kayıtlar
Kayıt tutmak, çeşitli Rüşvetle Mücadele mevzuatların ana unsurudur. Hediye ve İkram için iyi bir kayıt
sistemi tutmamak, Rüşvet kanıtlanmamışsa bile önemli cezalara yol açabilir. Bu nedenle Politika,
Şirketin bütün işletmelerinin verilen ve alınan Hediye ve İkramı takip etmek için bir Hediye defteri
tutmaları ve sürdürmelerini ve işletmenin finansal muhasebe sistemlerinin verilen Hediye ve İkramı
doğru olarak yansıttıklarını garantilemelerini gerektirir.
Mevzuat, hangi belli bilginin kaydedileceğini belirlemez ama bir Hediye ve İkram defteri tasarlarken ve
finansal / muhasebe sistemlerinin yeterliliğini değerlendirirken Yönetim işletmenin Defter ve Kayıtlarının
aşağıdaki hususları açıklayıp açıklayamadığını belirlemelidir:


Şirket tarafından X şirketine harcanan toplam Hediye veya İkram tutarı;



Şirket tarafından X şirketinin Y çalışanına harcanan toplam Hediye veya İkram tutarı;



Şirket tarafından X şirketinin Z departmanına harcanan toplam Hediye veya İkram tutarı;



Şirketin A departmanı tarafından X şirketi (veya X şirketinin Y çalışanı veya Z departmanı) için
harcanan toplam Hediye veya İkram tutarı;



Şirketin R çalışanı tarafından X şirketi (veya X şirketinin Y çalışanı veya Z departmanı) için
harcanan toplam Hediye veya İkram tutarı;



Finansal muhasebe sistemlerinde (X departmanı başına veya bütün işletme için) toplam Hediye
ve /veya İkram tutarı için altta yatan harcamalar;
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Şirket tarafından X şirketinden (veya X şirketinin Y çalışanı veya Z departmanından) alınan
toplam Hediye ve İkram tutarı;



Şirketin R çalışanı tarafından X şirketinden (veya X şirketinin Y çalışanı veya Z departmanından)
alınan toplam Hediye ve İkram tutarı;



Hediye veya İkramın neden yasadışı olmadığını gösteren bilgiler dahil Hediye veya İkramın
nedeni;

Savcılıkların, Defter ve Kayıtlarla ilgili olarak gizli "danışmanlık ücretlerine" ve bir şirketin dahili finansal
kayıtlarında kayıtlı diğer yanıltıcı bilgilere epey odaklandığını belirtmek önemlidir. Mevcut sistemlerinin
yukarıdaki bilgiyi sağlayıp sağlayamayacaklarını değerlendirirken Yönetimin makul bir süre içinde talep
edilen bu tür bilgiyi bir veya birkaç mevcut sistemden toplayabilecek durumda olması gerekir. Yönetim
ayrıca muhasebe departmanı çalışanlarının geri ödeme taleplerini ayrıntılı olarak inceleyebileceklerini
teyit etmelidir.

2.5.1.Hediye ve İkram Defteri
Kamu Görevlilerine verilen ve Kamu Görevlilerinden alınan bütün Hediye ve İkramın, tutarından
bağımsız olarak Hediye ve İkram Defterinde kaydedilmeleri gerekir. Yönetim defteri işe uyacak
biçimde tasarlayabilir, ancak, Hediye ve İkramla ilgili bilginin kolaylıkla bulunabilmesini
garantilemek için aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir.


Hediye veya İkramın açıklaması;



Hediye veya İkramın teklif edildiği veya alındığı tarih;



Hediye veya İkramın (yaklaşık) değeri;



Hediye veya İkramın teklif edildiği Çalışanın veya harici kişinin adı;



Hediyeyi veya İkramı teklif eden Çalışanın veya harici kişinin adı;



Bir istisnanın verilmesi veya Hediye veya İkramın bir Kamu Görevlisince teklif edilmesi
veya alınması durumunda yönetici ve Genel Danışmandan onay ve



Hediye veya İkram eşiği aştığında alınacak önlem açıklaması.

Hediye ve İkram defteri, yapılan eylemin notuyla birlikte bir hayır kurumuna veya işletmedeki
başka bir kişiye bağışlanan Hediye ve İkram kalemlerini de yansıtmalıdır.
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Bir Hediye ve İkram defteri örneği Ekte bulunabilir.

2.5.2.

Finansal Muhasebe Sistemi

Yönetim ayrıca finansal / muhasebe sistemlerinin verilen Hediye ve İkram hakkında bilgi
toplayabilmelerini garantilemelidir. Yönetim, talep edilebilecek bilgi hakkında rapor üretebilmek
için yeni sistemlere yatırım yapmak zorunda değildir. Defter ve Kayıtlar gerekliliklerine uyumu
garantilemek için Yönetim, bildirilen bütün verilen Hediye ve İkramın yerel Defter ve Kayıtlarda
doğru bir harcama kategorisiyle birlikte yansıtıldığını garantilemek için sistemlerini takip etmeli
ve izlemelidir. Örneğin, defterdeki kalemleri muhasebe sistemindeki kalemlerle karşılaştırmalıdır.
Ayrıca Yönetim, işletmenin takip ve izleme programına Hediye ve İkramın belirsiz, yanlış veya
yanıltıcı kategorilerde gizlenmediğini garantileyecek kontroller de dahil etmelidir.

2.6. Eğitim
Yönetim, yeni ve mevcut bütün Çalışanların, Rüşvet ve Hediye ve İkramla ilgili kuralların farkında
olmalarını garantilemelidir. Hediye veya İkram alma veya verme işlemine doğrudan muhatap olan
Çalışanlar için konu hakkında yüksek seviyeli bir eğitim yeterlidir. Bu tür Çalışanlar arasında borçlu
hesaplarda çalışanlar (ödemelerde ikazları saptayabilecek konumda olanlar), satış ve pazarlama
personeli, ilişki yöneticileri, vb. bulunabilir. Yönetim ayrıca İşletmenin, daha yüksek Rüşvet riski
oluşturan Üçüncü Taraflarına eğitim vermek isteyebilir.
Yönetim eğitim sıklığını, değerlendirilen Rüşvet riski profiline dayalı olarak belirlemelidir.

2.7. Takip ve İzleme
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Yönetim, uygulanan Rüşvetle Mücadele kontrollerinin çalıştıklarını garantileyecek uygun takip ve izleme
etkinlikleri oluşturmalıdır. Takip ve izleme etkinlikleri, işletmede bir dahili izleme planında
kaydedilmelidir.
Üçüncü Taraflar için önerilen takip ve izleme faaliyetlerine ilaveten Yönetim, aşağıdaki alanlar için de
etkinlik oluşturmak isteyebilir:


Harcamaların Politika kurallarına uyup uymadığını değerlendirmek için büyük anlaşmalar veya
imzalarda hazır bulunanların harcamalarını gözden geçirmek;



Çalışanlara yapılan komisyon ve diğer ödemelerin yapılan işe ve herhangi bir sözleşmeli
anlaşmaya uygun olup olmadığını kontrol etmek;



Varsa, personel istihdam etme ve istihdam öncesi tarama kurallarının daha yüksek riskli
konumlardaki Çalışanlar için izlenmesini garantilemek;



Çalışanların Politikayla ilgili eğitimi tamamladıklarını kontrol etmek;



Harcamaların uygun ve işletmenin kurallarıyla uyumlu olduklarını garantilemek için belli bir süre
boyunca yüksek riskli konumlardaki Çalışanların harcamalarını değerlendirmek;



Finansal muhasebe işleminin izlendiğini garantilemek (örn. görevler ayrılığı, bütün gerekli
kontroller yapılıncaya kadar ödeme yok, vb.);



Onaylanan Hediye ve İkram harcamalarının, Hediye ve İkram Defteri dahil Defter ve Kayıtlarda
kaydedildiğini kontrol etmek;



Onaylanan Hediye ve İkramın, gerçek harcama kategorisi altında kaydedildiğini ve belirsiz, yanlış
veya yanıltıcı bir kategoriye sınıflanmadığını garantilemek ve



Bütün Hediye ve İkramın, bütün finansal muhasebe sistemi boyunca izlenebilir olduğunu kontrol
etmek.

3. İstisnalar için Değerlendirme Talepleri
Çalışanlar, zaman zaman Politikayla ilgili istisnalar almak isteyebilirler. Politikada belirtildiği gibi Yönetim,
aşağıdaki hususlar bulunduğu sürece Politikayla ilgili istisnalar verebilir:


Talep bir Kamu Görevlisiyle ilgili değil,
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Rüşvet veya Rüşvet algısı yok,



Hediye veya İkram Politika ilkelerine uyumlu ve



Şirketin Genel Danışmanı onaylıyor.

İstisnayla ilgili talepler konusundaki kararlar tamamen belgelenmeli ve saklanmalıdır. Yönetimin, Politika
istisnalarını sınırlaması ve bunun yerine Çalışanlarına Politikayla uyumlu olmayan Hediye ve İkramları
reddetmelerini sağlaması teşvik edilir.
Aşağıdaki alt bölümler, bazı en sık talep edilen istisna taleplerinin değerlendirilmesi hakkında kılavuzluk
sağlar. Değerlendirilmesi gereken sorular nihai değildir. Yönetim, teklif edilen Hediye veya İkramın bir
Rüşvet olup olmayacağını (Rüşvet olarak algılanıp algılanmayacağını) veya harici tarafın veya Çalışanın
kararını etkileme çabası olarak yorumlanıp yorumlanamayacağını belirlemek için gerekli olduğu kadar
soru sormalıdır.

3.1. Standartların Üzerinde Hediye veya İkram Verme
Hediye ve İkram standartlarına istisnalar verilebilir ("maliyetler, miktar ve sıklık açısından makul"). Bir
istisna verip vermemeyi değerlendirirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:


Hediye veya İkram Politikanın herhangi bir hükmünü başka şekilde ihlal ediyor mu?



Hediye veya İkram, iş ilişkisi bağlamında yaygın olarak verilen türde midir?



Hediye veya İkram, yurtdışındaki bir müşteri içinse Hediye veya İkramla ilgili olarak ülkenin yerel
kanunları ve düzenlemelerinin farkında mısınız?5



Hediye veya İkramın amacı nedir?



Hediye veya İkram ilgili standartları neden aşması gerekir?



Hediye veya İkram, bir rüşvet olarak algılanabilir mi veya harici kişinin Şirkete karşı bir
yükümlülük altına sokulması olarak görülebilir mi?

3.2. Standartların Üzerinde Hediye veya İkram Alma
5

Yönetim, her zaman harici tarafın ikamet ettiği ülkedeki ilgili mevkidaşından tavsiye almalıdır.
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Çalışanlar, Politika standartları üzerinde Hediye ve İkram kabul etme konusunda bir istisna talep
ettiklerinde ("maliyetler, miktar ve sıklık açısından endüstri standartları dahilinde makul") Yönetime,
Çalışanları Hediye veya İkramiyeyi reddetmeleri konusunda teşvik etmeleri tavsiye edilir.
Bir Hediye veya İkramı reddetmenin uygunsuz olduğu düşünüldüğü yerde ve Hediye veya İkramın
Politikanın, fiili veya algılanan Rüşvetle ilgili ilkelerini ihlal etmediği durumda Hediye veya İkram,
başkalarının yanı sıra aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kabul edilebilir:


Hediye veya İkramın Hediye ve İkram Defterinde kayıtlı olduğunu garantilemek ve



Hediyeyi alan Çalışanı Hediyenin bir hayır kurumuna bağışlanmasını düzenlemesi veya Çalışan
Hediyeyi kullanırsa Hediye değerini bir hayır kurumuna bağışlaması için teşvik etmek veya



İkramı alan Çalışanı, İkram değerinin bir hayır kurumuna bağışlanmasını ayarlaması için teşvik
etmek veya



Hediye veya İkram kullanması için başka bir Çalışana verilmişse işletme Hediye veya İkramın
değerini bir hayır kurumuna bağışlamalıdır.

Bağışçı, İkram veya Hediye (değeri) bir hayır kurumuna bağışlanırsa bilgilendirilmeli, böylece her taraf
Hediye veya İkramın Çalışanı veya Şirketi etkilemediğini açıkça anlar.

3.3. Seyahat ve Konaklama
Yönetim, Kamu Görevlisi olmayanlara/olmayanlardan Seyahat veya Konaklama teklif etmeyi veya almayı
yasaklayan kuralla ilgili istisnalar verebilir. Analiz, Seyahat ve Konaklamanın Şirket işletmesi tarafından
teklif edilmesine veya Seyahat veya Konaklamanın bir Çalışana teklif edilmesine bağlı olarak biraz
değişiklik gösterebilir.
Diğer kurallarda olduğu gibi Çalışanlar, Seyahat veya Konaklamayı reddetmelidir veya Çalışanların işiyle
ilgili kabul edilirse Şirket işletmesi Seyahat veya Konaklamayı ödemelidir.

3.3.1.Harici bir Tarafa Seyahat veya Konaklama
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Teklif Etme
İşletmenin harici bir tarafa Seyahat ve Konaklama teklif edip etmemesi gerektiğini
değerlendirirken aşağıdaki faktörler değerlendirilmelidir:


Seyahat ve/ veya Konaklamayı teklif etmek Politikayı ihlal eder mi?



Harici tarafa teklif, uygun bir sektör birliği etkinliği, eğitimi veya eğitim toplantısı, iş
konferansı, Şirketin ürünleri ve hizmetlerinin tanıtımı veya sunumuyla (veya başka
amaçlarla) bağlantılı mı?



Taşıma ve sınıf (örn. birinci sınıfa karşılık ekonomik sınıf) şirketin kendi seyahat
politikasıyla uyumlu mu?



Etkinlik, eğitim, toplantı, konferans, sunum veya tanıtımın yapıldığı Konaklama normalde
yapılan bir yer mi yoksa Konaklama başlıca tatil, spa, golf, vb. etkinliklerle mi bilinir?



Harici müşteri etkinlik, eğitim, toplantı, konferans, sunum veya tanıtımla ilgili şeyleri
yapmak için ne kadar zaman harcayacak? 6



Şirket işletmesi harcamaları doğrudan bir seyahat acentesine / otele (veya yetkili seyahat
acentesi aracılığıyla rezervasyon yaparak) mı ödeyecektir?

3.3.2.

Seyahat veya Konaklamayı Kabul Etme

Çalışanlara teklif edilen Seyahat ve Konaklamayı kabul etmeleri için bir istisna sağlanıp
sağlanmaması konusunda değerlendirme yaparken aşağıdaki hususları dikkate alın:


Seyahat ve/ veya Konaklamayı kabul etmek Politikayı ihlal eder mi?



Çalışana teklif, uygun bir sektör birliği etkinliği, eğitimi veya eğitim toplantısı veya iş
konferansıyla (veya başka amaçlarla) bağlantılı mı?



Taşıma ve sınıf (örn. birinci sınıfa karşılık ekonomik sınıf) şirketin kendi seyahat
politikasıyla uyumlu mu?

Genel bir kural olarak harcanan zaman davetin öne sürülen amacıyla ilgili olarak %70'ten azsa o zaman bu meşru bir iş
toplantısı olmayabilir. Ya Çalışan ya da Yönetim, kendileri ödeme yapmalı ya da yerel işletme Seyahat ve Konaklama
harcamalarını ödeyebilir.
6
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Etkinlik, eğitim, toplantı veya konferansın yapıldığı Konaklama normalde yapılan bir yer
mi yoksa konaklama başlıca tatil, spa, golf, vb. etkinliklerle mi bilinir?



Çalışan etkinlik, eğitim, toplantı veya konferansla ilgili şeyleri yapmak için ne kadar
zaman harcayacak?6



Etkinlik Şirketin Çalışanın Seyahat ve Konaklamasını ödemeye hazır olacağı bir etkinlik
midir?

4. İlave Kılavuz
4.1. Hediye veya İkram Değil
Hediye ve İkram tanımında sağlanan örneklere ilaveten aşağıdaki kalemler bir Hediye veya İkram olarak
kabul edilmemelidir:


üzerinde bir Şirket logosu bulunan nominal değerde bir kalem veya başka nesne,



bir iş toplantısının parçası olarak kahve veya alkolsüz içecekler,



makul veya orantılı bir öğle veya akşam iş yemeği veya



makul bir mesafe içinde bir Şirkete/Şirketten taksiyle gidiş, kiralık otobüs, kiralık araç veya başka
bir temel taşıma.

Ancak üzerinde bir Şirket logosu bulunan bir Mont Blanc veya benzeri pahalı bir kalem, kalemin maliyeti
nedeniyle bir Hediye olarak kabul edilmelidir.
Öğle/Akşam İş Yemeği
Bir yemek ancak (a) yemek müstakbel bir iş yerine mevcut bir işle ilgiliyse, (b) tartışmanın ana konusu
mevcut işse, (c) yemek gerektiğinden daha pahalı veya müsrif değilse ve (d) yemek aşırı alkol tüketimi
gibi ilave bir ikram bileşenine sahip değilse bir öğle veya akşam iş yemeği olarak kabul edilecektir.
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Bir Hediye veya İkram olarak kabul edilmeyen kalemler, Hediye veya İkram eşiği ve sınırına dahil
edilmezler ama yine de tam şeffaflık için Hediye ve İkram Defterine kaydedilmelidir.

4.2. Diğer Hediyeler ve İkram
Hediye veya İkram tanımında sağlanan örneklere ilaveten aşağıdaki kalemler de bir Hediye veya İkram
olarak kabul edilmelidir:


miktarından bağımsız olarak şarap şişeleri,



miktarından bağımsız olarak piyango biletleri,



Şirket harici tarafları taşımak için lüks bir yat veya limuzin kiralar veya



herhangi bir etkinlik biletleri.7

4.3. Şirket Destekli Etkinlikler
Bir Şirket işletmesi bir etkinliği desteklemek istiyorsa işletme, etkinliğin sadece Şirketin sponsorluk
kılavuzlarına uymasını garantilemekle kalmamalı aynı zamanda etkinlikle ilgili olarak bilet ve diğer
promosyon ürünlerini teklif etme kurallarının da Politikayla uyumlu olmasını sağlamalıdır. Alternatif
olarak Genel Danışmana danışan Yönetim, desteklenen etkinlik için özel Hediye ve İkram kuralları
oluşturmak isteyebilir.
Kamu Görevlilerinin Şirket Destekli Etkinliklere katılımı, Politikanın 3.3 alt bölümü ve bu Kılavuzun 2.3 alt
bölümünde sağlanan önerilere uymalıdır. Yönetim, bu etkinlikler için Kamu Görevlileri için farklı kurallar
oluşturmak istiyorsa Yönetim, Genel Danışmana bir istisna talebi iletmelidir. Ekte bulunan Şirket
Destekli Etkinlik için İstisna Talebi Formu örneğine bakın.

7

Ev sahibi (biletleri teklif eden kişi) etkinlikte hazır bulunmuyorsa biletler İkram olarak kabul edilemezler.
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5. Ek


Örnek Hediye Defteri



Örnek Değerleme Çalışması Anketi



Örnek Rüşvetle Mücadele Sertifikasyonu



Örnek Üçüncü Taraf Sözleşme Dili



Örnek Şirket Destekli Etkinlik için İstisna Talebi Formu
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ÖRNEK HEDİYE VE İKRAM DEFTERİ

HARİCİ KİŞİLERDEN ALINAN HEDİYE VE İKRAM

Hediye veya İkramın
açıklaması

Alınma Tarihi

Değer (Yaklaşık)

Kimden alındığı:
(Kişi ve
organizasyonun
adı)

Kamu
Görevlisi?
E/H

Alan kişi:
(Çalışanın Adı)

İsteğe bağlı:
Onaylayan:
(Yöneticinin Adı)

Eşik aşıldıysa
alınan önlem

Açıklamalar

Kamu
Görevlisi?
E/H

Teklif eden kişi:
(Çalışanın Adı)

İsteğe bağlı:
Onaylayan:
(Yöneticinin Adı)

Eşik aşıldıysa
alınan önlem

Açıklamalar

1)

2)

3)

HARİCİ KİŞİLERE TEKLİF EDİLEN HEDİYE VE İKRAM

Hediye veya İkramın
açıklaması

Teklif Tarihi

Teklif edilen kişi:
(Kişi ve
Değer (Yaklaşık)
organizasyonun
adı)

1)

2)

3)
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ÖRNEK RÜŞVETLE MÜCADELE DEĞERLEME ÇALIŞMASI ANKETİ
Aşağıda, bir işletmenin mevcut Üçüncü Taraflar için Değerleme Çalışması anketine dahil edilebilecek
Üçüncü Taraf Rüşvet riski değerlendirmesi için girdi olarak kullanılabilecek örnek sorular
bulunmaktadır. İlgili sorular sarıyla vurgulanmıştır.
İşletmenin özel bilgileri ve şartları ve Üçüncü Taraflarla ilişki türleri, Üçüncü Tarafın Rüşvet riskini
değerlendirmek için hangi kesin bilgilerin derlenmesi gerektiğini belirlemede dikkate alınmalıdır.
I.

TEMEL BİLGİ

Cevap veren Taraf veya Kişi 8(büyük harflerle)

Tarih

Cevap Verenin/Hazırlayanın İmzası

Görevi

İşletme Adresi, İl, Posta Kodu

Telefon, Dahili

Ülke
Birim Türü (Birini işaretleyin)

Faks
Kişi

Ortaklık

Proje, geçerliyse

Şirket

Hizmetlerin yapılacağı
ülke

Sağlanacak Hizmetlerin Kapsamı:

Özet Ticari Şartlar:

"Taraf" terimi, bu anketi dolduran kişi veya birimi ve herhangi iştirakleri ve taraf bir birimse herhangi direktörleri,
memurları, yöneticileri veya ana çalışanları ile ilgilidir.
8
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Sonraki adım


II.

Taraf bir şirketse (örn. A Şirketi), aşağıdaki II. Bölümü doldurun, III. Bölümü atlayın.
Başvuran bir kişiyse, aşağıdaki III. Bölümü doldurun, II. Bölümü atlayın.
A ŞİRKETİ GEÇMİŞİ (Sadece şirketse doldurun):
A.

A Şirketi hakkında Bilgi
1.

Kuruluş/tescil yılı ve ülke/il:

2.

A Şirketinin ticari faaliyetlerinin açıklaması:

3.

A Şirketi büyüklüğü:

4.
B.

a.

Son üç mali yıl için brüt gelirler:

b.

Mevcut çalışan sayısı:

Şirket tescil veya kimlik numarası (varsa):

A Şirketi ve Çalışanlarının Ticari Deneyimi
1.

A Şirketinin, ŞİRKET için önerilen işle ilgili alanlardaki ticari deneyimi ve kalifikasyonları
hakkında kısa bir açıklama sağlayın:

2.

A Şirketinin projelerde çalışmaları beklenen personelin adları ve ilgili görevlerinin ve yapmaları
beklenecek işin kısa bir açıklaması:

3.

A Şirketi tarafından ŞİRKET işinde yardım etmeleri istenebilecek (A Şirketince istihdam
edilmeyen) herhangi başka kişilerin veya birimlerin adları. Ayrıca bu kişilerin veya birimlerin
görevi ve yapmaları beklenecek işi kısaca açıklayın. (ŞİRKETİN bu tür kişilere veya birimlere
önceden onay vermesi gerektiğini ve bu tür kişilerin veya birimlerin ayrı anketler doldurmalarını
isteyebileceğini dikkate alın):

4.

Yukarıda II.B.2 ve 3'teki sorularda adları bildirilen kişiler ve birimlerle ilgili kısa bir geçmiş
açıklamasının yanı sıra iş deneyimleri ve kalifikasyonlarının bir özetini (kişiler için özgeçmiş
eklenmesi kabul edilebilir) sağlayın:

5.

İşletmenin geçmiş ve mevcut müşterilerinin birkaçının adlarını sağlayın:
Şirket

Geçmiş veya Mevcut Müşteri
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C.

A Şirketinin Bütün Hissedarlarının, Direktörlerinin ve Memurlarının Adları (gerekirse ilave form
ekleyin)

1.

A Şirketinin Hissedarının Adı ve Mülkiyet Yüzdesi

2.

Direktörler ve Memurların Adı ve Görevi
Adı

3.

D.

E.

Görevi

Yukarıda B Bölümünde zaten açıklanmamışsa yukarıdaki II.C.1 ve 2'deki sorularda adları
verilen kişilere dair kısa bir geçmiş açıklaması ve iş deneyimleri ve kalifikasyonlarıyla birlikte A
şirketindeki görevlerine dair bir özet sağlayın (bir özgeçmiş eklemek kabul edilebilir):

İştirak Birimleri, A Şirketiyle İlişkileri ve İş Faaliyetlerinin açıklaması:
1.

Ana Şirket(ler):

2.

Ortak Sahip Olunan Şirket(ler):

Rüşvetle Mücadele uyumluluk programı. A Şirketinin, özel veya kamu görevlisinin Rüşvetini
önlemek için ŞİRKET'inkine eşdeğer bir uyumluluk programı var mıdır9? Cevap evet ise, lütfen
açıklayın.

Bir Kamu Görevlisi, ister seçilmiş ister atanmış olsun bir yabancı, ulusal, yerel veya belediye hükümetinin herhangi bir
memuru veya çalışanı (bunlara herhangi türde bir yasal, idari veya hukuki görevi bulunan görevliler dahildir); herhangi bir
hükümet veya temsilcisi için veya adına resmi bir kapasiteyle hareket eden veya kamu işlevi yürüten herhangi bir kişi,
örneğin bir kamu sağlık ajansı için çalışan bir profesyonel; BM veya Dünya Bankası gibi kamusal bir uluslararası örgütün
memuru veya çalışanı; siyasi partiler, memurları ve kamu hizmeti için adayları ve Kamu İktisadi Teşekküller veya devlet
kontrolündeki ticari işletmelerin çalışanlarıdır.
9
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F.

Eski Soruşturma, Suçlama veya Hükümler. Sahtekarlık, yalan beyan, Rüşvet veya benzeri
faaliyetler dahil herhangi fiili veya sözde cezai dava veya bu tür suçlamaları içeren herhangi bir sivil
dava için son 10 yıl içinde Şirkete karşı, mevcut bir şirket görevlisi veya A Şirketinin bir görevlisi
olmuş olan bir kişiye karşı yapılan herhangi soruşturma, suçlama, karar veya hükmün veya bu tür
özellikte olan konularla ilgili olarak devam eden herhangi bir soruşturmanın ayrıntılarını sağlayın:

Sonraki adım, aşağıdaki IV. Bölümü doldurun.
III.

DANIŞMAN / ACENTE / SİMSAR / VB. GEÇMİŞİ (Ancak bir kişiyse doldurun):

A.

Danışman hakkında Bilgi
1.

Vatandaşlık:

2.

Kişinin pasaportu veya diğer kimlik numarası (varsa):

B.

C.

Teklif Edilen Danışmanın İş Deneyimi
1.

Danışmanın geçmişine dair kısa bir açıklama ve teklif edilen proje(ler) veya iş faaliyetiyle ilgili
kişinin iş deneyimi ve kalifikasyonlarının özetini sağlayın:

2.

Danışmanın ŞİRKET adına belirtilen proje(ler)de veya iş faaliyetinde çalışmak için getirmesi
beklenen diğer kişilerin veya birimlerin adları (ŞİRKETİN bu tür kişilere veya birimlere önceden
onay vermesi gerektiği ve bu tür kişilerin veya birimlerin ayrı anketler doldurmalarını
isteyebileceğini dikkate alın).

Danışmanın %25'ten fazla Hissedar olduğu Şirketlerin Adları ve Şirketlerin Faaliyet
Açıklaması
Şirket(ler)in Adı

İş Açıklaması
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D.

Eski Soruşturma, Suçlama veya Hükümler. Sahtekarlık, yalan beyan, Rüşvet veya benzeri faaliyetler
dahil herhangi fiili veya sözde cezai dava veya bu tür suçlamaları içeren herhangi bir sivil dava için
danışmana karşı yapılan herhangi soruşturma, suçlama, karar veya hükmün veya bu tür özellikte
olan konularla ilgili olarak devam eden herhangi bir soruşturmanın ayrıntılarını sağlayın:

Sonraki adım, aşağıdaki IV. Bölümü doldurun.
IV.

KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLER DAHİL KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİ

Aşağıdaki soruların cevaplandırılması amacıyla kamu görevlisi (görevlileri), ister seçilmiş ister atanmış olsun bir
yabancı, ulusal, yerel veya belediye hükümetinin herhangi bir memuru veya çalışanı (bunlara herhangi türde yasal,
idari veya hukuki görevi bulunan görevliler dahildir); herhangi bir hükümet veya temsilcisi için veya adına resmi bir
kapasiteyle hareket eden veya kamu işlevi yürüten herhangi bir kişi, örneğin bir kamu sağlık ajansı için çalışan bir
profesyonel; BM veya Dünya Bankası gibi kamusal bir uluslararası örgütün memuru veya çalışanı; siyasi partiler,
memurları ve kamu hizmeti için adayları veya Kamu İktisadi Teşekküller veya devlet kontrolündeki ticari işletmelerin
çalışanları demektir.
A.

Teklif edilen kişi veya şirket, şu anda veya son üç yılda kamu görevlisi olarak çifte durumu bulunan ticari
bir kişi midir? Cevap evet ise istenen/çalışılan Devlet dairesinin, acentenin veya görevinin veya
görevlerinin adını ve geçerliyse askeri rütbesini sağlayın.

B.

Teklif edilen kişi veya şirket herhangi bir biçimde (kan bağı, evlilik veya başka şekilde) bir kamu
görevlisiyle ilişkili midir? Cevap evet ise ilişkiyle ilgili bir açıklama sağlayın.

C.

Teklif edilen kişinin şirketi veya sahip olunan şirket (herhangi ana şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak
sahipliği dahil) doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir kamu görevlisinin veya kamu
görevlisi ailesinin mülkiyetinde midir? Cevap evet ise ilişkiyle ilgili bir açıklama sağlayın.

D.

Kamu görevlisi veya kamu görevlisinin ailesinin teklif edilen kişi veya şirketle ilgili herhangi bir mali çıkarı
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(yukarıda açıklanana ilaveten) var mıdır? Cevap evet ise bir açıklama sağlayın.

E.

Teklif edilen kişi veya şirket bir kamu görevlisinin veya bir kamu görevlisinin ailesinin çalışanı veya
danışmanı mıdır veya öyle olması bekleniyor mu? Cevap evet ise ilişkiyle ilgili bir açıklama sağlayın.

F.

Teklif edilen kişi veya şirketin aşağıdaki kurumlara bütün satışlarının (hizmet tedariki dahil) bir listesini
sağlayın: (i) ulusal, bölgesel veya yerel hükümet veya devletin dairesi, acentesi veya temsilcisi, (ii)
uluslararası kamu organizasyonu veya (iii) Kamu iktisadi (tamamen veya kısmen) veya Devlet kontrolünde
ticari teşekkül.

G. Yukarıda F maddesinde listelenen bütün bu tür satışlar için aşağıdaki hususları açıklayın: (i) tek kaynaktan
mı veya rekabetçi ihale ile mi yapıldığı ve (ii) bu tür işlemlere katılan herhangi aracıların veya diğer
üçüncü tarafların rolü.

H. Yukarıda açıklanan bilgilerin dışında teklif edilen kişi veya şirket, (i) iş elde etmek veya elde tutmak veya
herhangi başka bir ticari avantaj kazanma çabaları veya (ii) vergiler, gümrük, düzenleyici onaylar ve
izinler (dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın) ile ilgili Devlet daireleriyle etkileşimde doğrudan veya
aracılar üzerinden herhangi bir Kamu Görevlisine herhangi bir ödeme veya başka karşılık sağladı mı?
Cevap evet ise karşılıkla ilgili bir açıklama sağlayın.

V.

ÜLKENİN KANUNLARI VE ADETLERİ
Teklif edilen kişi veya şirket için teklif edilen ilişkiye girmesi yasal mıdır?

VI.

İŞ REFERANSLARI
Teklif edilen kişi veya şirketin temsil ettiği diğer şirketler dahil Ticari referanslar sağlayın.

Şirket

Adı

Görevi
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Telefon No.

VII.

DOKÜMANLAR
Aşağıdaki dökümanların bir kopyasını sağlayın:
1.
2.

Şirketse:
şirket broşürleri, denetlenen son hesaplar, faaliyet raporları veya benzeri
dokümantasyon, şirketin ahlak kuralları, yazılı Rüşvetle Mücadele kılavuzları (varsa)
Kişiyse: özgeçmiş

ŞİRKETİN, taraf ile herhangi bir sözleşmeli anlaşma yapıp yapmayı belirlerken yukarıdaki bilgiye güveneceğini ve teklif
edilen kişi veya şirket tarafından sağlanan herhangi bir yanlış, eksik veya yanıltıcı bilginin herhangi bir sözleşmeli
anlaşmanın derhal feshedilmesi için gerekçe oluşturacağını anlıyorum.

Şirket Adı: ___________________________________________________
İmza:
Tarih:

VIII.

__________________________________________________ _
____________________________________________________

ŞİRKETİN DEĞERLENDİRMESİ

A Şirketinin veya Danışmanın sektördeki itibarı: __________________________

__

ŞİRKETİN Çalışanının A Şirketi veya Danışmana dair kendi izlenimi:
_______________________________________________________________

___

A Şirketi veya Danışman geçmişte ŞİRKETLE çalıştıysa ilişki olumlu muydu?
________________________________________________________________

____

Danışman ilişkisi, olağandışıymış gibi görünüyor veya rutin tedarikçi veya müşteri ilişkisiymiş gibi
görünmüyor. Gözden geçirmesi için Genel Danışmana iletilecek Değerleme Çalışması başvurusu.
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ÖRNEK: RÜŞVETLE MÜCADELE
SERTİFİKASYON BEYANI

ŞİRKET belli hizmetler sağlamak için zaman zaman üçüncü taraflar (her biri bir "Taraf" olarak anılır)
görevlendirir. Kuruluş genelindeki politika kapsamında bir Tarafın, organizasyonumuz veya
organizasyonumuzun önemli bir yatırımının bulunduğu bir birim adına herhangi bir harici tarafla
doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim kurması konusunda makul bir olasılık varsa Tarafın, belli
Rüşvetle Mücadele ilkelerine uyması gerekli olacaktır. Aşağıdaki sertifikasyonu doldurarak temsilci,
anılan Tarafın, belirtilen Rüşvetle Mücadele ilkelerine uyacağını veya bu ilkeleri hafifletecek kendi
programının yürürlükte olduğunu onaylar.

Aşağıda belirtilen Taraf adına işburada aşağıdaki hususları onaylıyorum:

1.
Taraf ve çalışanları, memurları ve direktörleri, yolsuzluk, Rüşvet, etik iş ahlakı, kara para aklama, siyasi
katkılar, hediyeler ve ikram veya özel veya Kamu Görevlilerine veya bu Görevlilerle bağlantılı olarak yasal harcamalarla ilgili
bütün geçerli kanunların yasal gereksinimlerine 10(hep birlikte "Yolsuzlukla Mücadele Kanunları") uymaktadırlar. Taraf,
Tarafın veya herhangi bir acentesinin, çalışanının, memurunun, direktörünün, hissedarının, ortağının, temsilcisinin veya
Taraf (alt yükleniciler dahil) ile ilişkili olan veya adına hareket eden herhangi başka bir kişinin herhangi bir Yolsuzlukla
Mücadele Kanununu ihlal ettiği veya ihlal edebileceği veya bu Kanunlar kapsamında herhangi bir önemli yükümlülüğü
olduğu veya olabileceğini ileri süren herhangi bir yazılı tebliğ almamıştır.
2.
Taraf, acentelerinin, çalışanlarının, memurlarının, direktörlerinin, hissedarlarının, ortaklarının,
temsilcilerinin ve Taraf ile ilişkili olan veya Taraf adına hareket eden herhangi başka kişilerin (hep birlikte "Temsilciler") ve
varsa alt yüklenicilerin, herhangi bir kişiye, bu kişiyi ŞİRKET adına iş almaya veya elde tutmaya, iş yönlendirmeye veya
uygunsuz bir avantajı garanti altına almaya yardım etmek için herhangi bir edimi yaptırması veya kararı aldırması veya edimi
veya kararı etkilemesi için etkisini veya konumunu kullanmasını teşvik etme amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ister
üçüncü taraf aracı veya başka şekilde, ŞİRKETİN angajmanı veya bu angajmandan kaynaklanan işle bağlantılı olarak değerli
herhangi bir şeyi11 teklif etmeyecek, ödemeyecek, ödeme vaadi vermeyecek veya verilmesini veya aktarılmasını
onaylamayacak ve bunların yapılmaması için önlem(ler) alacaktır.
3.
Bu sertifikasyon tarihinde sona eren üç yıllık dönem boyunca ve bildiği kadarıyla Tarafın ve Temsilcilerinin
ve varsa alt yüklenicilerin, herhangi bir kişiye, bu kişiyi ŞİRKET için iş almaya veya elde tutmaya, iş yönlendirmeye veya
Bir Kamu Görevlisi, ister seçilmiş ister atanmış olsun bir yabancı, ulusal, yerel veya belediye hükümetinin herhangi bir
memuru veya çalışanı (bunlara herhangi türde bir yasal, idari veya hukuki görevi bulunan görevliler dahildir); herhangi bir
hükümet veya temsilcisi için veya adına resmi bir kapasiteyle hareket eden veya kamu işlevi yürüten herhangi bir kişi,
örneğin bir kamu sağlık ajansı için çalışan bir profesyonel; BM veya Dünya Bankası gibi kamusal bir uluslararası örgütün
memuru veya çalışanı; siyasi partiler, memurları veya kamu hizmeti için adayları ve Kamu İktisadi Teşekküller veya devlet
kontrolündeki ticari işletmenin çalışanları olarak tanımlanır.
11
Alıcıya bir yarar veya avantaj sağlayan, Nakit veya Nakit Benzerleri, aşırı yüksek veya indirimli fiyatlara karşılık mülk veya
hizmet alımı, Hediyeler, İkram, arabalar, mücevher, ev geliştirmeleri, seyahat ve konaklama, menkul değerler, vb. gibi dahil
ama bunlarla sınırlı olmaksızın – maddi ve maddi olmayan, finansal veya finansal olmayan – her şey.
10
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uygunsuz bir avantajı garanti altına almaya yardım etmek için herhangi bir edimi yaptırması ve kararı aldırması veya edimi ve
kararı etkilemesi için etkisini veya konumunu kullanmasını teşvik etme amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ister üçüncü
taraf aracı yoluyla, ŞİRKETİN angajmanı veya bu angajmandan kaynaklanan işe bağlantılı olarak değerli herhangi bir şeyi
teklif etmemiş, ödememiş, ödeme vaadi vermemiş veya verilmesini veya aktarılmasını onaylamamıştır.
4.
Taraf, ŞİRKETİN angajmanıyla bağlantılı, doğrudan veya dolaylı olarak para veya herhangi değerli bir şeyin
parasının ödemesini, verilmesini veya devredilmesini doğru biçimde yansıtan defterler ve kayıtlar tutacaktır ve
Temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin (varsa) tutmalarını sağlayacaktır.
5.
Taraf aşağıdaki hususları kabul etmektedir: (a) sertifikasyondaki beyanların asılsız, yanlış veya eksik
olduğuna inanacak bir nedeni varsa ŞİRKETİ derhal yazılı olarak bilgilendirmek ve (b) ŞİRKETİN bundan böyle zaman zaman
talebi üzerine bu sertifikanın güncellenmiş bir versiyonunu sağlamak. ŞİRKETİN talebi üzerine Taraf, Temsilcileri ve alt
yüklenicilerinden (varsa) bu sertifikasyon şeklinde yazılı sertifika(lar) da alacaktır ve bu sertifika(lar)ın bir kopyasını ŞİRKETE
sağlayacaktır.
6.
Organizasyonumuzun iyi niyetli talebi üzerine Taraf, bu sertifikasyondaki herhangi bir temsilin veya
garantinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere ŞİRKETLE işbirliği yapmayı kabul etmektedir. ŞİRKET makul olarak ve iyi
niyetle bu tür bir ihlalin oluştuğunu belirlerse derhal geçerli olmak üzere ve hiçbir ceza olmaksızın herhangi bir angajmanı
feshetme yetkisine sahip olacaktır. Ayrıca ŞİRKET, makul olarak ve iyi niyetle Tarafın veya herhangi bir Temsilcisinin veya alt
yüklenicisinin (varsa) hizmet tedarikinin bir veya daha fazla taraf için geçerliymişçesine bu sertifikasyonun herhangi bir
ilkesini ihlal ettiğini belirlerse derhal geçerli olmak üzere ve hiçbir ceza olmaksızın herhangi bir angajmanı feshetme yetkisine
sahip olacaktır. Böyle bir fesih meydana gelirse ŞİRKET işbu angajman kapsamındaki herhangi başka bir yükümlülükten
azade olacaktır.

Taraf:
Basılı Adı:
Başlık: __________________________________________
İmza:
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ÖRNEK ÜÇÜNÜ TARAF İLİŞKİLERİN RÜŞVET RİSKİNİ
HAFİFLETECEK SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
Aşağıda Üçüncü Taraflarla yapılacak sözleşmelere dahil edilmesi düşünülebilecek birkaç sözleşme
hükmü (Rüşvetle Mücadele Politikasında tanımlandığı gibi) bulunmaktadır. Bu listenin genişletilebilir
olduğunu ve bütün hükümlerin her zaman geçerli olmadığını unutmayın. Gerekli hükümleri
belirlerken Şirketin Genel Danışmanına danışarak ilişkiye özgü gerçekler ve koşullar dikkate
alınmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER
Tam, Gerçek ve Doğru Bilgi
[ÜÇÜNCÜ TARAF], [ÜÇÜNCÜ TARAF] tarafından sağlanan bütün bilginin tam, gerçeğe uygun ve doğru olduğunu ve
[ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın bölgede yasal olarak bulunmayan veya ihaleye hassas, tescilli veya gizli olan herhangi bir bilgiyi
-bu tür bilginin elinde bulunmasının yetkisiz, yasadışı veya etikdışı olduğuna inanmak için neden olması
durumunda- ŞİRKET adına elde etmeyeceğini veya ŞİRKETE sağlamayacağını garantiler.

En İyi Çıkarlar
[ÜÇÜNCÜ TARAF], her zaman ŞİRKETİN en iyi çıkarlarına göre hareket edeceğini ve ŞİRKETE zararlı olan veya
olabilecek önlemler almayacağını garantiler.

Fesih
İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi birince otuz (30) [takvim / iş] günlük yazılı bildirimle gerekçesiz olarak
feshedilebilir; bu durumda ŞİRKET tarafından [ÜÇÜNCÜ TARAF]'a feshin yürürlük tarihinden itibaren herhangi
faaliyetler veya harcamalar için ödeme yapılmayacaktır.
İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi birinin önceden bir bildirimde bulunmamasına gerek kalmadan gerekçeli olarak
feshedilebilir. Gerekçeli fesih nedenleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:







Bu sözleşmede belirtilen garantilere uymama;
İşbu Sözleşmenin önemli ihlali:
[ÜÇÜNCÜ TARAF] tarafından ŞİRKETE [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın geçmişi, kalifikasyonlarıyla ilgili olarak sağlanan
herhangi yanlış veya yanıltıcı bilgi veya [ÜÇÜNCÜ TARAF] tarafından sağlanan herhangi başka bir bilgi.
[ÜÇÜNCÜ TARAF] tarafından [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın [Randevu Başvurusu/Randevu Yenileme] hakkında
sağlanan herhangi yanlış veya yanıltıcı bilgi veya
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçerli kanun veya düzenlemeyi ihlal ettiğinin belirlenmesi.
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ÜÇÜNCÜ TARAFIN GEÇMİŞİ VE KALİFİKASYONLARI

Eski Kötü Edimler
[ÜÇÜNCÜ TARAF], sahtekarlık, yolsuzluk veya ahlaksızlık içeren herhangi bir suçtan hüküm giymediğini veya böyle
bir suçu kabul etmediğini ve şimdi herhangi bir hükümet veya endüstri acentesi tarafından mahrum edilmediğini,
işten el çektirilmediğini, işten el çektirme veya mahrumiyet için teklif edilmediğini veya herhangi başka bir şekilde
hükümet ihale programlarından men edilmediğini temsil eder ve onaylar.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlamak için Ehildir
[ÜÇÜNCÜ TARAF], ŞİRKETE hizmetlerini sağlarken [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın ŞİRKETE bölgenin kanunları, düzenlemeleri
ve idari gereklilikleri kapsamında ŞİRKETE yardım etmesi için tam ehil olduğunu ve geçerli kanun, düzenleme veya
idari gereklilik tarafından gerekli olduğu ölçüde [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın işbu Sözleşmede belirtildiği gibi bölgede,
[ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın görevlerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek lisansları elde ettiğini veya bu tür tescilleri
tamamladığını garantiler.

Kamu Görevlisi olarak Statü
[ÜÇÜNCÜ TARAF] aşağıdaki hususları temsil edip garantiler: (a) ister seçilmiş ister atanmış olsun bir yabancı, ulusal,
yerel veya belediye hükümetinin herhangi bir memuru veya çalışanı (bunlara herhangi türde bir yasal, idari veya
hukuki görevi bulunan görevliler dahildir); herhangi bir hükümet veya temsilcisi için veya adına resmi bir
kapasiteyle hareket eden veya kamu işlevi yürüten herhangi bir kişi, örneğin bir kamu sağlık ajansı için çalışan bir
profesyonel; BM veya Dünya Bankası gibi kamusal bir uluslararası örgütün memuru veya çalışanı; siyasi partiler,
memurları veya kamu hizmeti için adayları veya Kamu İktisadi Teşekküller veya devlet kontrolündeki ticari
işletmenin çalışanları ve (b) işbu Sözleşmenin yürürlük tarihi itibariyle ve işbu Sözleşmenin süresi boyunca hiçbir
bölgesel Kamu Görevlisi veya herhangi bir bölgesel Devlet acentesi veya temsilcisinin bir görevlisinin, [ÜÇÜNCÜ
TARAF]'la ilişkili olmadığını veya olmayacağını veya [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ta doğrudan veya dolaylı olarak bir çıkarının
olmayacağını veya şu anda çıkarının olmadığını veya işbu Sözleşmede herhangi bir yasal veya intifa hakkı veya
ŞİRKET tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan ödemelerden yararlanmadığını veya başka şekilde elinde
tutmadığını.

Ödemeler veya Hediyeler Yok
[ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu Sözleşmede ŞİRKETE yapacağı hizmetlerle bağlantılı olarak, bir kişiyi bir işlevi veya faaliyeti
uygunsuz bir biçimde yapması için ikna etme veya ilgili kişinin işverenine veya üstüne görevlerinin bir ihlali olan,
hileli, yasadışı veya emanete ihanet olan iş yapma davranışında bir eylemi yapması veya yapmaması için teşvik
etmek dahil bir işlevin veya faaliyetin uygunsuz bir biçimde yapılması için bir kişiyi ödüllendirme veya Değerli
Herhangi Bir Şeyi kabul etmenin bir işlevin veya faaliyetin uygunsuz bir biçimde yapıldığını bilerek veya inanarak
ödüllendirme niyetiyle bir kişiye değerli herhangi bir şeyi12 doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla vaat
etmediğini, teklif etmediğini veya vermediğini ve vaat etmeyeceğini, teklif etmeyeceğini veya vermeyeceğini
garantiler.

Alıcıya bir yarar veya avantaj sağlayan, Nakit veya Nakit Benzerleri, aşırı yüksek veya indirimli fiyatlara karşılık mülk veya
hizmet alımı, Hediyeler, İkram, arabalar, mücevher, ev geliştirmeleri, seyahat ve konaklama, menkul değerler, vb. gibi dahil
ama bunlarla sınırlı olmaksızın – maddi ve maddi olmayan, finansal veya finansal olmayan – her şey.
12
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Siyasi Katkılar Yok
[ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu sözleşme kapsamında ŞİRKETE danışmanlık hizmetleri sağladığı veya sağlamış olabileceği
herhangi bir işle ilgili olarak herhangi siyasi katkı veya bağış ödemediğini veya teklif etmediğini veya ödemeyi kabul
etmediğini garantiler.
YASAL UYUMLUK

Geçerli Kanunlara Uyumluluk
[ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu Sözleşme kapsamında gerekli olan görevleri yerine getirirken bölgenin kanunları,
düzenlemeleri ve idari gerekliliklerine uyacağını ve ŞİRKETİ, bölge kanunları, düzenlemeleri ve idari gereklilikler
kapsamında veya diğer herhangi kanunlar, düzenlemeler ve idari gereklilikler kapsamında cezalara tabi tutacak bir
eylemde bulunmayacağını garantiler.

Yasal Uyumlulukla İlgili ŞİRKET Sertifikasyonlarının Yürütülmesi
İşbu Sözleşmeyi yerine getirirken [ÜÇÜNCÜ TARAF], (1) bölgenin geçerli kanunları, düzenlemeleri ve idari
gereklilikleriyle birlikte herhangi geçerli kanunlar, düzenlemeler ve idari gerekliliklere uymayı ve (2) üçüncü bir
tarafa bilerek herhangi uygunsuz ödemelere izin vermemeyi veya yasadışı bir edimde bulunmamayı kabul eder. Bu
amaçla [ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu Sözleşmenin gerektirdiği bütün sertifikaları yerine getirecek ve ŞİRKETE zaman
zaman gerekli olabilecek biçimde başka sertifikalar vermeyi kabul eder. ŞİRKETİN talebi üzerine gerekli herhangi bir
sertifika veya açıklamayı hemen yapmamak veya reddetmek işbu Sözleşmenin derhal feshi için temel oluşturacaktır.

ŞİRKETİN RÜŞVETLE MÜCADELE GEREKLİLİKLERİNE UYUMLULUK

ŞİRKETİN Hediye, İkram ve Rüşvetle Mücadele Politikasına Uyumluluk
[ÜÇÜNCÜ TARAF] işburada, Hediye, İkram ve Rüşvetle Mücadele Politikasının kopyasını aldığını onaylar ve işbu
Sözleşmenin uygulanmasıyla [ÜÇÜNCÜ TARAF], Hediye, İkram ve Rüşvetle Mücadele Politikasını tam olarak
anladığını garantiler ve onaylar ve [ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu Sözleşme kapsamında gerekli olan hizmetleri yerine
getirirken Hediye, İkram ve Rüşvetle Mücadele Politikasıyla çelişecek hiçbir şey yapmayacağını garantiler ve onaylar.

Uyumsuzluk Bildirimi
[ÜÇÜNCÜ TARAF], işbu Sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir zamanda [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın işbu Sözleşme
kapsamındaki garantilerine uymaması veya onları ihlal etmesi durumunda ŞİRKETE derhal bildirimde bulunmayı
kabul eder. [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerine uymaması veya garantilerin herhangi
birini ihlal etmesi durumunda işbu Sözleşme, bu tür uymama veya ihlal anından itibaren geçersiz olacaktır. Anılan
garantiler, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra devam edecek ve bütün ticari faaliyetler sona erinceye kadar
ŞİRKETİN bütün bu faaliyetleriyle ilgili olarak yürürlükte olmayı sürdürecektir.

40

TAZMİNAT VE GERİ ÖDEME

Hizmetler için Ödeme
Ödemeler ancak [ÜÇÜNCÜ TARAF]'ın, yapılan hizmetlerin veya uğranılan harcamaların tam ve doğru açıklamasını
içeren bir faturasının kesilmesi üzerine yapılacaktır.
Ödemeler sadece düzgün biçimde faturalanan ve belgelenen hizmetler için ve hizmetlerin sağlandığı ülkede
[ÜÇÜNCÜ TARAF]'a ödenebilecek çek veya havale yoluyla yapılacaktır.
Harcamaların geri ödenmesine izin veriliyorsa bütün geri ödemeler, Hediye, İkram ve Rüşvetle Mücadele
Politikasına uymalı ve geri ödenecek harcamaları temsil eden geçerli makbuzları içermelidir. Sadece Hediye, İkram
ve Rüşvetle Mücadele Politikası kapsamında izin verilen makul harcamalar geri ödenebilir.
Sadece geçerli kanun, düzenleme veya idari gereklilik kapsamında izin verilen tazminatın ödemesi gelecek ve
ŞİRKET tarafından ödenecektir. [ÜÇÜNCÜ TARAF]'a yapılan ve daha sonra yasaklanan, indirilen, düzenlenen veya
yasadışı ilan edilen bütün ödemeler, [ÜÇÜNCÜ TARAF] tarafından ŞİRKETE derhal iade edilecektir.

ÜÇÜNCÜ TARAFIN ÇALIŞMALARI

Alt Yüklenicilik Yasağı
[ÜÇÜNCÜ TARAF], ŞİRKETİN önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki haklarının veya
yükümlülüklerinin herhangi birini alt yükleniciye veremez, devredemez veya temlik edemez. [ÜÇÜNCÜ TARAF]
tarafından işbu sözleşmenin tamamen veya kısmen veya işbu Sözleşme kapsamında oluşan herhangi hakların veya
yükümlülüklerin Şirketin onayı olmaksızın belirtilen herhangi bir devri, temliki veya aktarılması bu tür devir, temlik
veya aktarım anından itibaren ŞİRKETİN işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri olarak geçersiz olacak ve işbu
Sözleşmenin derhal feshi için temel olarak kabul edilecektir.

Referans Ücretinin Ödenmemesi
[ÜÇÜNCÜ TARAF], faaliyetleriyle bağlantılı olarak ŞİRKET adına herhangi bir kişiye veya şirkete doğrudan veya
dolaylı olarak herhangi bir komisyon veya referans ücreti ödemediğini veya ihale etmediğini ve ödemeyeceğini veya
ihale etmeyeceğini garantiler.

Değerleme Çalışması Yapılması
İşbu garanti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken [ÜÇÜNCÜ TARAF], başka şeylerin yanı sıra çalışanlarını
seçerken değerleme çalışması yapacağını, onlara uygun eğitim vereceğini ve uyumluluğu garantilemek için
faaliyetlerini izleyeceğini garantiler.
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ÖRNEK ŞİRKET DESTEKLİ ETKİNLİK İÇİN İSTİSNA
TALEBİ FORMU
Giriş
Bu formun ilk bölümü, şirket Destekli Etkinlikler için Kamu İktisadi Teşekküller dahil Kamu Görevlilerine Hediye ve İkramla
ilgili olarak Rüşvetle Mücadele Politikasından nasıl istisna talep edileceğine dair bilgi sağlar. Bu formun ikinci bölümü, istisna
talebinde sağlanması gereken bilgiyi belirti. Politikanın yukarıda anılan hükmünden feragat etmek için nasıl talepte
bulunulacağına dair ilave sorularınız varsa Şirketin Hukuk departmanına başvurun.

İstisna için kim başvurabilir?
Genel Danışmanın yazılı onayıyla birlikte Yönetim.

Bir istisna talebine hangi bilgi dahil edilmelidir?
İstisna taleplerini değerlendirmek için işletme ayrıntılı ve doğru bilgi dahil etmelidir. Bu tür bilgi, ilgili Kamu Görevlileriyle
ilgili ayrıntıları, etkinliğin ayrıntılarını, istisna talebinin gerekçesini ve Şirketin bütünlüğünün bozulmayacağına dair yönetim
tarafından teyidi içerir.
Eksik iletilen formların talebinizin işlenmesinde önemli ölçüde gecikmeye neden olabileceğini unutmayın.

Sık sorulan sorular
S: Politikadan ufak bir istisna bu; yerel seviyede onaylanabilir mi?
C: Hayır. Kamu Görevlileri ve Kamu İktisadi Teşekküller açısından Politikayla ilgili istisnaları sadece Genel Danışman
onaylayabilir.

S: Kamu Görevlisini şirket Destekli Etkinliğe davet etmek Politika sınırlarını ihlal etmeyecekse bir istisna talep etmek
gerekir mi?
C: Hayır. Ama etkinliğin Kamu Görevlisinin yıllık maksimum sınırından sayılacağını unutmayın.
S: İstisna talepleri kime hitap etmelidir?
C: Talepler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Advantage Solutions

18100 Von Karman Avenue Ste. 1000
Irvine, California 92612
İlgili: Genel Danışman

S: Bir etkinlik veya bir Kamu Görevlisi için verilen bir istisna başka bir etkinlik veya Kamu Görevlisi için kullanılabilir mi?
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C: Hayır, her istisna vaka başına değerlendirilmelidir.
S: Bir istisna verip vermemeyi Genel Danışman nasıl belirleyecektir?
C: Genel Danışman, sağlanan bütün bilgileri dikkate alacak, uygun Yönetimin bilgilendirildiğini doğrulayacak ve talep edilen
istisnanın Şirketin Ticari Davranış ve Etik Kurallarını ihlal etmediğini garantileyecektir.

Notlar
Kamu Görevlileri Bilgileri
Adlarını, görevlerini ve sorumluluk
alanlarını belirtin.
Şirketin son yıl içinde bu kişilerle
yaptığı işlerin ayrıntılarını belirtin

Kişinin ŞİRKETİN kişisel bir müşterisi
olup olmadığını belirtin

Şirketin son yıl içinde bu kişilerin
yetkisi altında çalışmış olabilecek
personelle yaptığı işlerin
ayrıntılarını belirtin
Etkinliğin Ayrıntıları
Etkinliğin özelliğini özetleyin
Etkinliğin maliyetini özetleyin
Eşler davet edilecek mi?
Seyahat ve konaklama dahil
edilecek mi?

Bu ancak istisnai şartlarda kabul
edilebilir olacaktır

Etkinliğe başka kaç kişi katılacak?

ŞİRKETİN personelini veya
yüklenicilerini dahil etmeyin

Kişi başına maliyet nedir?
Gerekçe
Bu kamu görevlilerini bu etkinliğe
davet etmenin neden uygun
olduğunu açıklayın
Bu kamu görevlileri bu etkinliğe
davet edilmezlerse sonuçları ne
olabilir?
Rüşvet riskini veya rüşvet algısını
azaltmak için hangi önlemler
alınmaktadır?
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Teyit
Aşağıdaki hususları teyit edin, ayrıca teyidiniz için kısa bir gerekçe
sağlayın:

Evet

Bu etkinliğe katılan kamu görevlilerinin etkileyebileceği anlaşmalar veya
teklifler bulunmamaktadır
Anılan kamu görevlilerinin bu etkinliğe katılımı herhangi çıkar çatışması
oluşturmuyor
Bu etkinliğe katılan kamu görevlilerine diğer konuklara davranıldığı gibi
davranılacaktır

Bu istisna talebini şahsen destekliyorsunuz
Basılı Ad

Hurma

Müdür

Bir Üst Seviyedeki İş Lideri

Genel Danışman
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Eposta gibi elektronik bir imza yeterlidir.
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İmza13

Hayır

