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SUİSTİMALİ ÖNLEMEYE YÖNELİK PROgRAM vE KONTROLLER

Evren SEZER
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Kurumsal yönetim basit ve geniş anlamıyla şirketlerin yönetilme ve kontrol edilme şekillerini ifade
eder yönetimin ve paydaşların tutumunu kapsar. Bu da suistimale karşı bakış açısını da içerir. Suistimal
riski de kurum seviyesindeki kontrollerin parçası olarak değerlendirilmektedir. Suistimal risk yönetim
programının etkin olması için organizasyonun her seviyesindeki personelin suistimal risk yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklarının anlaşılması büyük önem taşır. Yönetim kurulu, denetim komitesi ve yönetim
organizasyondaki suistimal risk yönetimini gözetme sorumluluğu ile şirketin suistimal risklerini anlamalı,
suistimal risk değerlendirmesini ve iç kontrolleri gözetmelidir. Çalışanların ise temel suistimal bilgisine
sahip olmaları, iç kontrol çerçevesinde kendi rollerini anlamaları, suistimale ilişkin şirket politika ve prosedurlerini okumaları, egitimlere katılmaları, şüpheli durumları raporlamaları ve soruşturmalarda işbirliği
yapmaları gerekir. İç denetim,yönetime ve yönetim kuruluna suistimallere ilişkin kontrollerin yeterliliği ve
işlerliği ile ilgili bağımsız bir güvence vermelidir. Yetkinliğe sahip ise soruşturmaları yürütmek, değilse dış
kaynak kullanımını koordine etmek de iç denetimin sorumlulukları arasındadır.
Bazı organizasyonlar suistimal riskini yönetmeye yönelik etik davranış kuralları, masraf prosedürleri, inceleme standartları gibi yazılı politika ve prosedürlere sahiptir. Kimi organizasyonlarda riskleri değerlendirmeye, prosedürlere uygunluğu sağlamaya, ihlalleri incelemeye yönelik faaliyetler de mevcut olabilir. Bu doküman ve faaliyetlerin toplu özetine risk yönetimi programı diyoruz. Böyle bir program yönetim
kurulunun ve üst yönetimin suistimale karşı tutumu, organizasyonel farkındalığın sağlanması, çıkar çatışmaları, risk değerlendirmesi ve suistimal ihbar mekanizmaları hakkında bilgi içerebilir.
Organizasyonun suistimal riskine açıklığı periyodik olarak değerlendirilmeli, olası suistimal senaryoları ve ilgili kontroller tespit edilmelidir. Risk değerlendirme sürecinde potansiyel bir suçlunun davranışlarını tahmin edecek şekilde mantık yürütülmelidir. Bu mantık, şüpheci bir bakış açısı ve şu tür sorular sorulmasını gerektirir:
-Suistimal yapan kişi kontrollerin zayıf taraflarını nasıl kullanabilir?
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-Suistimal yapan kişi suistimali gizlemek için ne yapabilir?
Suistimal risk değerlendirmesi genellikle üç aşamayla gerçekleştirilir:
-doğal suistimal riskinin belirlenmesi
-doğal suistimal riskinin olma olasılığı ve öneminin değerlendirilmesi
-olması muhtemel ve önemli doğal ve kalıntı risklere yönelik aksiyon alınması
Önleyici faaliyetler suistimalin olmayacağını garantilemez ancak suistimal riskini en aza indirgemek
konusunda önemlidir. Önleme teknikleri politika, prosedür, eğitim ve iletişim konularını içerirken, tespit
ise olmakta olan ya da olmuş olan suistimali ortaya çıkarmaya yönelik faaliyet ve programları içerir.
Organizasyonlar suistimal riskini hiçbir zaman tam olarak ortadan kaldıramazlar çünkü her zaman suistimal yapmak için motivasyonu olan kişiler ve suistimali yapabilmek için organizasyonda bir fırsat olacaktır. Bu yüzden önleme teknikleri esnek ve riskteki değişiklikleri karşılayacak şekilde değişken olmalıdır.
Önleyici teknikler çalışanlar ve üçüncü kişiler tarafından bilinmekle beraber tespit edici kontroller daha
gizlidir, yani günlük iş süreçlerinde göz önünde değildir. Suistimal ihbar mekanizmaları ve süreç kontrolleri en önemli tespit edici faaliyetler arasında sayılabilir.
Organizasyonun neresinde ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, her türlü ihlalin raporlanması ve
zamanında ele alınması büyük önem taşımaktadır. Yönetim kurulu, üst yönetim de dahil olmak üzere aynı
kuralların organizasyonu her seviyesinde uygulandığından emin olmaldır. Suistimal incelemeleri belirlenen standartlar doğrultusunda gizlilik, hukuksal haklar, tarafsızlık göz önünde bulundurularak en kısa
sürede, yetkin kişiler tarafından yürütülmeli ve raporlanmalıdır.
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