
 
NEDEN  ISO 37001? 

 Etk n b r Yolsuzlukla Mücadele 
Yönet m S stem  uygulayarak yö-
net m, yatırımcılar, ş ortakları, 
personel ve d ğer menfaat sah p-
ler ne su st mal  önleme konu-
sunda güvence sağlar. 

 Tedb r uygulayarak kurum ç n-
dek  yasadışı eylem ve görev  
kötüye kullanma r skler n  azal-
tır. 

 Marka t barının zedelenmes n  
önler ve kurum paydaşlarına kar-
şı güven sağlar. 

 İşletmeler n uymaları gereken 
et k kurallarla lg l  yasal zorun-
lulukların uygulanmasını sağlar. 

   Kurum genel nde yolsuzlukla     
     mücadele konusunda b l nc  arttı  
     rır. 
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ISO 37001 Yolsuzlukla 
Mücadele Yönetim sis-

temi Nedir ? 
 

ISO 37001, şletmelere pro-
akt f b r Yolsuzlukla Müca-
dele Yönet m S stem  uygu-
lama ve sürdürme konu-
sunda yardımcı olma ama-
cıyla tasarlanan, yasal 
uyum odaklı ve et k ş kül-
türünü teşv k eden b r stan-
darttır.  
 
Bu standart, kuruluşların 
yolsuzluğu tesp t etme yön-
temler , olası tesp t ed len 
yolsuzluğa karşı nasıl tepk  
ver lmes  gerekt ğ , yolsuz-
luk gerçekleşmeden olası 
yolsuzluğun önlenmes  ç n 
alınması gereken tedb rler  
açıklar. ISO 37001 özel veya 
kamu fark etmeks z n tüm 
kuruluşlarda uygulanab l r.  



ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi 

ISO 37001’İN  
TEMEL ÖZELLİKLERİ 

ISO 37001 standardı, tüm ISO standartları le 
aynı yapı ve çerçeveye sah p olması sayes n-
de, mevcut yönet m s stemler n ze entegre 
ed leb l r. Bu standart uygulandığı zaman, d -
ğer standartlar (örn. ISO 9001) le örtüşür. 

ISO 37001’ n odaklandığı noktalar: 

 Paydaşlarının ht yaç ve beklent ler  dah l 
olmak üzere, şletmen n bağlamsal çerçe-
ves  

 L derler n sorumlulukları 
 R sk ve fırsat değerlend rmes  ve alınması 

gereken önlemler 
 Ölçüm ve raporlama 
 Sürekl  gel şmen n sağlanab lmes  ç n ge-

rekl  önlemler 
 
 

ISO 37001 SİZE NE  
KAZANDIRABİLİR? 

ISO 37001 ABMS belges , her ölçektek  ş r-
kete ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara aşa-
ğıdak  konularda destek olab l r: 

 Rüşvet olasılığının bulunduğu alanlarda 
kapsamlı denetleme ve değerlend rme 

 Ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuz-
lukla mücadele yasaları le uygunluk 

 T car  şlemlerde bel rs zl ğ n ve çıkar ça-
tışmalarının önlenmes  

 Yasaların hlal ed lme ve t barın zedelen-
me r skler n  m n m ze ederek markanın 
güçlend r lmes  

 Çalışanlara olumlu kurumsal değerler n 
katılması 

 Oluşab lecek yanlış majın önüne geç l-
mes  

 Doğab lecek davaların ve sıkıntılı yasal 
süreçler n önüne geç lmes . 
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ISO 37001 YOLSUZLUKLA       

MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ  

BELGELENDİRME HİZMETLERİ 

ISO 37001 standardının gel şt r lme ne-
den , rüşvet ve yolsuzluğa karşı proak-
t f önlemler n şletmeler ç n g derek 
önem kazanması olmuştur.  

İşletmeler n yolsuzlukla mücadele yö-
net m s stemler n  (ABMS) başarıyla uy-
gulayab lmeler n  sağlayan bu standart, 
şletmelere yolsuzluğu tesp t etmeler n-

de ve rüşvete karşı etk l  b r ş kültürü 
gel şt rmeler nde destek olab lmek 
amacıyla tasarlanmıştır. 


