Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Rüşvete ve
Yolsuzluğa Karşı Kurumsal Politika Belgesi
Çalışanlar, Dernek Organları, Ofis Gönüllüleri ve İktisadi İşletme Temsilcileri
1. Giriş ve Kapsam:
Bu politika belgesi, SPoD’da ortaya çıkabilecek rüşvet veya yolsuzluk olaylarını önlemek veya etkin şekilde
müdahale etmek için atılması gereken adımları belirler. Derneğin tüm çalışanlarını, ofis gönüllülerini, dernek
organları üyelerini, iktisadi işletme temsilcilerini ve SPoD adına hareket eden tüm sözleşmeli kişi ve
kuruluşları kapsar.
SPoD çalışanları:
-Bu politika belgesini okumak, anlamak ve uygulamakla,
-Görevlerini gerçekleştirirken fark ettikleri her hangi bir olayı raporlamakla yükümlüdür. (Ayrıntı için lütfen
4. Maddeye bakınız)
SPoD yöneticileri:
-Bu belgeyi yönetimleri altındaki tüm çalışanlara aktarmakla ve çalışma alanlarında tam olarak
uygulanmasını sağlamakla,
-İlgili herhangi bir olayı rapor etmek ve kendilerine gelen her bildirimi işleme almakla (Ayrıntı için lütfen 4.
Maddeye bakınız),
-SPoD’un sürekli ve yakın olarak çalıştığı kişi ve kurumların da rüşvete ve yolsuzluğa karşı uygun kontrol
mekanizmaları olmasını sağlamakla yükümlüdür.
2. SPoD’un Rüşvete ve Yolsuzluğa Karşı Duruşu:
SPoD, rüşvete, yozlaşmaya ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans ilkesini benimsemiştir ve derneğin içinde
herhangi bir seviyedeki rüşveti ve yolsuzluğu ret eder. Tüm işlemlerinin yürütülmesinde rüşvet ve yolsuzluğa
karşı tüm yasaları ve yönergeleri uygulamayı taahhüt eder.
SPoD, rüşvet, yolsuzluk ve diğer suistimal suçlarını işlediğini veya dahil olduğunu veya işlenmesine
yardımcı olduğunu tespit ettiği kişilere yönelik tüm yasal ve disiplinsel mekanizmaları işletecektir.
3. Rüşvet ve Yolsuzluk Nedir?
3.1 Tanım:
Yolsuzluk genel olarak verilen güç, görev ve yetkinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet
yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması olarak tanımlanır.
Yolsuzluğun bir biçimi olan rüşvet; belirli bir işin uygun olmayan bir şekilde yapılması için bir kişiye/kişiden
ödül veya teşvik olarak verilen/alınan veya teklif/talep edilen para, hediye ya da mali değeri olan herhangi
bir mal, ürün, hizmet vb.dir.
Rüşvet hem kamuda hem de özel sektörde gerçekleşebilir. Rüşveti alan kişi genellikle bir işin yapılması için
etkin konumda olan kamu görevlisi veya özel sektörde satın alma alanında çalışan kişidir.

SPoD bağlamında rüşvet ve yolsuzluk suçları ya doğrudan; çalışanları tarafından ya da dolaylı olarak; hizmet
sağlayıcıları, ajansları veya yerel partnerleri tarafından işlenebilir.
4. Olayları/Kaygıları rapor etme görevi
SPoD çalışanları rüşvet ve yolsuzluğa dair herhangi bir olayı veya şüpheyi olayın keşfedilmesi veya
şüphenin gerçekleşmesinin ardından derhal genel koordinatöre bildirmelidirler.
Genel koordinatör meseleyi ciddiyetle ve gizlilikle ele almalı ve mümkün olur olmaz YK’ya bildirmelidir.
Çalışan olayı genel koordinatöre rapor edemeyeceğini düşünüyorsa direkt olarak yönetim kurulu başkanı ve
sayman ile bağlantıya geçmelidir. Eğer gerekli ise kimliğini gizli tutabilir. Kimliği gizli olan başvurular da
aynı titizlikle incelenir.
5. Bildirilen olayların ele alınması
Genel koordinatör olayı yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Başvurucunun kimliği gizli kalmalıdır
ve şikayet konusu olan çalışanın delilleri karartacak dosyalara erişimi engellenmelidir. Yönetim kurulu tüm
ilgililerin kişilik haklarını koruyarak (iddia edilen olayda adı geçen kişilerin kişilik hakları ve olayın
mahremiyetine dikkat ederek) olayın soruşturulması için en az 3 kişiden oluşan bir araştırma kurulu
oluşturur. Gerekli görürse bir bağımsız denetim şirketi ile anlaşarak olayın soruşturulmasını da isteyebilir.
Yapılan soruşturma sonucu şüphenin güçlü olması veya kanıtlanması durumunda 2. maddede belirtilen
hükümler uygulanır.
6. Diğerleri ile çalışmak
SPoD adına hareket eden sözleşmeli kişi ve kuruluşlar (örneğin mali müşavir, dernek avukatı vb) ile
doğrudan çalışan çalışanlar ve yöneticiler:
Tarafları SPoD’un rüşvet ve yolsuzluğa dair yaklaşımı konusunda bilgilendirmekle ve taraflarla imzalanan
sözleşmelerde bu belgenin uygulanmasına yönelik gerekli adımların atılmasını sağlamakla yükümlüdürler.
Yürürlük Tarihi:
Bu belge 01/07/2018 tarihinden itibaren yürürlüktedir.
Gözden Geçirme:
Belge; içeriğini etkileyebilecek yasal değişiklikler veya en iyi uygulamalar ve SPoD’un ilgili usulleri ve
rehberleri açısından gözden geçirilecektir.

