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DOLANDIRICILIK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI  
(sürüm #1.0) 

 
 

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği (TÖZ), dolandırıcılık ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans 
politikasına ve tutumuna sahiptir ve personelin, üyelerin ve gönüllülerin her zaman dürüst ve emin 
davranmalarını ve sorumlu oldukları varlıkları korumalarını ister. Bu Politika Belgesi, tüm personel, 
üyeler, yönetim kurulu üyeleri ve mümkün olan durumlarda gönüllüler için geçerlidir. Bu Politika 
Belgesindeki ilkeler ve tanımlar, TÖZ'ün ortaklarla olan ilişkilerini de kapsar.  

Tanımlar  

Dolandırıcılık terimi, aldatma, rüşvet, sahtecilik, gasp, hırsızlık, komplo, zimmete para geçirme, 
kötüye kullanma, sahte temsil, maddi gerçeklerin gizlenmesi ve muvazaa dâhil olmak üzere bir dizi 
eylemi tanımlamak için kullanılır. Kişisel veya kolektif bir avantaj elde etmek, bir yükümlülükten 
kaçınmak veya kayba neden olmak için örgüte hile yapılması eylemini içerir. Yolsuzluk, emanet edilen 
bir gücü kişisel kazanç için kötüye kullanarak üçüncü bir taraftan onursuzca avantaj elde etme 
eylemini içerir. Ne dolandırıcılık ne de yolsuzluk parasal veya maddi fayda ile sınırlı olmayıp, statü 
veya bilgiye erişim gibi maddi olmayan faydaları da içerebilir. 

İlgili Politika ve Prosedürler 

Bu Politika Belgesi, "Etik Davranış Kuralları" ile birlikte TÖZ'ün tüm günlük ve proje temelli işlerine 
uygulanır. 

TÖZ, üyeler, personel, gönüllüler, proje uygulamasına dâhil olanlar, ortaklar, onların çalışanları ve 
TÖZ adına hareket eden temsilciler tarafından yolsuzluk veya dolandırıcılık eylemine yönelik her türlü 
girişimi en ağır suç olarak görür. 

Herhangi türden bir yolsuzluğa karışan üyeler, çalışanlar ve gönüllüler, TÖZ bünyesinde disiplin 
cezasına çarptırılacak ve somut olgularla desteklenmesi halinde cezai soruşturma için Savcılığa 
bildirilebilecektir. TÖZ, yolsuzluk teşebbüsünü tamamlanmış bir eylem gibi ciddiye alır. 

Sorumluluklar 

TÖZ, dolandırıcılık ve yolsuzluğun oluşmasını önlemeye ve dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele 
kültürü geliştirme kararlılığındadır. Bunu başarmak için TÖZ;  

• Yolsuzluğa karşı etkin kontroller geliştirip sürdürecek,  

• Yolsuzluk vukuunda güçlü ve hızlı bir soruşturmanın gerçekleşmesini temin edecek,  

• Gerektiğinde, her durumda uygun disipliner ve yasal işlem yapacak, 

• Benzer durumları önlemek için sistem ve prosedürleri gözden geçirecektir. 

Çalışanların Sorumluluğu 

TÖZ açısından, TÖZ faaliyetlerinde yer alan tüm üyeler, personel, ortaklar, gönüllüler ve diğerlerine 
yolsuzluğu önlemek ve/veya bildirmek için roller düşmektedir. Onların sorumlulukları şunlardır: 

• TÖZ'ün varlık kaynaklarının kullanımında uygun davranmak,  

• Etik Davranış Kuralları'nda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket etmek,  

• Sorumlu yöneticiyi, yolsuzluk fırsatının var olduğuna inandıkları yerde uyarmak, 

• a) Herhangi bir yolsuzluk şüphesi, b) Dolandırıcılık veya yolsuzluk şüphesine yol edebilecek şüpheli 
eylem veya olaylar, c) İlgili tüm bilgileri kullanıma sunarak ve görüşmelerde işbirliği yaparak herhangi 
bir soruşturmaya yardımcı olunması ile ilgili ayrıntıları derhal bildirmek.  
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Yönetim Kurulu Başkanının Sorumluluğu 

• Dolandırıcılık riskinin yönetim tarafından doğru tespit edilip değerlendirilmesinin sağlanması,  

• İç kontrolün dolandırıcılık riskini giderecek şekilde uygun olarak tasarlanmış olması ve etkin bir 
şekilde çalışması,  

• Ciddi dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarının Yönetim Kuruluna bildirilmesi, 

• Kurulun talebi üzerine, TÖZ'ün itibarı açısından önemli bir risk olduğu durumlarda dolandırıcılık 
veya yolsuzluk şüphesi veya iddiasıyla ilgili soruşturmaların yürütülmesi. 

Muhasebecinin Sorumlulukları 

• Dolandırıcılık ve yolsuzluk riskine karşı koymak ve bu sistemin yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak 
için tasarlanmış iç kontrol sisteminin kurulması,  

• Dolandırıcılık veya yolsuzluk iddialarına ilişkin tüm şüpheli ve iddiaların araştırılması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasının sağlanması,  

• Tüm finansal tabloların gerekli raporlama standartlarına uygun olmasını sağlamak, finansal açıdan 
yanlış herhangi bir ifadeyi hariç tutarak ilgili tüm finansal işlemleri ve verileri içermesini sağlamak, 

• Tüm dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarını Yönetim Kuruluna bildirmek. 

Proje Koordinatörlerinin Sorumlulukları 

• Teklif edilen projelerin risklerini, yazılan teklife, TÖZ’ün ortaklarla daha önceki deneyimlerine ve 
ortağın itibarına dayanarak belirlemek, 

• Belirlenen riskleri ve azaltıcı önlemleri takip etmek,  

• Bütçe de dâhil olmak üzere üzerinde mutabık kalınan TÖZ şablonlarına dayalı tüm projeler için açık 
ve yazılı sözleşmeler bulunmasını temin etmek,  

• Emanet edilen fonların ulusal kural ve yönetmeliklerin yanı sıra sözleşme koşullarına uygun olarak 
harcanmasını sağlamak.  

Bildirim Prosedürleri 

TÖZ, uygunsuz davranış eylemlerini önlemek ve caydırmak için bir dizi proaktif önlem benimsemiştir.  

1) Herhangi bir dolandırıcılık veya yolsuzluğa tanık olan bir kişi bu ihlali bildirmeye davet edilir. "Etik 
Davranış Kuralları"na tabi olup da herhangi bir dolandırıcılık veya yolsuzluğa tanık olan bir kişinin 
bunu mümkün olan en kısa zamanda bildirmesi gerekir. 

2) İhlallerin, TÖZ'ün ilgili olduğu tüm işler için herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya "Dürüstlük 
Görevlisi" olarak da görev yapan Yönetim Kurulu Başkanına bildirilmesi gerekmektedir. Yönetim 
Kurulu üyeleri ile ilgili şüpheler Genel Kurul'daki Dürüstlük Danışmanı'na bildirilebilir. İhlal Türk Ceza 
Kanunu kapsamına girdiğinde (bunun somut olgularla desteklenmiş olması gerekir), dâhili 
yaptırımlardan ayrı olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. 

3) Bir kişi TÖZ'ün sorumlu yöneticisine veya Dürüstlük Görevlisi’ne ihbarda bulunmakta kendini rahat 
hissetmediğinde, harici ihbar noktası olarak hareket eden bir devlet kurumu olan İçişleri Bakanlığı'na 
bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunabilir.  

4) Belgeli dolandırıcılık ve yolsuzluğun failleri, Yönetim Kurulu tarafından derhal müdahil oldukları 
projeden dışlanır ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya 
Üye(ler)in faili olduğu dolandırıcılık ve yolsuzluklar, Türk Ceza Kanununun 279'uncu maddesi uyarınca 
tanık olan kişi tarafından Savcılığa bildirilmelidir.  
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TÖZ, yolsuzluk ihbarında bulunan kişilerin kimliklerinin korunmasını önemli görür ve muhbirin kimliği 
ile ilgili bilgilerin açıklanmamasını temin etmeye gayret eder. Bu tür bilgilerin açıklanması gerekli 
olduğunda, yasaların gerektirdiği haller dışında bu durum ilgili kişiyle görüşülecektir. 

Orantılı Yaptırımlar 

Bir personel veya üye yolsuzluk veya dolandırıcılığa karışmış ise her zaman harekete geçmek TÖZ'ün 
politikasıdır. Eylem, tespit edilen yolsuzluk davasının ciddiyetine ve ilgili failin işlevine bağlıdır. Normal 
olarak, yolsuzluğa herhangi bir karışma aşağıdaki dâhili yaptırımlardan en az birine yol açar: 

• Sözlü veya yazılı uyarı,  

• Olumsuz sicil değerlendirmesi, • Ücret kesintisi,  

• Üyeliğin/gönüllülüğün/görevin askıya alınması, 

• Derhal işten çıkarma, 

• Savcılık dahil kamu otoritelerine bildirimde bulunulması. 

TÖZ, bağışçı tarafından finanse edilen proje veya ortaklarla yapılan projelerde dolandırıcılık ve 
yolsuzluğun yaşanmamasını sağlamayı amaçlar. TÖZ, sözleşme ve/veya mutabakat zaptında atıfta 
bulunarak tüm ortaklarını dolandırıcılık ve yolsuzluk politikası ve öngörülen ceza tedbirleri hakkında 
bilgilendirir.  

Bağışçı tarafından finanse edilen projeler söz konusu olduğunda, uygulama sırasında TÖZ'ün sorumlu 
yöneticisi, fiili harcama makbuzlarının mali kontrollerinin yanı sıra sonuç ve çıktıları içeren izleme 
kayıtlarına dayanarak Projenin uygulanmasını ve uygulamaya katılanları (Proje Koordinatörü, 
uzmanlar, danışmanlar, destek personeli vb.) izler. Varsa, proje ortakları, yararlanıcılarla yapılan odak 
görüşmeleri, proje ziyaretleri, ortak ofislerin ziyaret edilmesi yoluyla bildirilen sonuçları sahadaki 
sonuçlarla karşılaştıran TÖZ personeli ve/veya dış değerlendiriciler (proje kapsamına bağlı olarak 
düzenli olarak veya proje sonunda) tarafından ziyaret edilir. 

Yaptırımların gerekli olabileceği durumlar şunlardır: 

• Faaliyetler tamamen ya da kısmen gerçekleştirilmemiştir.  

• Ayrılan fonlar ve diğer araçlar kararlaştırılandan farklı amaçlarla kullanılmıştır. 

• Kişi/ortak, üzerinde anlaşılan idari yükümlülükleri yerine getirmemiştir (örneğin raporlama). 

• Ortak kuruluşun, özellikle üzerinde anlaşmaya varılan proje içinde ve/veya dışında kanıtlanmış hileli 
eylemleri. 

Olası yaptırımlar şunları içerir: 

• Ödeme yapılmaması ya da müteakip taksitlerin geç ödenmesi,  

• Sözleşmenin feshi,  

• Ortak/kişiden ödenmiş taksitlerin (bir kısmının) iadesini talep eden yasal prosedür başlatılması, 

• Para iadesi için dava açılması. 

Yaptırımlarla ilgili karar vermenin nihai sorumluluğu Yönetim Kurulu Başkanına veya onun karıştığı 
ihlallerde Genel Kurula aittir. Personel, üye ve gönüllülere yaptırım uygulanmasıyla ilgili konular, "Etik 
Davranış Kuralları" kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Yürürlük ve Bilgilendirme 

1) Bu Politika Belgesi, Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile yürürlüğe konulur ve ilk toplantısında 
Genel Kurulun onayına sunulur. Aynı usul güncellemeler için de geçerlidir. 

2) Bu Politika Belgesi ve güncellemeleri TÖZ'ün internet sitesinde yayınlanır. 
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3) Bu Politika Belgesi, Yönetim Kuruluna seçilen her bir üye tarafından "okundu ve kabul edildi" 
beyanıyla imzalanır ve uygun şekilde arşivlenir. 

4) Bu Politika Belgesi, Etik Davranış Kuralları ile birlikte, her iş sözleşmesine ve ortaklarla imzalanan 
mutabakat zaptı ve sözleşmelere eklenir. 

5) Herhangi bir unvanla (proje koordinatörü, uzman, eğitimci vb.) TÖZ sorumluluğundaki herhangi bir 
proje uygulamasında yer alanlar, işe başlamadan önce bu Politika Belgesini "okundu ve kabul edildi" 
beyanıyla imzalamak zorundadır. 

 

 

Yönetim Kurulunun … / ... / 2021 tarihli toplantısında, İngilizce çevirisiyle birlikte kabul edildi. 

 

Eş Başkan Eş Başkan Üye Üye Üye 

Oya ÖZDEN Bilal Seçkin Onur Ömer Dara Serdar Kadıoğlu İsmet Durukan 

   

 

 

  

 


