
 1 
 

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 
(Sürüm #1.0) 

 

Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği (TÖZ), 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak 5 
Haziran 2017 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. TÖZ, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir Sivil Toplum 
Kuruluşu (STK) olup, herhangi bir siyasi partiye veya dini kuruma bağlı olmaksızın özgür, demokratik, 
adil ve gerçek temelli bir topluluk kurmayı ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

TÖZ, sosyal adalet ve hakkaniyet ilkesini zedeleyen siyasi ve ekonomik sorunları tespit etmeyi; 
çözümlerin ve alternatif siyasetin araştırılmasına katkıda bulunmayı ve sonuçları siyasi aktörler, 
ulusal-uluslararası kurumlar, STK'lar ve kamuoyu dâhil paydaşlarla paylaşmayı amaçlayan bir 
araştırma ve düşünce merkezidir. 

TÖZ, "sosyal adalet ilkesinin yatay kestiği faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve yerel sivil inisiyatifleri, karar 
alma süreçlerine katılabilecek 'sosyal adalet toplulukları' oluşturmaya teşvik etmeyi" misyon 
edinirken; "sivil ve siyasal ortamlarda 'sosyal adalet' ilkesinin yaygınlaşmasında öncü bir kuruluş 
olma" vizyonundan ilham almaktadır. 

Bu misyonu yerine getirmek için TÖZ, personelinin, üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun, serbest temelli 
yüklenicilerin, gönüllülerin, ortakların, danışmanların ve diğer ittifakların bu Davranış Kuralları'nda 
belirtilen ilkelere uygun hareket etmesini beklemektedir. Bu Davranış Kuralları tüm personel ve 
üyelerle paylaşılmış ve tüm iş sözleşmelerine ve tüm ortakların ağa katılırken ve/veya ortak 
faaliyetlerde bulunduklarında imzaladıkları Mutabakat Zaptı ve/veya sözleşmelere eklenmiştir. 
Ayrıca, başta sivil toplum örgütleri, bağışçılar, kamu otoriteleri, devlet ve hükümetler arası kuruluşlar 
ve işletmeler olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak tüm işbirliğinin temelini oluşturacaktır. 

Bu Davranış Kuralları beş bölümden oluşur: 1) Yol Gösterici İlkeler, 2) Uygunsuz Davranış, 3) Bildirim 
Prosedürleri, 4) Orantılı Yaptırımlar ve 5) Raporlama ve Organizasyon Kültürü. 

I- YOL GÖSTERİCİ İLKELER 

1) Evrensel İlkelere Saygı 

TÖZ, sürdürülebilir kalkınmayı, çevre korumayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini, yoksulluğu ortadan 
kaldırmayı, halkın katılımını ve sosyal adaleti destekleyen, Hak Temelli bir yaklaşım izleyen 
uluslararası ve ulusal yasaları ve diğer normatif çerçeveleri ilerletmeyi amaçlamaktadır. 

2) Herkese Saygı ve Eşit Muamele 

TÖZ ırk, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, engellilik, inanç veya cinsel yönelim gerekçesiyle ayrımcılık yapmaz. 
Personel, üye ve ortaklar arasında çeşitliliği teşvik eden TÖZ, en yüksek ve en düşük ücretli işçi 
arasında güvenilir bir ölçeğe sahip adil bir ücret yapısına sahip olarak hakkaniyet ilkesini merkeze 
koymuştur. 

3) Çevreye ve Gelecek Nesillere Saygı 

TÖZ, çevre sağlığına yönelik ihtiyati bir yaklaşıma odaklanarak çocuk sağlığının korunmasını teşvik 
eder. Nükleer içermeyen bir çevre de dâhil olmak üzere çevrenin korunmasını aktif olarak teşvik 
eden, enerji, su ve atık suların güvenli ve sürdürülebilir yönetimini teşvik eden, tehlikeli pestisitlerden 
ve GDO'lardan (genetiği değiştirilmiş organizmalar) arındırılmış tarım da dâhil olmak üzere tehlikeli 
kimyasalların ve teknolojilerin ortadan kaldırılmasını destekleyen TÖZ; mevcut sürdürülemez 
ekonominin, Gezegenin taşıma kapasitesi dâhilinde faaliyet gösteren, sürdürülemez tüketim ve 
üretim uygulamalarından kaçınan, kırsal toplulukların hak ve ihtiyaçlarına saygı duyan sosyal açıdan 
adil ekonomilere doğru dönüşümünü desteklemektedir. 
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4) Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

TÖZ, bağışçılar, yükleniciler, ortaklar ve diğer sivil toplum örgütleriyle özgürce ve eşit olarak şeffaf 
ilişkiler kurma taahhüdünde bulunmaktadır. TÖZ bağışçılara, ortaklara ve üyelere karşı sorumlu olup; 
bağışçıların TÖZ'ün fon toplama nedenlerinden haberdar olma ve bağışlarının nasıl kullanıldığı 
konusunda bilgi sahibi olma hakkına saygılıdır. TÖZ, her türlü finansman kaynağını kamuya açıklar ve 
bağışların, TÖZ ve ortaklarının doğrudan veya dolaylı yükümlülüklerinden ve/veya politika ve 
stratejileri üzerindeki etkisinden bağımsız kalmasını sağlar. TÖZ, finansman kaynaklarını yayınlarda, 
etkinlik materyallerinde ve web sitesinde teyit eder.  

5) Yönetişim, Katılım ve Öğrenme 

TÖZ, kısmen süreç ve sonuç ile ilgili yerel olarak formüle edilmiş göstergelere dayalı olarak 
faaliyetlerini ve sonuçlarını izleyip değerlendiren; açık, demokratik, katılımcı, istişareli problem çözme 
ve ayrımcı olmayan uygulamalara sahiptir. TÖZ, stratejik ve finansal yönetiminin nihai sorumluluğunu 
üstlenen bir Yönetim Kurulu'na sahiptir. 

II- UYGUNSUZ DAVRANIŞ 

Bir kişinin, TÖZ'ün görevlilerinin veya TÖZ adına hareket eden başkalarının davranışları ya da hizmet 
sunumu hakkındaki herhangi bir ciddi endişesi, o kişiyi belirlenmiş standartlar açısından rahatsız 
hissettiriyorsa; belirlenen uygulama standartlarının altına düşüyorsa uygunsuz davranış söz 
konusudur. Uygunsuz davranış şunlarla ilgili olabilir: Bir suç veya yasa ihlali olan davranışlar (bir suç 
işlenmiş veya bir taraf başka herhangi bir yasal yükümlülüğe uymamıştır), adaletin düşüklüğü ile ilgili 
ifşaatlar -ırksal, cinsel, engellilik veya başka herhangi bir ayrımcılık şekli, kamunun ve/veya diğer 
çalışanların sağlığı ve güvenliği,  çevresel bozulma, kamu fonlarının veya diğer varlıkların yetkisiz 
kullanımı, olası dolandırıcılık ve yolsuzluk, yararlanıcıların ihmali veya istismarı veya diğer etik 
olmayan davranışlar. Bu nedenle aşağıdaki liste bu tür davranışların hepsini kapsamaz.  

1) Gücün ya da Pozisyonun Kötüye Kullanımı 

TÖZ'ün yozlaşmış uygulamalara toleransı yoktur. "Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası", 
yolsuzluğu "emanet edilen bir gücü kişisel kazanç için kötüye kullanarak üçüncü bir taraftan 
onursuzca avantaj elde etme eylemi” olarak tanımlar. Ne dolandırıcılık ne de yolsuzluk parasal veya 
maddi faydalarla sınırlı değildir, ancak statü veya bilgiye erişim gibi maddi olmayan faydalar da 
içerebilir. 

Bir ön koşul olarak, hangi uygulamaların yozlaşmış, hileli ve başka türlü kabul edilemez olarak kabul 
edildiğine ilişkin net bir anlayış tüm personele, üyelere, gönüllülere ve ortaklara önceden iletilir. 
Bilgiler, yanlış algıların devam etmemesini teminen, imzaladıkları sözleşmelerin ve mutabakat 
zabıtlarının zorunlu bir parçasıdır.  

Hiçbir çalışan/üye/gönüllü, TÖZ'e katılmış olduğu halde, performansını baltalayacak veya TÖZ’ün 
çıkarlarıyla çelişecek herhangi bir iş veya faaliyette bulunamaz. Aynı durum, TÖZ'ün devam eden bir 
işbirliği sözleşmesine sahip olduğu ortaklar/uzmanlar/danışmanlar vb. için de geçerlidir. TÖZ veya 
ortakları, kural olarak çalışanlar, üyeler, gönüllüler veya akrabalarından tedarikte bulunmamalı veya 
hizmet anlaşmaları yapmamalıdır.  

Hiçbir çalışan, üye veya Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin ya da akrabalarının özel kazanç elde 
edebilecek konumda bulundukları herhangi bir karar verme sürecine dahil olamaz veya süreci 
herhangi bir şekilde etkileyebilecek bir yol arayamaz. Tüm çalışanlar, üyeler ve gönüllüler olası çıkar 
çatışmalarını açıklayacak ve devam etmeden önce onay isteyecektir. 

Çalışanın, üyenin, gönüllünün veya ortağın, doğası gereği gizli olduğunun ya da TÖZ'ün itibarını 
zedeleyebileceğinin bilinmesi ya da makul şekilde anlaşılması gereken, görevden kaynaklanan 
bilgilerle ilgili olarak gizliliği muhafaza etmesi gerekir.  
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2) Mali İhlaller 

TÖZ dolandırıcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir ve personelin, üyelerin ve gönüllülerin her 
zaman dürüst ve emin davranmalarını ve sorumlu oldukları varlıkları korumalarını ister. TÖZ'ün 
Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, dolandırıcılığı "aldatma, rüşvet, sahtecilik, gasp, 
hırsızlık, komplo, zimmete para geçirme, zimmet, sahte temsil, maddi gerçeklerin gizlenmesi ve 
muvazaa gibi bir dizi faaliyet" olarak tanımlar. Dolandırıcılık, “kişisel veya toplu bir avantaj elde 
etmek, bir yükümlülükten kaçınmak veya kayba neden olmak için örgüte hile yapılması” eylemini 
içerir. 

3) Kişiler Arası İhlaller 

TÖZ, işyerinde her türlü cinsel tacize sıfır tolerans politikasına sahiptir. TÖZ, cinsel tacizi "bir kişinin 
kendini rencide edilmiş, aşağılanmış ve/veya sindirilmiş hissetmesini sağlayan cinsel nitelikte 
istenmeyen bir davranış" olarak tanımlar. Taciz, “bir kişinin, o kişinin istihdamının bir koşulu olarak 
cinsel faaliyette bulunmasının istendiği durumların yanı sıra, birey için düşmanca, korkutucu veya 
aşağılayıcı bir ortam yaratan durumları da içerir." 

Her bir çalışan, üye ve gönüllülerle TÖZ sorumluluğu altındaki proje uygulamasına dâhil olanlar, 
işlerini yaparken tüm kişilere karşı nezaket, saygı ve dürüstlükle hareket edecektir. Aynı durum, 
TÖZ'ün devam eden bir işbirliği sözleşmesine ve/veya mutabakat zaptına sahip olduğu ortaklar için de 
geçerlidir. 

4) Saldırganlık, ayrımcılık, zorbalık ve şiddete müsamaha gösterilmez. TÖZ personeli, üyeleri, 
gönüllüleri ve ortakları, kötü uygulama veya potansiyel olarak kötü davranış oluşturabilecek 
çocuklarla ilgili her türlü eylem veya davranıştan kaçınmalıdır. 

III- BİLDİRİM PROSEDÜRLERİ 

1) Bu Davranış Kuralları’nın ihlaline tanık olan herhangi bir kişi bu ihlali bildirmeye davet edilir ve 
Davranış Kuralları'na tabi olan herhangi bir kişinin tanık olduğu ihlali 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 Üyelerinden biri ile ilgili şüpheler ise Genel Kurul'daki Dürüstlük Danışmanı'na getirilebilir. İhlal 
Türk Ceza Kanunu kapsamına girdiğinde (bunun maddi olgularla desteklenmiş olması gerekir), dâhili 
yaptırımlardan ayrı olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. 

3) Bir kişi, TÖZ'ün sorumlu yöneticisine veya Dürüstlük Görevlisi’ne ihlali raporlamakta kendisini rahat 
hissetmediğinde veya Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Üye(ler) uygunsuz davranışların faili 
olduğunda, dış ihbar noktası olarak hareket eden bir devlet kurumu olan İçişleri Bakanlığı'na bağlı 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunabilir.  

4) Suç teşkil eden davranışlar (bunların maddi olgularla desteklenmiş olması gerekir), Türk Ceza 
Kanunu'nun 279. maddesi uyarınca tanık olan kişi tarafından savcılığa da bildirilir. Belgelenen 
uygunsuz davranışların failleri, Yönetim Kurulu tarafından derhal dâhil oldukları projelerden dışlanır 
ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.  

5) Bu Davranış Kuralları’nın ihlal edildiğini bildiren herkes, raporun bir hafta içinde kabul edildiğini 
onaylayan bir ilk cevap alır. Bir ay içinde, raporu değerlendirmek için bir yöntem belirlenmelidir. Bu 
süreye uyulmaması halinde, ihbarda bulunan kişi TÖZ'ün Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmalıdır. 

TÖZ, ihbarda bulunan kişiyi destekleyen ve şikâyetlerin ciddiye alındığını hissettiren açık ve şeffaf bir 
kültüre büyük önem vermektedir. TÖZ, kişinin ihbarda bulunduğu için mağdur edilmesine veya işten 
alınmasına asla izin vermez. İhbarda bulunan kişinin bulgusu üzerine, bu Davranış Kuralları’na yönelik 
ihlaller sağduyu ve azami gizlilikle ele alınır.  
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IV- ORANTILI YAPTIRIMLAR 

Bu Davranış Kuralları’nı ihlal ettiği tespit edilen personele, üyeye veya gönüllüye, suçun kapsamı ve 
ciddiyeti ile orantılı yaptırımlar uygulanır. Yaptırımlar, sınırlayıcı olmaksızın aşağıdaki işlemleri içerir:  

• Sözlü veya yazılı uyarı,  

• Olumsuz performans değerlendirmesi,  

• Ücret kesintisi,  

• Üyeliğin/gönüllülüğün/görevin askıya alınması,  

• Derhal görevden alma,  

• Savcı dahil kamu makamlarına bildirme. 

Yaptırımların niteliği, ihlalin ağırlığına ve kapsamına bağlı olacaktır. Olayların önemsiz olarak 
değerlendirilmemesi için uygun caydırıcı yaptırımlar uygulanacaktır. Bu, derhal işten çıkarılmayı da 
içerebilir. 

Herhangi bir sıfatla (proje koordinatörü, uzman, danışman, destek personeli vb.) TÖZ'ün 
sorumluluğundaki bir projenin uygulanmasında görev alanların bu Davranış Kuralları’nı ihlal etmeleri 
halinde olası yaptırımlar şunları içerir: 

• Kişiye/şirkete uyarı,  

• Kaybın sözleşme tutarından düşülmesi,  

• Müteakip taksitlerin ödenmemesi ya da geciktirilmesi,  

• Sözleşmenin erken feshedilmesi,  

• Sözleşme tutarının kısmen ya da tamamen geri alınması,  

• Kamu makamlarına bildirim veya paranın iadesini talep etmek için yasal adımlar atılması. 

TÖZ ayrıca kanunun ihlali ya da ihlal şüphesinin bulunması durumunda ilgili mesleki kuruluşlara veya 
kamu idarelerine ihbarda bulunmakla da yükümlü olacaktır. 

Yaptırımlarla ilgili nihai karar verme sorumluluğu, Yönetim Kurulu Başkanı'na; onu ilgilendiren 
durumlarda ise TÖZ Genel Kurulu'na aittir.  

Bir ihbarcı iyi niyetle bir iddiada bulunup makul bir şekilde doğru olduğuna inandığı halde soruşturma 
sonunda ihbarı doğrulanmazsa, TÖZ onun kaygısının tanır ve başka bir sonuç doğmaz. Bununla 
birlikte, ihbarcı anlamsız, kötü niyetli veya kişisel çıkarlara dayalı bir iddiada bulunursa, disiplin cezası 
da dâhil olmak üzere uygun işlem yapılabilecektir. 

V- RAPORLAMA VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

TÖZ, bu Davranış Kuralları ile Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın örgüt kültürünün 
bir parçası olmasını temin eder. Tüm personel, üyeler ve TÖZ adına hareket edenler, bildirim 
prosedürleri de dâhil olmak üzere Davranış Kuralları'ndan haberdardır ve onların uygun şekilde 
uygulanmasına karşı uyanıktır. Bunun için; 

1) Bu Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile yürürlüğe konularak ilk toplantısında 
Genel Kurul'un onayına sunulur. Aynı usul güncellemeler için de geçerlidir. 

2) Bu Davranış Kuralları ve güncellemeleri TÖZ’ün web sitesinde yayınlanır.  

3) Davranış Kuralları, Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile birlikte, her istihdam 
sözleşmesine, Mutabakat Zabıtlarına ve ortaklarla yapılan sözleşmelere eklenir.  
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4) Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu’na seçilen her bir Üye tarafından "okundu ve kabul edildi" 
beyanı ile imzalanır ve uygun şekilde arşivlenir. 

5) Herhangi bir sıfatla (proje koordinatörü, uzman, danışman, eğitimci vb.) TÖZ sorumluluğundaki bir 
proje uygulamasında yer alan bir kişi, işe başlamadan önce bu Davranış Kuralları’nı "okundu ve kabul 
edildi" beyanıyla imzalamak zorundadır.  

Yukarıdakilere ilave olarak, ilgili raporlar ve dürüstlük riskleri, gizliliğin niteliğine ve düzeyine bağlı 
olarak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul önünde en azından yıllık olarak ve gerekli görüldüğünde daha 
sık olarak tartışılır. Personel, üyeler ve gönüllüler her an ahlaki ikilemleri masaya koymaya teşvik 
edilir. Aynı zamanda Dürüstlük Görevlisi olan Yönetim Kurulu Başkanı, dürüstlüğün gündemde 
olmasını ve TÖZ’de uygun eylemlerin uygulanmasını temin etmekten sorumludur. 

Tüm bildirimlerin kaydedilmesini teminen, Dürüstlük Sorumlusu, bütün bildirimlerin Yönetim Kurulu 
ile en az yıllık olarak ve personel, üyeler ve gönüllülerle yıllık stratejik toplantıda tartışılan "Vukuat 
Kayıt Defteri”ne kaydedilmesinden sorumludur. 

TÖZ, Yıllık Hesaplarında ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda şeffaflığa ve dürüstlüğe ilişkin ihbarlara büyük 
önem vermektedir. Bu önem, TÖZ’ün dürüstlük politikasının bir yansıması olması yanında dürüstlük 
ihlallerine ilişkin ihbarların sayısı ve niteliği hakkındaki bilgileri ve bu ihbarlara yanıt olarak 
gerçekleşen eylemleri içerir.  

Hem Davranış Kuralları hem de Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamına giren ihlal 
ve vakaların nicel ve nitel yoğunluğunu değerlendiren TÖZ Genel Kurulu, özel bir Dürüstlük Görevlisi 
atanmasına ve özel bir gizli ihbar mekanizması teşkiline karar verebilir. 

 

 

İşbu Etik Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu’nun … / ... / 2021 tarihli toplantısında, İngilizce çevirisiyle 
birlikte kabul edilmiştir. 

 

Eş Başkan Eş Başkan Üye Üye Üye 

Oya ÖZDEN Bilal Seçkin Onur Ömer Dara Serdar Kadıoğlu İsmet Durukan 

   

 

 

  

 


