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1. Amaç
Bu politika belgesi Türetim Ekonomisi Derneğinin herhangi bir rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve
benzeri veya bu şekilde algılanacak herhangi bir olaya karışma olasılığını ortadan kaldırmak için
aldığı tedbirleri içerir.

2. Tanımlar
Türetim Ekonomisi Derneği bu politika çerçevesinde aşağıdaki kavramlardan yola çıkar:

a. Rüşvet - yasa dışı veya bir kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında
gösterilen güvenin kötüye kullanılması sonucunu doğuracak bir işin yapılmasını
sağlamak için para, hediye veya diğer avantajların teklif edilmesi, sunulması,
verilmesi, kabul edilmesi veya bu işlemlere aracılık edilmesi.

b. Yolsuzluk – güvenin kişisel çıkar için kötüye kullanılması.
c. İrtikap - bir kişinin pozisyonunu zorlama ve tehdit yoluna da başvurarak kişisel

çıkarı için kullanması.
d. Kolaylaştırıcı ödemeler - Bunlar, ödeyenin zaten hukuken hakkı olan olağan veya

gerekli bir işlemin yürütülmesi veya hızlandırılması için genellikle küçük gayri
resmi küçük bedeller olarak verilen rüşvet nitelikli ödemelerdir.

e. Hediyeler ve ağırlama – Bunlar küçük hediyelerden (ajanda gibi) pahalı
ağırlamalara (önemli olaylar için biletler veya tatiller gibi) kadar değişebilir.

f. Abartılı hediyeler ve ağırlamalar uygunsuz hareketleri teşvik etmek için verilen
rüşvetleri gizlemek için kullanılabilir.

g. Suça Teşvik – the act of a person asking, ordering or enticing someone else to
commit bribery or another crime.

3. İlkeler
Türetim Ekonomisi Derneği doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda tanımlanan olaylara
karışmasını önlemek amacı ile aşağıdaki ilke temel kontrol noktaları olarak saptamıştır:

a. Bu politika belgesi üçüncü taraflarla kurulacak tüm parasal ilişkilerde ve her türlü
işe alım, gönüllü katılım, üyelik ve eğitim faaliyetlerinde temel yol gösterici olarak
ele alınacaktır.
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b. Yürütülen projelerle ilgili tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler şeffaf, rekabetçi,
önceden tanımlanmış ve projenin yararının öne alındığı bir satın alma süreci ile
sonucu oluşturulur.

c. Aksi kaçınılmaz değilse tüm ödemeler banka aracılığı ile yapılır. Böyle özel
durumlarda ilgili proje sorumlusu Yönetim Kuruluna ortaya çıkan gerekliliği
ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir talepte bulunur. Yönetim Kurulu bu talebi
onaylayabilir veya reddedebilir. Yönetim Kurulunun onayı sadece yapılan
başvuruda belirtilen ödeme için olup, başka herhangi bir ödeme için kullanılamaz.

d. Ödemeler satın almanın yapıldığı yetkili tüzel veya gerçek kişilere yapılabilir.
Ödemenin yapılabilmesi için sözleşmenin, faturaların, hizmetin veya ürünlerin
teslim alındığını gösterir belgelerin tedarikçi olarak aynı tüzel veya gerçek kişi
adına olması gerekir.

e. Herhangi bir proje ile ilgili Türetim Ekonomisi Derneği ile bağlantısı olan kişilere
tedarikçiler tarafından teklif edilen, verilen, gönderilen tüm armağanlar kabul
edilseler bile derhal Yönetim Kuruluna bildirilecektir.

f. Projelerde görevli çalışanlara seyahat ve benzeri faaliyetler için verilecek nakit iş
avanslarının tutarı proje bütçesi ve avansın istendiği faaliyet ile orantılı olacaktır.

g. Projelerde görevli çalışanlara seyahat ve benzeri faaliyetler için verilecek nakit iş
avanslar geçerli ve uygun belgelerin bir masraf raporu ile verilmesi ve artan nakit
avansın, avans alınan faaliyetin sonlanmasından itibaren bir hafta içinde Türetim
Ekonomisi Derneği banka hesaplarına yatırılarak kapatılacaktır. Bu avans
bakiyeleri ileride ödenecek ücret ve benzerlerine mahsup edilemez.

h. Türetim Ekonomisi Derneği, ödemenin yapılmasından önce yürürlüğe girmiş
yasalar, yönetmelikler ve benzerlerinin açık hükümleri nedeni ile olanlar hariç
olmak üzere, herhangi bir siyasi parti, kuruluş ve yapı ile herhangi bir devlet
kuruluşuna bağış, katkı ve benzeri bir isim altında herhangi bir ödeme yapmaz,
bu şekilde algılanacak bir ilişkinin içinde girmez.

4. Gözden Geçirme ve Güncellemeler
Bu politika belgesi Yünetim Kurulu tarafından yukarıdaki ilkelerin uygulanmasındaki kararlılığı
güçlendirmek amacı ile gerektikçe gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Yönetim Kurulunun
güncelleme kararında belirtilen yürürlük tarihi itibariyle önceki politika belgesi bütün sonuçları ile
ortadan kalkmış olur.

5. Yürürlük
Bu politika belgesi 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
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