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ENGELLİLER KONFEDERASYONU  

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKA BELGESİ 

 

1. AMAÇ ve KAPSAM 

       Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, öncelikli olarak ulusal mevzuat ile bu politika 

belgesi içeriğinde atıfta bulunulan uluslararası mevzuat, uluslararası kuruluşlar tarafından 

yayımlanan iyi uygulama örneği mahiyetindeki temel düzenlemeler, tavsiyeler, kriterler ve 

ilkelere uygunluğu hedeflemektedir.  

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Engelliler Konfederasyonu’nun yolsuzluk 

karşıtı politika ve uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Politika Belgesi Konfederasyon Tüzüğünün 30-35. Maddelerindeki “Denetim, Gelir-

Gider” bölümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı; 

✓ Engelliler Konfederasyonunun faaliyetlerinin olduğu tüm alanlarda geçerli rüşvet ve 

yolsuzluk karşıtı kanun ve düzenlemelere, etik ilkelere ve evrensel kurallara uygunluğu 

sağlamaktır.  

✓ Faaliyetler kapsamında finansal suçların önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uymaktır. 

✓ Faaliyetler nedeniyle bağlı federasyonlarımızı, derneklerimizi, çalışanlarımızı ve iş 

ortaklarımızı “rüşvet ve yolsuzluk riskine”, “çıkar çatışması olan kişilerle işlemlerin 

yapılmasına” karşı bilinçlendirmektir.  

✓ İşbu politika aynı zamanda, kaynağı rüşvet ve yolsuzluk suçları olan suç gelirlerinin 

aklanmasının önlenmesi, rüşvet ve yolsuzluk suçu doğmasına zemin hazırlayabilecek 

ortamın mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasının ve tespitinin sağlanması, rüşvet 

ve yolsuzluk suçu ile ilgili yükümlülük ve taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesini 

hedeflemektedir. 

       Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politika Belgesi; Engelliler Konfederasyonun Yönetim 

Kurulu ve Denetleme Kurulunun tüm üyeleri başta olmak üzere Genel Başkan, Sekreterlikler 

ve tüm çalışanlarını, tedarikçilerini, danışmanlarını, avukatlarını, dış denetçilerini, mal ve 

hizmet aldığı firmaları ve çalışanlarını, kısaca Konfederasyon adına görev yapan kişi ve 

kuruluşları (iş ortakları) ve temsilcilerini kapsamaktadır. 

2. POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİMİZ 

Çıkar Çatışması:  

Bir kişi ya da kurumun statüsünü uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle kişisel ya da 

kurumsal menfaatler elde etme potansiyelini gösteren durumdur. Çıkar çatışmasından 
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bahsedebilmek için uygunsuz bir davranışın ortaya çıkmış olması gerekmez. Bu 

nedenle, her çıkar çatışması durumunun aynı zamanda yolsuzluk olduğu 

düşünülmemelidir. Ancak kişi ve kurumlar, herhangi bir çıkar çatışmasına konu 

olmakla, yolsuzluk vakalarına açık hale gelebilir.  

           Rüşvet ve Yolsuzluk 

Her türlü rüşvet ve yolsuzluk Engelliler Konfederasyonun faaliyet gösterdiği her alanda 
ceza gerektiren bir suçtur. 

            Hediye 

      Engelliler Konfederasyonu adına faaliyet gösteren veya temsil görevi olan herkes 
tedarikçilerden veya diğer iş ortaklarından etik ve uygun olmayan hediye teklifler alabilirler. 
Ancak iş ilişkileri kapsamında hiçbir hediye kabul edilmemelidir.  

              Kolaylaştırma Ödemeleri 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, 
devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin 
etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif 
edilmez. 

Hatasız Kayıt Tutma: 

     

Engelliler Konfederasyonu muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar 
yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre; 

• Üçüncü şahıslarla (tedarikçiler vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, 
eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, 

• Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat 
yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması, amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.  

3. MAL BİLDİRİMİ 

Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri genel kurul 

delegasyonu tarafından seçildikleri ay içerisinde göreve başladıkları ilk toplantıda kendileri ve 

birinci derecede yakınları için mal bildiriminde bulunur. Söz konusu kişiler görev dönemleri 

sona ermeden önce genel kurul ilanı yapıldığına mal bildirimini tekrar eder.  

4. SORUMLULUK 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim 
Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede; 
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✓ Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak 
risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri, 

✓ İç Denetim ve Hukuk Biriminin kendi görev alanlarında Engelliler Konfederasyonu 
faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp 
yürütülmediğinin takibinin yapılması, 

✓ Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve 
yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir. 

5. POLİTİKA İHLALLERİ 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, 
konu Konfederasyon Yönetim Kurulunun görevlendirdiği kurulca incelenir ve uygunsuz 
davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Suç isnadına ilişkin delil ve belgeler 
sabit veya kuvvetli ise ivedilikle yargı yoluna gidilir. 

Hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri söz konusu kurula 
dahil olamaz.  

6. YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME ve GÜNCELLEME 

Engelliler Konfederasyonunun Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politika belgesi Engelliler 
Konfederasyonu Yönetim Kurulunun 30.07.2022 tarihli toplantısında gözden geçirilmiş ve 6 
nolu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Engelliler Konfederasyonu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanmasından 
Yönetim Kurulunun tüm üyeleri sorumludur. Engelliler Konfederasyonunun her olağan genel 
kurulu öncesinde, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Belgesi kapsamında bir rapor 
Denetim Kurulu Raporu ile birlikte hazırlanır ve Genel Kurula sunulur.   

  

Engelliler Konfederasyonu 

Yönetim Kurulu 


