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RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI
1. AMAÇ
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı rüşvet ve yolsuzluk karşıtı
politikalarının ortaya konulmasıdır.
2. KAPSAM
İşbu Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm
EGE ENDÜSTRİ çalışanlarını, pay sahiplerini, hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi
firmaları, danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve bunlarla sınırlı kalmaksızın
ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini kapsamaktadır.
3. TEMEL İLKELER
Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere ve Türkiye’nin imzaladığı OECD
Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin
Önlenmesi Sözleşmesi’ni temel ilke olarak benimsenmiştir.
Bu temel ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket
etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi
taahhüt etmektedir.
4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede Yönetim Kurulu
sorumludur. Yönetim Kurulu, bu politika kapsamında yer alan ilkeleri benimsemekte ve
uygulanması için gerekli ortamı sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu, yasal düzenleme ve yönetmeliklere, süreçlere ve politikalara uygunluğun
sağlanabilmesi amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını
sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları
görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet
teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz.
Üst düzey yöneticiler, bu Politika metnindeki ilkelerin idaresi altındaki çalışanlar
tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar; olası riskleri ve bunların
itibar ve finansal anlamdaki etkilerini değerlendirir ve belirlenen risklerin yönetimi için
kontrol mekanizmalarının tesisine ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.
5. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere çalışanlarından
birinin, pay sahiplerinin, hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaların, danışmanlık ve
hizmeti
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yönünde görüş ya da şüphe bulunması halinde, söz konusu durum ilgililer tarafından Genel
Müdür’e iletilir. Genel Müdür kendisine iletilen konuları Denetim Komitesi’ne veya
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne incelenmesi ve karara alınması amacıyla iletir. Çalışan
veya şikâyetçi, güvenlik ve benzeri sebeplerle kimliğini gizleyebilir.
Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddettiği ya da gerçekleşen ya da gelecekte
gerçekleşmesi olası bir rüşvet ya da yolsuzluk olayını iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için
herhangi bir çalışan kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.)
maruz bırakılamaz.
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