
  

 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİMİ POLİTİKASI 

 
Kamu yararına yaptığı çalışmalar ile verdiği hizmet kapsamında ulusal ve uluslararası birçok 

işletmeye örnek olan İSKİ,  İstanbul halkına kaliteli ve içilebilir su temin etmeyi, çevre ve 

insan sağlığını esas alarak atık suları arıtarak alıcı ortama deşarj etmeyi birincil görev olarak 

benimsemiştir.  Bu çalışmaları sırasında yasal mevzuatı da dikkate alarak “İSKİ Etik Davranış 

İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi “ oluşturulmuş olup,  çalışanlarına ve  

paydaşlarına yayılımı sağlanmıştır. İSKİ üst yönetimi; rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 

kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapmayı taahhüt eder. 

 İSKİ bu etik davranış ilkeleri ışığında teknolojik varlıklar, finansal ve operasyonel 

faaliyetler dahil tüm iş proseslerinde rüşvet ve yolsuzluklar ile ilgili etik kuralları 

belirlemiştir.  

 Verdiği hizmet ile ilgili adil ve şeffaf yönetim anlayışı ile paydaşların İSKİ’ye 

duyduğu güvenin ve itibarının korunması için  taviz verilmemesini taahhüt eder.  İSKİ 

politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak 

reddetmektedir. 

 İSKİ çalışanlarının paydaşları ile olan ilişkilerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı bir  

menfaat sağlamak, kişi ve kurumların kararlarını etkilemek amacı ile herhangi bir 

ödeme kabul etmeleri, hediye kabul etmeleri, ödeme veya hediye teklifinde 

bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır. 

 Aynı şekilde İSKİ’yi temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara 

bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda 

taahhütte bulunmak da  İSKİ etik davranış kurallarına aykırıdır. 

 İSKİ’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme 

kesinlikle yasaktır. Paydaşlara bu tür teklifte bulunulması durumunda  İSKİ 

çalışanlarının  bildirim sağlamaları için sistem kurulmuş ve sürekliliği sağlanmıştır. 

 Çalışanların iş ilişkisi olan paydaşlardan kişisel borç istemek veya herkese sunulanın 

dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır.  

 Ayrıca çalışanlar, herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden ya da 

yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından dolayı cezalandırılmaz. 
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