
ICF Airports Çalışanları İçin 

Etik Davranış 
Kuralları



ICF Airports'un Etik Davranış Politikası

ICF Airports olarak, sektördeki güçlü konumumuzu muhafaza etmek 

ve ileride karşımıza çıkabilecek olası zorluklarla mücadele edebilmek 

için en önemli ön koşulun sürdürülebilirlik olduğuna inanıyoruz.

ICF Airports, çalışanlarının, müşterilerinin, ortaklarının, çevre ve 

toplumun faydasını gözeterek ürün, hizmet ve süreçlerini sürekli 

iyileştirmek için çalışırken gelecekteki muhtemel zorluklar için de 

önceden çözümler geliştirmektedir. 

ICF Airports, yüksek etik standartlarıyla bilinen bir şirket olma 

gayretindedir.  Yaptığımız her iş ICF Airports'un temel değerleri olan 

dürüstlük, saygı, güvenilirlik, sorumluluk, şeffaflık, bağlılık, adil olma, 

kalite ve müşteri odaklı olma ilkelerine dayanmaktadır.

Bunun yanı sıra şirketimiz, işlerini adaletli, tarafsız, etik, tüm yasa ve 

düzenlemelere tamamen uygun olarak yürütmektedir ve yürütecektir. 

Etik değerlerimiz ve davranış standartlarımız, şirketimizin; iş 

ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplumla tüm ilişkilerinin temelini 

oluşturmaktadır.

*ICF Airports çalışanlarını, bünyesinde yer alan tüm 

yöneticiler, daimi ve sezonluk çalışanlar, yarı zamanlı 

çalışanlar, belirli dönemli istihdam edilenler ve stajyerler 

olarak tanımlamaktadır.
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ICF Airports'un Etik Davranış Kurallarına 

Genel Bakış

Etik Davranış Kuralları

I. Önsöz

Fraport IC Içtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. (ICF 

Airports) bir havalimanı terminal işletmeciliği şirketidir. 

II. Kapsam

Etik Davranış Kuralları tüm ICF Airports çalışanları için bağlayıcıdır. 

Yükümlülüklere Uymak

1. Yasa ve yönetmeliklere, standartlara, yönergelere ve ilkelere uymak

Yürürlükteki ulusal yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu ve kabul edilmiş uluslararası 

standartların, yönergelerin  ve ilkelerin devam ettirildiğini taahhüt ederiz.

2. Yolsuzluğun önlenmesi

ICF Airports ve çalışanları olarak, yasa ve yönetmeliklerin yolsuzlukla ilgili 

hükümlerine uyarız.

3. Antitröst ve rekabet yasası

ICF Airports ve çalışanları, piyasada faaliyette bulunan diğer kurumlarla olan 

ilişkilerinde adil rekabet ilkelerine saygı gösterir. Yürürlükteki ulusal ve uluslararası 

antitröst ve haksız rekabet yasa ve yönetmeliklerine uyulmalıdır.

4. Gizlilik ve veri koruma

Şirket içi bilgiler ve ticari sırları gizli tutulmalıdır. Şirketin gizli bilgileri onay 

alınmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilemez. 

Çalışma Koşulları

5. İş sağlığı ve güvenliği

Tüm çalışanlar için güvenli, emniyetli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı 

sağlamaya özen gösterir ve sağlığı olumsuz etkileyecek koşullar ve kazaları 

önlemek için gerekli tedbirleri aldığımızı teyit ederiz. Aynı zamanda çalışanlarımızın 

da bu konuda kişisel sorumluluklarını yerine getirmesini bekleriz.

6. Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Mesai saatlerinde alkol ve uyuşturucu kullanımı kesinlikle yasaktır ve işyeri dahilinde 

kullanımına izin verilmemektedir. 

7. Çalışma saatleri

Çalışma saatleri konusunda yasaların ve mesleki standartların ilgili hükümlerine 

uymayı taahhüt ederiz.

8. Ücret

ICF Airports'ta ücret ödemeleri geçerli yasa ve mesleki standartlara / düzenlemelere 

göre yapılmaktadır.

9. Çalışanların birbirine karşı tutum ve davranışı

ICF Airports, tüm çalışanların birbirine adil ve saygılı davranmasını bekler. 

İnsan Hakları

10. Çalışan hakları

ICF Airports, çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını 4857 sayılı Türk İş 

Kanunu'na tam uyumlu şekilde düzenler. 

11. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı ele alış

ICF Airports, her tür zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmayı reddeder.  

12. Çeşitlilik

ICF Airports'ta ayrımcılığın her türlüsü yasaklanmıştır.

Son Hükümler

i. Bilgilendirme ve iletişim

Tüm çalışanlarımızın Etik Davranış Kurallarına gerekli önemi vermelerini ve 

uymalarını sağlarız. 

ii. İhlal bildirimlerini ele alış

ICF Airports, tüm çalışanlarını Etik Davranış Kurallarının ihlal edildiği durumları 

bildirmeye teşvik eder.  

iii. Yaptırımlar

İhlal durumlarında, yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutarız. 



Etik Davranış Kuralları

I. Önsöz

Fraport IC Içtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği 

A.Ş. (ICF Airports) bir havalimanı terminal işletmeciliği şirketidir. 

Faaliyetlerimizi temel değerlerimiz olan dürüstlük, saygı, güvenilirlik, 

sorumluluk, şeffaflık, bağlılık, adalet, kalite, müşteri odaklılık 

doğrultusunda sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan da sürekli 

yüksek standartları koruyarak yürütmekteyiz. Biz sürdürülebilirliği, 

geleceğe şekil vermek için kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz.

İtibarımız ve saygınlığımız başarımızın kilit bileşenleridir. Her birimiz 

her gün yaptığımız işlerle ICF Airports'un olumlu imajına katkıda 

bulunuyoruz.

Bu dokümanda yer alan Etik Davranış Kuralları, ICF Airports'ta 

benimsediğimiz değerler kültürünü yansıtmaktadır. Çalışanlarımıza 

günlük çalışma hayatlarında ekonomik, yasal ve etik ilkelere uygun 

şekilde hareket etmeleri konusunda rehberlik eder.

ICF Airports, yaşamın doğal temelini korumayı taahhüt eder ve doğal 

kaynakları korumak için çevre yönetimine önem verir. 

II. Kapsam

Etik Davranış Kuralları ve prensipleri tüm ICF Airports çalışanları için 

bağlayıcı niteliktedir. 

ICF Airports Etik Davranış Kuralları, her durumda nasıl 

davranılacağına dair detaylı bilgi verme amacı gütmemektedir. Bunun 

yerine, ICF Airports'u yönlendiren ilkeleri ve genel çerçeveyi 

tanımlamaktadır. Bu ilkelerin nasıl hayata geçirileceği ise, şirket içi 

kurallar, düzenlemeler ve talimatlarla belirlenmiştir. Mevcut 

yönetmelikler hiçbir sınırlama olmaksızın Etik Davranış Kurallarının 

yanı sıra uygulanır.

Şirket içinde Etik Davranış Kuralları'na uyulması konusunda 

çalışanlarına liderlik etmek, yaymak ve uyulmasını sağlamak tüm 

yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Yöneticiler bu 

konuda çalışanlara karşı rol modeli olma sorumluluğu taşırlar.
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Yükümlülüklere Uymak

1.Yasa ve Yönetmeliklere, kabul edilen 

standartlara, yönergelere ve ilkelere 

uymak: 

2.Yolsuzluğun Önlenmesi

Sürdürülebilirlik; ekonomik, ekolojik, sosyal konulara duyarlı 

olmaktan daha fazlasını ifade eder. Bu aynı zamanda şirketimizin 

kanunlara, kurallar ve düzenlemelere taviz vermeden uyduğunu ve 

içinde bulunduğu toplumun bir parçası olarak üzerine düşen görevi 

yerine getirmek için çalıştığını ifade eder.

Sonuç olarak ICF Airports, yürürlükteki ulusal yasalar ve düzen-

lemelere uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

Çalışanlarımız bu Etik Davranış Kurallarında belirtilen diğer ilkelere 

uymalı ve bunları herhangi bir şekilde ihlal etmekten kaçınmalıdırlar. 

Yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal hükümlere uyulmalıdır. 

Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve taşeronlarımızla ve aynı 

zamanda kamu kuruluşlarıyla ilişkilerimizde, ICF Airports'un 

menfaatleri ve çalışanlarının kişisel menfaatleri her iki taraf için de 

kesin bir şekilde ayrı tutulmalıdır. Faaliyet ve kararlar, özellikle de 

satın alma kararları objektif olmayan görüşler ve kişisel 

menfaatlerden uzak tutulmalıdır. Bu da ticari işlemler esnasında para, 

kişisel çıkar veya parasal değeri olan menfaatlerin hiçbir şekilde kabul 

veya teklif edilmemesi gerektiği anlamına gelir. 

Ayrıca çalışanlarımız, ticari işlemler esnasında, hiçbir hediye, ödeme, 

davet veya hizmeti teklif, vaat, talep, teslim veya kabul etmemeyi 

taahhüt eder. Bahsi geçen menfaat ve ödemeler ile ilgili konulara 

yaklaşımımız, ICF Airports'un yasalara uyumluluk, sorumluluk ve 

uygunluk prensiplerine göre belirlenir.

Detaylı açıklama için, lütfen “Değer Yönetim Sistemi” başlığı 

altında intranette erişime açık olan kuralları inceleyiniz. 

Her insana değer vermek ve saygı göstermek bizim birincil 

önceliğimiz ve temel değerlerimizden biridir. Yönetimin çalışanlara 

karşı sorumluluklarının merkezinde her bireyin başarı potansiyelini 

geliştirmek yer alır. 

Çalışanlarımızın şirketin hedefleriyle özdeşleşmelerini ve şirketin 

menfaatlerini korumasını bekleriz. Bunu göz önünde bulundurarak 

çalışanlarımız kişisel, ailevi ya da finansal çıkarlarının ICF Airports'un 

çıkarlarıyla çatışabileceği durumlardan kaçınmalıdır. Eğer böyle bir 

çıkar çatışmasının ortaya çıkacağı bir durum olursa, ilgili kişi bu 

durumu bildirmeli ve ilgili yöneticinin onayını talep etmeli veya Etik 

danışmanlarla irtibata geçmelidir. 

Biz, çalışanlarımızı yolsuzlukları ve kanuna uygunsuz 

davranışları bildirmeye teşvik ederiz. Bu konuda irtibata 

geçilecek ilk kişi, ilgili yöneticidir. Eğer bir çalışan söz konusu 

yöneticiyle irtibata geçmeyi arzu etmiyorsa, başka uygun 

iletişim kanalları mevcuttur.

(Son Hükümler, Bölüm ıı, “İhlal bildirimlerini ele alış”ı 

inceleyiniz)
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3. Antitröst ve Rekabet Yasası

4. Gizlilik ve Veri Koruma 

Piyasada faaliyette bulunan diğer kurumlarla olan ilişkilerimizde adil 

rekabet ilkelerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın ve hizmet 

sağlayıcılarımızın, kendi sorumlulukları kapsamında olan tüm geçerli 

ulusal ve uluslararası antitröst yasalarının yanı sıra haksız rekabetle 

ilgili yasalara uymalarını bekleriz. Fiyatları veya koşulları etkileyen, 

satış bölge veya müşterilerini paylaştıran veya serbest rekabeti 

engelleyen anlaşmalar, ittifaklar veya faaliyetler kesinlikle 

yasaklanmıştır. Müşteriler ve tedarikçiler arasında tarafların fiyat ve 

koşul belirleme özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla anlaşmalar ve 

mutabakatlar yapmak da ayrıca yasaklanmıştır. 

Rekabeti engelleyici davranışlara ilişkin bildirimlerin ilgili 

yöneticiye yönlendirilmesi gerekmektedir. Rekabet veya 

antitröst yasası dahilinde hangi davranışlara izin verilip 

verilmediğine ilişkin sorularınız için, lütfen ilgili yöneticiyle 

irtibata geçiniz.

(son hükümler, Bölüm ıı, “İhlal bildirimlerini ele alış”ı 

inceleyiniz)

İşle ilgili gizlilik sınırları dahilinde şeffaf iletişimi taahhüt ederiz. 

Çalışanlarımız iş ve ticari sırlar konusunda gizliliği sağlamayı, veri 

koruma ve mahremiyete ilişkin yasalara uygun davranmayı kabul 

ederler.

Çalışma Koşulları

5. İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerinde kazaları ve hastalıkları önlemek, ICF Airports için öncelik-

lidir. Sağlığı korumayı ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi taahhüt eder; 

çalışanlarımıza güvenli, emniyetli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma 

ortamı sağlamaya özen gösteririz. Uygun ekipman ve malzemeleri 

sağlar ve işyerinde sağlığı olumsuz etkileyecek koşulları ve 

faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek kazaları önlemek için gerekli 

önlemleri alırız. Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ve daha da 

geliştirilmesini taahhüt ederiz. 

Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için kişisel sorumluluk 

üstlenmesini bekler, sağlıklı bir yaşam tarzı edinimleri ve sürdürmeleri 

konusunda onları destekleriz.

Tüm çalışanlarımız işleri ve görevleriyle ilgili iş sağlığı ve güvenliği 

standartları ve tedbirleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilir ve 

kendilerinden iş sağlığı güvenliği kurallarına uymaları beklenir.
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6. Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı 

7. Çalışma Saatleri

Kişiler için çok değerli olan sağlık ve emniyet aynı zamanda 

şirketimizin başarısı ve itibarı için de önemlidir. Sorumluluk bilinciyle 

hareket etmek ve şirketimizin rekabet ortamında gücünü korumak söz 

konusu olduğunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın karar alabilmek 

en temel ön koşullardan biridir. Bu nedenle alkol, uyuşturucu ve diğer 

sarhoş edici maddelerin etkisi altında çalışılması ve bu maddelerin 

mesai saatleri dahilinde tüketimi kesinlikle yasaklanmıştır. 

Çalışma saatleri, ücretli izin ve resmi tatiller ile ilgili mesleki standartlar

ve ilgili yasal hükümlere uyacağımızı taahhüt ederiz

8. Ücret

9. Çalışanların Birbirine Karşı Tutum ve 

Davranışı

ICF Airports'ta ücret, ilgili iş piyasasıyla uyumlu olup hiçbir koşulda 

geçerli yasal asgari standartlardan daha düşük olamaz.

Saygı ilkesi, ICF Airports'un değerler kültürünün kilit bileşenidir. ICF 

Airports, çalışanlarının birbirine adil, saygılı ve ekip ruhuna uygun 

davranmasını bekler. Zorbalık veya sözlü, fiziksel ve/veya cinsel 

baskı, şiddet ve/veya tacizin hiçbir şekline müsamaha göstermeyiz.
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İnsan Hakları

10. Çalışan Hakları

11. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırmayı 

ele alış 

ICF Airports, çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını 4857 sayılı 

Türk İş Kanunu'na tam uyumlu şekilde düzenler.

ICF Airports, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın her çeşidini reddeder.  

15 yaşın altında işçi çalıştırılamaz. Genç işçiler hiçbir şekilde tehlikeli 

veya sağlıklarını olumsuz etkileyecek koşullarda çalıştırılamaz. 

Çocukların ve gençlerin haklarının korunmasını sağlamayı taahhüt 

ederiz.

Çocukların veya gençlerin hiçbir şekilde istismar edilmesine 

müsamaha göstermeyiz.

12. Çeşitlilik

Uluslararası bağlantılı bir kurum olarak ICF Airports, çalışanları 

arasında çeşitliliği destekleyerek eşitlik ilkesine göre hareket eder ve 

ayrımcılığın her şeklini reddeder.

Özellikle aşağıdaki hususlara dayalı olarak ayrımcılığın, dışlamanın 

veya ayrıcalıklı muamelenin her türlü çeşidini yasaklamayı taahhüt 

ederiz:

•  Etnik, ulusal ve/veya sosyal köken,

 •  Irk, 

•  Ten rengi, 

•  Cinsiyet, 

•  Yaş, 

•  Din, mezhep ve/veya dünya görüşü, 

•  Siyasi faaliyetler,  

•  İşçi sendikalarına üyelik, 

•  Engellilik, 

•  Cinsel eğilim

ICF Airports, geçerli yasa ve yönetmeliklere tam anlamıyla uyar. 
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Son Hükümler

i. Bilgilendirme ve İletişim

Tüm çalışanların Etik Davranış Kuralları'na erişimi mevcuttur.

Etik Davranış Kurallarının anlaşılmasına ilişkin sorularınızı 

Departman Müdürünüze veya İnsan Kaynakları ve Organizasyon 

Geliştirme Müdürü Sn. A. Özlem Güç Asugman'a (Tel: 315 15 07) 

yönlendirilebilirsiniz.

ii. İhlal Bildirimlerini Ele Alış

Tüm çalışanlarımızın sorumluluk bilinciyle ve Etik Davranış 

Kuralları'nda belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket etmesini 

bekleriz. Çalışanlarımızın birbiriyle açık, içten ilişkiler kurmasını teş-

vik eder ve çalışanlar ile yöneticileri arasında ortak güvene dayanan 

kültürün yaşamasını destekleriz. 

Bir ICF Airports çalışanının, kendi amiri veya bir üst yöneticiyle irti-

bata geçmeyi tercih etmemesi halinde herhangi bir ihlali (davranış 

standartlarına uymamaktan mali suçlara kadar) bildirmesinin farklı 

yolları mevcuttur. Bu bildirim kanallarını kullanarak bir usulsüzlüğü 

bildiren çalışanın korunacağını garanti ederiz.  

İhlalleri bildirmek için kendi yöneticinizin yanı sıra, şirkette aşağıdaki 

kişilerle de irtibata geçebilirsiniz:

Davranış standartlarının ihlali ve çelişkili durumlarda Etik 

Danışmanlar, Sn. A. Özlem Güç Asugman (Ofis tel: 1507), Sn. 

Gökhan Kartaymaz (Ofis tel: 1512), Sn. Tuğba Yavuz (Ofis tel: 

1517)

Davranış standartlarının ciddi ihlalleri ve/veya finansal suç 

faaliyetlerine ilişkin bildirimleri iletmek üzere bir elektronik bildirim 

sistemi olan BKMS® kurulmuştur. Bu sisteme şirketimizin 

“www.icfairports.com” web sitesinde yer alan “Değer Yönetim 

Sistemi” başlığı altında erişebilirsiniz.

www.icfairports.com > Yönetim Sistemleri > Değer Yönetim Sistemi

Tüm bildirim kanallarına ilişkin detaylı bilgi intranette mevcuttur.

Şunu belirtmek isteriz ki; bazı vakalarda; temelde gizliliği korunacak 

bilgileri yasal olarak üçüncü şahıslarla paylaşma zorunluluğumuz 

bulunmaktadır (örneğin bir soruşturmanın başlatılması için). Bu gibi 

durumlarda bildirimi yapan kişinin tanık olarak ifade vermeye 

çağırılması mümkündür.

iii. Yaptırımlar

İhlal durumlarında, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak yasal yollara 

başvurma veya disiplin tedbiri alma hakkımızı saklı tutarız.

Antalya, Haziran 2014

Dirk Schusdziara Ersel Göral

Genel Müdür Genel Müdür



Notlar
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