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COMPLIANCE WITH ANTI-CORRUPTION REGULATIONS 
 
This document contains the commitment of the stakeholders that will have a business relationship with 
Fraport TAV on the fight against corruption. The parties undertake to comply with all national and 
international laws, regulations and standards regarding the fight against corruption throughout the term of 
the Agreement. This commitment includes the obligation to comply with all national and international 
legislation that criminalizes corruption, influence trading, abuse of trust, obtaining illegal benefits, 
embezzlement of public funds, nepotism or any other act of violation of integrity in the countries in which 
the parties operate. 
 
The negotiation and signing of agreements should not give rise to acts or events that can be characterized 
as active or passive corruption, facilitation payments, or participation in influence trading. The parties avoid 
from offering or paying improper fees to their business partners or the people with whom the business 
partners are related, or demanding such fees from such parties. They undertake to ensure that all their 
employees comply with this obligation. The parties undertake that the agreement negotiations will be 
carried out in accordance with the requirements of loyalty, goodwill and independence, without offering 
any benefits such as invitations and gifts to business partners or potential business partners. However, 
giving and receiving gifts, reasonable amounts of meals and entertainment in a measured and transparent 
manner in order to maintain good relations is acceptable, provided that all these are done within the limits 
specified in Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. (FTA)'s “FTA Code of Ethical Conduct” published 
in Turkish and English, which you can access at the address below.  

https://www.antalya-airport.aero/kurumsal/sirket/kalite/yonetim-sistemleri 

 

The parties undertake not to provide or request sensitive or confidential information in order to obtain 
preferential treatment for themselves or a third party. 
 
ESTABLISHING AN INTERNAL SYSTEM TO PREVENT CORRUPTION 
 
The parties agree that they have implemented a system of appropriate rules, systems, procedures and 
controls or will implement it within 2 months from the date of signature, in order to prevent corruption, 
influence trading, abuse of trust, obtaining illegal benefits, embezzlement of public funds or any other act 
that violates integrity in their companies. This system should be appropriate to the size and organization of 
each party. This system should also adapt to the changes to be made in the regulations referred to in the 
article titled “COMPLIANCE WITH ANTI-CORRUPTION REGULATIONS”. The parties undertake that this 
system will be maintained without any suspension for the duration of the agreement. 
 
OBLIGATION TO INFORM 
 
During the performance of the agreement, the parties agree to show full transparency by promptly 
notifying the other party by registered letter that they acknowledge that one of the following situations has 
occurred: conviction of the company, any of its employees or representatives, for corruption, influence 
trading, abuse of trust, embezzlement of public funds, nepotism, or any other act of breach of integrity. 
The parties undertake to report the anti-corruption violations detected before the establishment of the 
aforementioned in-house system. Each party undertakes to provide evidence at the other party's first 
request that the system referred to above has been effectively implemented. Each party undertakes to 
provide all kinds of information to its employees about the methods of using its warning system. This 
information will also include the protection of persons who report. The parties undertake to ensure that 
their suppliers comply with the principles set forth in this article. 

https://www.antalya-airport.aero/kurumsal/sirket/kalite/yonetim-sistemleri
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TERMINATION OPTION 
In the event that the above-mentioned situation/s occur and/or the obligations specified in the anti-
corruption articles are not complied with, the party fulfilling the obligation may terminate the contract with 
valid reason. 
 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE DÜZENLEMELERİNE UYUM 

Taraflar, Sözleşme süresi boyunca yolsuzlukla mücadeleyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası kanunlara, 

düzenlemelere ve standartlara uymayı taahhüt eder. Bu taahhüt, tarafların faaliyet gösterdikleri ülkelerde 

bilhassa yolsuzluk, nüfuz ticareti, güveni kötüye kullanma, yasa dışı menfaat elde etme, kamu fonlarını 

zimmete geçirme, adam kayırmacılık ya da dürüstlüğü ihlal eden diğer tüm eylemleri suç olarak kabul eden 

tüm tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyma yükümlülüğünü kapsar.  

Sözleşmelerin müzakeresi ve imzalanması, aktif ya da pasif yolsuzluk, kolaylaştırma ödemeleri, nüfuz 
ticaretine iştirak olarak nitelendirilebilecek davranış ya da olaylara mahal vermemelidir. Taraflar, iş 
ortaklarına ya da iş ortaklarının bağlantılı olduğu kişilere uygunsuz ücret teklif etmekten, ödemekten ya da 
söz konusu şahıslardan bu tür ücretler talep etmekten kaçınır. Tüm çalışanlarının bu yükümlülüğe uymasını 
sağlamayı taahhüt ederler. Taraflar, sözleşme müzakerelerinin iş ortaklarına ya da olası iş ortaklarına 
davetiyeler ve hediyeler gibi herhangi bir menfaat teklif edilmeden, sadakat, iyi niyet ve bağımsızlık 
gerekliliklerine uyularak yapılacağını taahhüt eder. Bununla birlikte, iyi ilişkilerin sürdürülmesi sembolik 
değeri olan hediyelerin, makul tutardaki yemek ve ağırlamaların ölçülü ve şeffaf bir şekilde alınıp verilmesi, 
tüm bunların Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş’nin (FTA) aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz, 
Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmış “FTA Etik Davranış Kuralları’nda” belirtilen limitlerde yapılması 
şartıyla kabul edilebilir. 

Taraflar, kendileri ya da üçüncü bir taraf için ayrıcalıklı muamele elde etmek amacıyla hassas ya da gizli 

bilgileri vermemeyi ya da bu tür bilgiler talep etmemeyi taahhüt eder. 

https://www.antalya-airport.aero/kurumsal/sirket/kalite/yonetim-sistemleri 

 

YOLSUZLUĞU ÖNLEMEYE YÖNELİK ŞİRKET İÇİ BİR SİSTEMİN KURULMASI 

Taraflar, şirketlerinde yolsuzluk, nüfuz ticareti, güveni kötüye kullanma, yasa dışı menfaat elde etme, kamu 

fonlarını zimmete geçirme ya da dürüstlüğü ihlal eden diğer tüm eylemleri önlemek üzere uygun kurallar, 

sistemler, prosedürler ve kontrollerden oluşan bir sistemi uygulamaya koyduğunu ya da uygun durumlarda 

sözleşmenin imzalanmasını takip eden iki ay içerisinde uygulamaya koyacağını kabul eder. Bu sistem, her 

bir tarafın büyüklüğüne ve organizasyonuna uygun olmalıdır. Bu sistem, aynı zamanda bu maddenin 

“Yolsuzlukla mücadele düzenlemeleriyle uyum” başlıklı maddesinde atıfta bulunulan düzenlemelerde 

yapılacak değişikliklere de uyum sağlamalıdır. Taraflar, bu sistemin Sözleşme süresi boyunca hiçbir şekilde 

askıya alınmaksızın idame ettirileceğini taahhüt eder. 

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Sözleşmenin ifası boyunca, Taraflar aşağıdaki durumlardan birinin meydana geldiğini kabul ettiği taahhütlü 

bir mektupla karşı tarafı derhal bilgilendirerek tam bir şeffaflık göstermeyi kabul eder: yolsuzluk, nüfuz 

ticareti, güveni kötüye kullanma, yasa dışı menfaat elde etme, kamu fonlarını zimmete geçirme, adam 

kayırmacılık ya da dürüstlüğü ihlal eden diğer tüm eylemler nedeniyle şirketin, herhangi bir çalışanının ya 

da temsilcisinin hüküm giymesi. Taraflar yukarıda bahsi geçen şirket içi kurulan sistem çerçevesinde sistem 

kurulmadan önce tespit edilen yolsuzlukla mücadele ihlallerini de bildirmeyi taahhüt eder . Her bir taraf, 

https://www.antalya-airport.aero/kurumsal/sirket/kalite/yonetim-sistemleri
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diğer tarafın ilk talebinde yukarıda atıfta bulunulan sistemin etkili bir şekilde uygulandığına ilişkin kanıt 

sunmayı taahhüt eder. Her bir taraf, kendi uyarı sistemini kullanma yöntemleri konusunda çalışanlarına her 

türlü bilgilendirmeyi yapmayı taahhüt eder. Bu bilgilendirme kapsamında, ihbarda bulunan şahısların 

korunması da yer alacaktır. Taraflar, tedarikçilerinin bu maddede öngörülen ilkelere uymasını sağlamayı 

taahhüt eder. 

FESİH SEÇENEĞİ 

Yukarıda bahsedilen durum/ların meydana gelmesi halinde ve/veya yolsuzlukla mücadele maddelerinde 

belirtilen yükümlülüklere uylamaması durumunda,  yükümünü yerine getiren taraf, sözleşmeyi haklı 

sebeple feshedebilir. 

 

 
 


