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YOLSUZLUKLA MÜCADELE DÜZENLEMELERİNE UYUM 

Bu dokuman, Fraport TAV ile iş ilişkisinde olacak paydaşların yolsuzlukla mücadele konusunda verecekleri 

taahüdü içerir. 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, 

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 

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

 

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş   3. Taraf.......................................... 

 

İmza: ....................      İmza: .................... 

Tarih: .....................       Tarih: ..................... 

 

 

 


