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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 
 
 
 
 

Şirketimizin; 
 
-Rüşvet ile Mücadele Politikası 
 
-Yolsuzluk Önleme Politikası 
 
Aşağıda yeralan “ETİK VE UYUM / GROUPE ADP DAVRANIŞ KURALLARI” kuralları dokumanında 
yeralmaktadır. 

 
 
 
 

          BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
 

1.Amaç  
 
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV)’ ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV’ın geçmiş 
performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, 
ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası 
uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf 
bir iletişimi sağlamayı amaçlar. TAV, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili 
stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin 
sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. 
 
TAV kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası 
Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. 
 
TAV Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası 
Mevzuat’ı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK 
Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur ve ; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır 
ve tüm menfaat sahiplerine TAV Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve 
http://ir.tav.aero) aracılığı ile duyurulmuştur. 
 
2.Kapsam  
 
Bilgilendirme Politikası, TAV bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile 
danışmanlarını kapsamakta; TAV’ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini 
düzenlemektedir.  
 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
http://ir.tav.aero/
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3.Sorumluluk  
 
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu 
sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere 
görevlendirilmiştir.  
 
 
4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları  
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı 
kalmak üzere, TAV tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda 
belirtilmiştir;  
 

1. Borsa İstanbul’a Kamuya Aydınlatma Plaformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum 
açıklamaları (Aynı zamanda sözkonusu açıklamalar Ingilizce tercümeleri ile birlikte yurtiçi ve 
yutdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde erişime açılır.) 

2. Borsa İstanbul’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)  periyodik olarak iletilen mali tablo ve 
dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Internet sitemizde Türkçe 
ve İngilizce yayınlanır.) 

3. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 
(izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb.),  

4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  
5. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,  
6. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan 

bilgilendirme görüşme ve toplantıları,  
7. Kurumsal Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero )  
8. Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve 

araçları.  
9. Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar 
10. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları 

 
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 
  
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü 
bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve 
bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel 
medyaya  ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece İcra Kurulu Başkanı veya Finans 
Başkan Yardımcısı tarafından yapılabilir.  
 
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, TAV çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından 
gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilir.  
 
Özel Durumların Kamuya Açıklanması  
 
Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları “Özel Durumlar  Tebliği” ne uygun olarak 
ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili 
birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum 
açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, 
zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.  
 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
http://ir.tav.aero/


 3 

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri 
çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi’ne (KAP’a) gönderilir ve 
en geç ertesi gün yer alacak şekilde Internet Sitesinde yayınlanır ve en az 5 yıl süreyle internet sitesinde 
saklanır. İlgili duzenlemelerde öngörülen koşullarin varlıgı halinde Özel Durum Açıklamasının 
ertelenmesi mümkündür. 
 
 
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması  
 
TAV mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 3’er aylık dönemlerde, Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanıp bağımsız denetimden geçirilir (6 aylık ve Yılsonu) ve 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduktan sonra yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk 
beyanı ile birlikte Borsa İstanbul’a iletilerek kamuya açıklanır. SPK duzenlemeleri gereği hazırlanan 
Türkçe ara dönem Faaliyet Raporları’nın İngilizcesi de Şirket Internet Sitesinde yayınlanır. Mali tablolar, 
dipnotları ve bağımsız denetim raporu ve ekli doküman kamuya açıklanmadan önce Sermaye Mevzuatı 
çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulur ve  raporların hazırlanmasından sorumlu yetkili kişilerce imzalanmasının ardından Borsa 
İstanbul’a KAP bildirimi olarak iletilir.  
 
Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve 
http://ir.tav.aero ) sitesinden ulaşılabilir. 
 
 
Faaliyet Raporu 
 
Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yıllık Faaliyet Raporu her yıl Genel Kuruldan önce 
uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır. 
Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilerek konsolide mali 
tablolarla birlikte  Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Faaliyet raporu 
Şirket Internet Sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. 
 
5. İdari Sorumluluğu olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması 
 
İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu organların 
üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin 
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari 
sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket 
eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri 
içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi 
üzerinde oluşturulup güncellenmekte olup, ayrıca İnternet Sitemiz aracılığıyla da yayınlanmaktadır. 
Şirket’in konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarında önemli paya sahip iştiraklerinin genel 
müdürleri de idari sorumluluğu bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir.  
 
Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, 
ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından SPK’nın 
ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan işlemler ile birlikte ortaklıktaki 
toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi/üstüne çıkması 
durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan tarafından Borsa İstanbul’a bildirilir. 
 
 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
http://ir.tav.aero/
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6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi  
 
İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların 
yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi çerçevesinde; 
  
1.) Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel 
bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli 
tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. 
 
2.) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz 
konusu içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar.Yapılacak açıklamada 
erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan 
olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir. 
 
3.) Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol 
etmekle yükümlüdür. 
 
 
 Bu kapsamda şirketimiz; 
 

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini 
önleyecek etkin düzenlemeler yapmak, 
 
b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan 
yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili 
yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak, 
 
c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür. 
 

4.) Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması 
riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler 
yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar 
hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır. 
 
5.) SPK Özel Durumlar Tebliği 5. Maddesinin ikinci fıkrasında  düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de 
bu maddede yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak 
bildirim üzerine bu maddenin dördüncü hükmü uygulanır. 
 
7. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 
 
Genel ilke olarak, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. nam ve hesabına 
çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir 
suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere 
açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin 
gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 
 
Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip 
olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “TAV Havalimanları Holding A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi 
Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların 
bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. 
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Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri tarafından özel 
durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması 
ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda bilgilendirilirler. 
Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına 
kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve 
bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.  
 
8. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim  
 
TAV ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun 
yerine TAV, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet 
gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına 
aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile 
TAV adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası 
katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve 
önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde TAV 
Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları  hazır bulunur.   
 
Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri  
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar 
yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık TAV, bu tip 
ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayacak ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel 
bilgileri açıklamayacaktır. 
 
 
Sessiz Dönem 
 
TAV adına açıklama yapmaya yetkili kişiler finansal sonuçların üç ayda bir kamuya açıklanmasından 
önceki iki haftalık periyodu “Sessiz Dönem” uygulaması içinde geçirirler. “Sessiz Dönem” üç aylık 
finansal sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanmasıyla sona erer.  
 
“Sessiz Dönem” sırasında TAV şirketin finansal durumu hakkında daha önceden kamuya açıklanmamış 
herhangi bir görüş belirtmez. İçsel bilgiye haiz kişiler bu bilgileri kamuya açıklamazlar. Analistler, 
yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde şirketin mali yapısına ilişkin 
sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması 
TAV’ı temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru 
yapmalarına engel teşkil etmez. 
 
 
Sunumlar ve/veya konuşmalar  
TAV, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve konuşmaları mümkün 
olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurur. TAV yeterince kamuya duyurulmamış organizasyonlara 
iştirak etmemeye özen gösterir. Hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, yapılacak sunum, 
tele konferans ve konuşma bittiği anda TAV Internet Sitesine (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve 
http://ir.tav.aero) konur. TAV planlanmış ve belli bir program dahilinde yapılan sunumların, imkanlar 
dahilinde, eş zamanlı olarak internet üzerinden de yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme 
hususunda gerekli çabayı gösterir. 
 
 
 
 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
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9. Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prodesur 
 
Takip Mekanizması  
TAV , yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında 
TAV ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler 
TAV Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri birimine ve Kurumsal İletişim  birimine  
yönlendirilmektedir. Ayrıca abone olunan veri yayın kanalında TAV ile ilgili olarak çıkan haberler de 
takip edilmektedir. 
 
Piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması 
(1) Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez 
kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya 
söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, bu Tebliğde 
belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur. Söz 
konusu yükümlülük, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep 
beklenmeksizin yerine getirilir. 

 
(2) Söz konusu haber veya söylentilerin 6 ncı madde çerçevesinde kamuya açıklanması ertelenen 
bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve 
Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılır. 

 
(3) Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirketimiz hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme 
ve tahminler birinci fıkra kapsamı dışındadır. 

 
(4) Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-
yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun 
öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven 
duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır. 
 
  
10. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması 
 
SPK Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini 
açıklayabilir. TAV’ın geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, 
belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde 
farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sadece kamuya 
açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya 
mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen 
riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir. 
 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde aşağıda yeralan esaslara uyulması 
gerekmektedir: 
 
a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki 
verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. 
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b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirketimiz yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya 
açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla 
yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik 
olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer 
alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması 
zorunludur. 
 
c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya 
açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu 
farklılıkların nedenlerine yer verilir. 
 
11. Analist Raporları 
 
TAV, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve TAV 
Internet Sitesinde yayınlamaz. TAV, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz 
ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış 
bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri 
kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. TAV kendisini takip listesine alan analistleri 
ve bağlı oldukları firmaları Internet Sitesi’nde kamuya açıklar. 
 
12. Internet Sitesi 
  
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, 
(http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) internet adresindeki TAV Internet Sitesi 
aktif olarak kullanılır. Internet Sitesinde kamuya duyurulmus geçmiş ve güncel bilgilere kolayca ve 
düşük maliyetle erişim sağlanmıştır. Internet Sitesi herkese acik olup tüm menfaat sahiplerinin 
yararlanabileceği bir iletişim aracı olarak Türkçe ve Ingilizce düzenlenip kullanılır. 
Internet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması 
gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. TAV tarafından kamuya yapılan tüm 
açıklamalara Internet Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Internet Sitesi buna uygun olarak 
yapılandırılır ve bölümlendirilir. Internet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Internet Sitesi 
Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. 
Özellikle yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine 
ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel 
Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Internet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
http://ir.tav.aero/
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Kâr Dağıtım Politikası 

 

Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye 
Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Kararları, Vergi Hukuku, diğer ilgili mevzuat ve Şirketimiz esas sözleşmesi 
ışığında belirlemektedir. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre 
hesaplanmış olan “ilgili döneme ait konsolide net kar’ın” %50’si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın 
şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz genel kurulunca alınacak bir 
kararla, dağıtılacaktır.  

Şirketin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak 
ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe, yukarıda belirtilen kar 
dağıtımı politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçlarından biridir 
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Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası 

 

Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılırken, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip 
adaylar içerisinden, kadın üye seçimi gözetilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin en az yüzde 
25’inin kadın üyelerden oluşmasını sağlamak üzere oluşturulan politika doğrultusunda, 2017 yılında 1 
(bir) olan kadın üye sayısı, 2018 Mart ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi sonrasında üçe çıkartılarak, 2022 yılsonuna kadar 
ulaşılması hedeflenen sayıya yükseltilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir. 
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ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

 

Ücretlendirme Politikası TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Şirketlerinde uygulanan adil, tutarlı, 
alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde  ücret yönetimi esaslarının 
belirlenmesini amaçlar. 

KAPSAM 

Ücretlendirme Politikası, TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV Holding”) ve TAV Holding Finansal 
Tablolarında konsolide edilen ve merkezi yurtiçinde olan bağlı şirketler (“Bağlı Şirketler”)bünyesinde 
sözleşmeli olarak çalışmakta olan tüm personeli kapsamaktadır. 

 

TAV HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME 
ESASLARI  

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret 
Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde TAV 
Holding’in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve 
önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.  

a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin 
uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,  

b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri 
belirler,  

c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 
verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.  

TAV Holding Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, (i) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 
ile (ii) TAV Holding’den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda 
bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan üyelere 
ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ve bu Tebliğ’de değişiklik yapan ilgili diğer tebliğler de 
dikkate alınarak (bundan sonra hepsi birlikte “Mevzuat”olarak anılacaktır.) Türk Lirası olarak yapılacak 
olup yalnız Mevzuattaki istisnalar kapsamında sayılan hallerde üyelere döviz cinsinden ücret ödemesi 
yapılabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin 
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. 

 

ÜCRET YÖNETİM STRATEJİSİ 

Ücret yönetimi ile ilgili genel strateji; piyasada konumlanmak istediği yer ve ödeyebilme gücünü de göz 
önünde tutarak, iş gücü  piyasasında rekabet edebilecek şekilde ücret seviyelerini belirlemektir. 

Kurum içi ücret dağılımının adil olması açısından sorumluluk ve ücret arasında denge sağlamak üzere 
benzer sorumluluklara sahip (İş Değerleri aynı) pozisyonların ücretini o iş büyüklüğü için belirlenmiş 
Kademe yapısı içerisinde standart aralıkta konumlandırarak tutarlı ücret yönetimisağlanması hedeflenir. 

Ücret uygulamaları, ünvanlardan bağımsız olarak, işlerin kuruma olan katkısının değerlendirilmesi baz 
alınarak yönetilir. 

Pozisyonların organizasyona sağladıkları katma değer oranında dengeli bir şekilde ücretlendirilmelerini 
sağlamak için, görev  tanımları ve organizasyon yapısına bakılarak değerlemeleri yapılır. Değerlemeler 
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sonucunda pozisyonlar “Şirket Kademe” yapısı içerisinde konumlanır. Çalışanların ücretlerinin 
belirlenmesinde, deneyim, kıdem, performans, verimlilik gibi kriterler de etki eder.  

Piyasa ile rekabetçi bir finansal pozisyon alabilmek ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmek için her sene 
çeşitli ücret araştırmalarına katılınır. Elde edilen piyasa verileri analiz edilir ve kurum içi dengeler de 
gözetilerek iş değerine göre Şirket Kademe yapısı içerisinde ücret skalaları oluşturulur. Bu kapsamda ücret 
datalarını ve araştırmaları baz alınan danışman firma sektörün en büyük ücret araştırma firması olarak 
faaliyet göstermektedir.   

Ücretler ve ücret artış oranları gizli ve kişiye özeldir. Ücret bilgisinin gerek şirketiçinde gerekse de 
şirketdışında paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumların tespitinde gizlilik kuralını ihlal eden 
Çalışan’lar hakkında Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır. 

 

YILLIK ÜCRET ARTIŞI ORANININ BELİRLENMESİ 

Aksi bir karar alınmadıkça,  ücret artışı yılda bir kez ve Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere uygulanır. 
Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal ortalama artış oranın belirlenmesi ve sonrasında 
bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir. 

 

Kurumsal Ortalama Artış Oranının Belirlenmesi: 

TAV Holding İK’nın aşağıda belirtilen kriterlerle ilgili sunacağı bilgiler ışığında CEO tarafından ilgili yıl için 
Kurum genelinde uygulanması öngörülen ortalama artış oranı belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanır. İlgil oranın belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;  

- Yıllık Enflasyon oranı 

Her yılın Ocak ayından ücret artış çalışmalarının başlama tarihine kadar geçen ayların gerçekleşen 
enflasyon oranı ve yıl sonuna kadar kalan ayların tahmini enflasyon oranları, TAV Holding Bütçe 
Departmanı tarafından takip edilerek TAV Holding İK’ya bildirilen enflasyon oranı, 

- Şirket ücretlerinin piyasadaki konumu 

Piyasa ücret araştırmaları sonuçları ile TAV Holding ve Bağlı Şirketlerbünyesindeki mevcut ücretler ve 
uygulanan ücret skalası değerlerinin kıyaslanması sonucu bulunan piyasa konumu (ücret politikası). Ücret 
Politikası pozisyonun gerekliliklerine ve pozisyonun iş gücü piyasasındaki rekabet edebilirliğine göre 
değerlendirilerek iş büyüklüğüne göre medyan ve/veya medyan üzerinde bir politika ile yönetilmektedir.   

Piyasa ücret artış öngörüsü: 

Piyasa ücret artış araştırması sonuçları ile araştırmaya katılan şirketlerin gelecek yıl için yapmayı planladığı 
ortalama ücret artış oranı, 

- Şirketin ödeyebilme gücü (bütçede gerçekleşen personel maliyetleri) 

Bir önceki yılın toplam personel maliyetlerinin hesaplanması  

 

Bireysel Artış Oranının Belirlenmesi: 

Kurum genelinde hedeflenen ortalama artış oranıyla birlikte, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak bireysel 
artış oranları değiştirilebilir: 

- Çalışan’ın ücretinin, bulunduğu Kademe’nin ücret skalasındaki konumu (PIR – Position in Range), 
- Çalışan’ın geçmiş yıl içinde göstermiş olduğu performans 
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YILLIK ÜCRET ARTIŞI SÜRECİ 

- Yılık ücret artış süreci bütçe çalışmaları ile paralel olarak başlatılır.  

- Yılık ücret artış süreci; performans yönetim sürecinin tamamlanması, formlarının yöneticiler tarafından 
değerlendirme yapılarak TAV Holding İK ’na bildirilmesi ile devam eder. 

- CEO, TAV Holding İK tarafından sunulan verileri dikkate alarak Kurum genelinde uygulanacak olan genel 
artış oranını Yönetim Kurulu onayı ile belirler.  

- Üst Yönetim ücret artışı ve prim oranı (n-1 pozisyonlar) ücret artış matrisi dikkate alınarak TAV Holding 
İK önerisi ile birlikte CEO  tarafından belirlenir.  

- TAV Holding İK, şirketgenelinde toplam artış oranını aşmayacak şekilde; performans puanı ve ücret 
bandındaki konuma göre ücret tablolarını ilgili İK işbirliği ile oluşturur. Oluşturulan öneri artışları  TAV 
Holding İK onayı alındıktan sonra ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel Müdür/Direktör ile paylaşılır. 

- İlgili İK ve Şirket Başkan Yardımcısı/Genel Müdür/Direktör, TAV Holding İK’dan gelen tablolar 
doğrultusunda yönetim alanlarındaki ücret listelerini inceler ve genel artış oranına ek olarak kişilerin 
performanslarını dikkate alarak nihai bireysel artış oranlarını belirleyerek TAV Holding İK’ ya gönderir.  

- TAV Holding İK, ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel Müdür/Direktör’den gelen çalışmalarda hemfikir 
olduktan sonra konsolide eder, çalışmalar arasındaki dengenin oluşması amacıyla aldığı bilgileri inceler, 
gerekli gördüğü durumlarda çalışmanın tekrarlanması için ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel 
Müdür/Direktör ve ilgili İK ile birlikte çalışır. TAV Holding IK Çalışmalar netleştiğinde toplam maliyeti 
görebilecek şekilde raporları konsolide ederek CEO onayına sunar. 

- CEO, gerekli gördüğü yerlerde çalışmanın tekrarlanmasını isteyebilir. Çalışmanın nihai şekli 
onaylandıktan sonra bordroya aktarılması amacıyla TAV Holding İK tarafından  Personel Bölümü’ne veya 
ilgili Şirket İK’ ya yazılı ve imzalı onay tabloları iletilir. 

- TAV Holding İK Şirketlere ait onaylanmış tabloyu ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel Müdür/Direktör ile 
paylaşır. 

- İşe alımlarda, Görev Değişikliklerinde, Yatay Transferlerde, İş Kademesi Değişikliklerinde ücret yönetimi 
“Ücret Yönetimi Yönetmeliği”’nde ,Geçici Görevlendirme ve Expat Yönetimi ücret yönetimi ücret yönetimi 
detayı “Ücret Yönetimi Yönetmeliği” ve “Uluslararası Çalışma Yönetmeliği”nde  detaylandırılmıştır.  

 

PRİM UYGULAMASI  

Yıl sonu performans primi prensip olarak yılda bir kez olmak üzere genel ücret artış çalışmaları ile birlikte 
yürütülür. Prim ödemeleri, takip eden yılın Ocak ayında yapılması esas olmakla birlikte CEO’nun uygun 
gördüğü bir tarihte yapılır. 

Şirketler’in yıllık performansına bakılarak, her Şirket için ayrı olmak üzere CEO tarafından prim bütçesi 
belirlenir. Belirlenen bütçe ve ilgili Şirketler’in prim kapsamında değerlendirdiği pozisyonlar dikkate 
alınarak; Kademe ve performansa göre bireysel primler (maaş katsayıları) belirlenir.  

İlgili İK işbirliği ile ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel Müdür/Direktör toplam şirket prim bütçesi içinde 
kalacak şekilde bireysel performansları gözeterek primlerde revizyon talep edilebilir. 

Tüm prim listeleri TAV Holding İK tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından konsolide edilerek 
CEO onayına sunulur. 

CEO gerekli gördüğü durumlarda belirlenen primleri değiştirir ya da ilgili Şirket Başkan Yardımcısı/Genel 
Müdür/Direktör’den ek bilgi talep edebilir.  

CEO onayı sonrasında prim listeleri Personel Bölümü’ne veya ilgili Şirket İK’ ya yazılı ve imzalı olarak 
gönderilir.  
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Bağlı Şirketler, yıl sonu performans priminin yanı sıra, faaliyet gösterdiği alanda yaptığı ürün ve hizmet 
satışlarını gerçekleştiren veya katkı sağlayan personeline aylık veya yıllık hedefler koyabilir, hedeflerin 
gerçekleşmesini takip ederek aylık, dönem bazlı veya yıllık bazda satış primi verebilir. Satış primi uygulama 
esasları, bu süreci yürüten ilgili şirketin kendi prosedürleri ile yönetilir.  Şirketler satış primi ödemelerinin 
tamamının listesini TAV Holding IK’ya bildirir. TAV Holding İK aracılığıyla prim listesi CEO onayına sunulur. 

YAN HAKLAR UYGULAMASI  

Çalışanların mevcut görevlerinde hangi yan haklara sahip olacağının tanımlanmasını; yan haklar 
uygulamalarının koşul ve prensiplerinin belirlenmesini amaçlayan Yan Hak grupları; verilen Yan Hakların 
çeşitleri/limitleri ve pozisyonların iş kategorisi gereklilikleri dikkate alınarak 5 grup olarak belirlenmiş olup, 
bu gruplar için verilen yan haklar detayı “Yan Haklar Yönetmeliği”’nde detaylandırılmıştır.  

SORUMLULUK 

Her yıl Ücret araştırmalarını katılarak TAV Holding ve Bağlı Şirketlerin ücret  ve yan haklar yapılarının 
yönetilmesi, gözden geçirilmesi ve tüm ücret yönetimi politikasının belirlenmesinden TAV Holding İnsan 
Kaynakları Başkan Yardımcısı sorumludur.  
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Bağış ve Yardım Politikası 
 
TAV Havalimanları Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal 
değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde 
hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.  

 TAV Havalimanları Holding A.Ş. bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına 
sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve 
yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir 
gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.  

Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal 
yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve 
kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir. 15.000 (onbeş bin) TL’nin üzerinde olan her türlü bağış ve 
yardım İcra Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir. 
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TAZMİNAT POLİTİKASI 
 
 

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Geçerli Sebeple Fesih  

Şirket fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve bildirimde fesih sebeplerini açık ve kesin bir şekilde 
belirtmek koşulu ile iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde göre işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanarak ve İş Kanunu’nun 17. Maddesinde belirlenen ihbar önellerine uyarak 
feshedebilir. Çalışan da belirsiz süreli iş sözleşmesini 17. maddede belirtilen bildirim sürelerine riayet 
etmek suretiyle yazılı olarak feshedebilir..  

İhbar önelleri, iş sözleşmesi, 

 

x Altı aydan az devam edenler için 2 hafta; 

x Altı aydan bir buçuk yıla kadar devam edenler için 4 hafta; 

x Bir buçuk yıldan üç yıla kadar devam edenler için 6 hafta; 

x Üç yıldan fazla devam etmiş olanlar için 8 haftadır. 

 

İşveren işçinin davranışlarından veya işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerin varlığı 

durumunda personelin yazılı savunmasını alarak, iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 19. maddesindeki usule 

uygun olarak feshedecektir. 

Şirket veya Çalışan, belirsiz süreli iş sözleşmesini, yukarıda belirtilen bildirim sürelerine ait ücreti peşin 
ödemek suretiyle feshedebilir. İhbar öneli, yıllık ücretli izin süresi ile veya Personelin raporlu olması 
dolayısıyla çalışmadığı sürelerle birleştirilemez ve ihbar süresine dahil edilemez.   

DHMİ tarafından verilen ve havalimanlarında çalışan kişilerin taşımak durumunda olduğu Havalimanı 
Apron – Terminal Giriş kartına el konulan Çalışanların; Havalimanlarının güvenlik açısıdan özel bölgeler 
olmasından ve kartları olmadan havalimanı bölgesi içerisinde çalışamayacağından 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 18. Maddesine göre geçerli nedene dayanarak sözleşmeleri feshedilir.  

Haklı Sebeple Fesih  

Şirket veya Çalışan iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddesinde belirtilen haklı 
sebeplere dayalı olarak derhal feshedebilirler. İş akdi İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinde yer alan 
sebepler uyarınca feshedilen çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez. 

 

İşten Çıkış İşlemleri 

İşten ayrılan Çalışan hakkında İş Kanunu ve mevzuat gereği işlemler eksiksiz olarak yapılır. Yasa gereği 
Çalışanın hakedişleri ödenir, ibraname ve işten ayrılma ile ilgili ilişik kesme işlemleri tamamlanır.  
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Her türlü işten ayrılma durumunda, işten ayrılan Çalışan işten ayrılma şekline göre ilgili ibranameyi 
imzalar.  İşten ayrılan Çalışanla ilgili, “İlişik Kesme ve Zimmet Teslim Formu” doldurulur ve ilgili 
bölümler bu form gereği işlemleri tamamlarlar.  

 

Kıdem Tazminatı 

İş Sözleşmesinin, 

x İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen 
“işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan davranışları”  dışındaki nedenlerle, 

x Personel tarafından yasanın 24. maddesi uyarınca, iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim 
süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshi halleriyle, 

x Personel tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 

x İşçinin; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla kendi arzusu ile istifa etmesi 
nedeniyle,  

x 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya 
aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık 
süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile,  

x Bayan Personel tarafından evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile istifa 
etmesi nedeniyle, 

x Çalışanın vefatı nedeniyle, 

 

son bulması halinde 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesine istinaden kıdem tazminatı ödenir.  

Kıdem tazminatı hakkında belirlenen yasal tavan aşılmamak kaydıyla, Personele her tam yıllık kıdem 
süresi için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran 
üzerinden ödeme yapılır.  
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MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİNE DAİR 
 YÖNERGE 

 
 

1.Amaç 
 
Bu Prosedür TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde Şirket hedef ve stratejileri 
doğrultusunda menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını, girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik edici 
uygulamaların şirket tarafından desteklendiği ve bu konuda yapılan çalışmaların dayandığı kuralların 
saptanmasını amaçlamaktadır. 
 
2. Kapsam 
 
Bu Prosedür, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri bünyesinde çalışmakta olan tüm 
personeli ve menfaat sahiplerini kapsamaktadır. Bu şirketler bundan böyle “Bağlı Şirketler” olarak 
anılacaktır. 
 
Bu Prosedür, kapsamda belirtilmeyen diğer TAV Havalimanları Holding A.Ş.’ye bağlı şirketler için 
rehber niteliğindedir. 

3. Referans ve İlgili Dökümanlar  

TAVHOL-İK-YN-010 – Ödül Yönetimi Yönetmeliği 
TAVHOL-IK-YG-003 – Öneri Sistemi Yönergesi 
TAVHOL-İK-YN-012 – Personel Yönetmeliği 
TAVIST-MBY-PR-001 – Müşteri Bildirimlerinin Yönetimi Prosedürü 
 
4. Tanımlar 
 
Bu Prosedür dahilinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır;  
 
Menfaat sahipleri: Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, 
alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya 
çıkar gruplarıdır. 
Çalışan: Şirketin bu Prosedür hükümlerine tabi çalışanı. 
Müşteri: TAV Holding ve Bağlı Şirketlerinde işletilen terminalleri kullanarak hizmet alan doğrudan ya 
da dolaylı olarak ürün satın alan kurum, kuruluş, tüzel veya gerçek kişilerdir. 
Ödül: Bu Yönetmelikte sınırları çizilen Çalışanın sunduğu öneri ve başarıları ile Şirkete hizmetlerinden 
dolayı verilen maddi ve/veya manevi armağan ve mükafatlar.  
Öneri Yönetim Platformu: Tüm kullanıcıların internet erişimiyle önerilerini iletebileceği, 
değerlendirmelerin yapılabileceği, değerlendirme sonuçlarıyla ilgili raporlamaların alınabileceği 
sistem ve bilgi paylaşım platformu. 
Öneri: Şirkete katma değer sağlayacak olan ve belirli kurallar dahilinde sunulan fikir. 
Öneri Değerlendirme Üyeleri: Yönetici önerisi veya gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen ve 
Çalışanların önerilerini değerlendiren üyeler. 
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Öneri Fonksiyonu : Şirketler bünyesinde değerlendirme kurullarına yönlendirilecek olan öneri 
konularına göre oluşturulan ya da gruplandırılan birimler.   
Şikayet: Ürünleri veya şikayetleri ele alma prosesleri ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik ifadesidir. 
Şirket Yönetimi: TAV Havalimanları Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları 
 
4.Genel Esaslar 
 
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici 
modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz 
konusu modeller ana sözleşmede yer almamakla birlikte  şirketin iç düzenlemelerinde yer verilir. Bu 
modeller şirket temel amaç, vizyon ve stratejik hedefleri ile kurumsal değer ve yetkinliklerini 
destekleyecek nitelikte tasarlanmıştır.  

Modellerin oluşturulma sürecinde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet 
kimliği, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, 
fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Tüm çalışanlara 
ve menfaat sahiplerine eşitlik temel ilkesi ile davranır ve fırsat eşitliği sunulur 

5. Menfaat Sahiplerinin Şirket Katılımını Sağlayıcı Modeller 

5.1.Öneri ve Ödül Sistemi 

TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerinde, çalışanları yetki ve sorumlulukları dahilinde karar 
alma mekanizmalarına katılımı sağlanır. Bu kapsamda şirketin kurduğu modellerden bir tanesi Öneri 
ve Ödül Sistemidir. 
 
Ödül Sistemi ile bu kapsamda; organizasyon içinde Çalışanların motivasyonlarını ve farkındalıklarını 
artırmak, Çalışanların; Şirkete olan güven, bağlılık ve aidiyet duygularını takdir etmek, Çalışanlarda 
var olan yararlı olma, sesini duyurma ve yeteneklerini sergileme isteğini desteklemektir. 
 
Öneri Sistemi ile Şirket bünyesinde Çalışanların, Şirket ile ilgili gelişme ve iyileşme ile Şirkete katma 
değer sağlayacak yenilikçi fikirler üretmelerini desteklemek, bu fikirleri Öneri olarak ileterek Şirket 
performansı ile kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamalarına olanak tanımak ve uygun Önerilerin 
ödüllendirilmesini düzenlemek amacı ile tasarlanmıştır. 
 
Öneri, var olan bir problemi veya içinde üretkenlik ve verimliliğin iyileştirilip, geliştirilebileceği bir 
alanı tanımlamalı ve buna uygun makul bir çözümü ortaya koymalıdır veya Şirkete katma değer 
sağlayacağı düşünülen bir fikir/proje olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Sunulacak önerilerin aşağıda belirtilen kriterlere yönelik olması gerekmektedir; 
 

x Çalışan memnuniyetinin arttırılmasını temel alan öneriler,  
x Müşterinin tatminini temel alan iyileştirici ve memnuniyet artırıcı öneriler, 
x Gelirleri artırmaya ya da tasarruf sağlamaya yönelik veya Şirketi olası bir maddi zarardan 

koruyan öneriler, 
x Süreçlerde zamandan tasarruf sağlayan öneriler, 
x Şirketin saygınlığı, bilinirliği ve imajına olumlu katkı sağlayan öneriler, 
x Hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik öneriler,  
x İşgücü verimliliği sağlayan öneriler. 

 
Söz konusu kriterlere uygun Öneriler değerlendirme aşamasında yaratıcılığı, yarattığı katma değeri, 
etki alanı ve uygulanabilirliği sorgulanarak bir bütün olarak  değerlendirilir.   
 
Öneri sürecinde Önerinin verildiği tarihte geçerlilik kazanması esastır. Öneriler, Çalışanlarca bireysel 
olarak veya birden fazla çalışan tarafından grup halinde verilebilir. Çalışanların başvurularını, Öneri 
Yönetim Platformu aracılığıyla yapması esastır. Bilgisayar kullanıcısı olmayan Çalışanlar basılı 
formların öneri kutularına atılması aracılığıyla da başvuru yapılabilir. Basılı nüsha Öneri Formu, 
eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulup, imzalanıp; zarf içinde öneri kutularına atılmalıdır. Basılı form 
ile yapılan başvurular ilgili Şirketin Öneri Yönetim Platformu yetkili kullanıcıları tarafından bilgisayar 
ortamına aktarılır ve değerlendirmeler ve sonucundaki olası ödül harcamaları elektronik platformda 
yapılır. 
 
Öneri Yönetimi Platformu aracılığıyla gönderilen tüm Öneriler, ilgili Şirket yetkili kullanıcılarına e-mail 
aracılığıyla bildirilir. Öneri Yönetim Platformuna giriş yapan Yetkili kullanıcılar tarafından önerilerin 
uygunluğu kontrol edilir, uygun olan öneriler öneri Yönetim Platformu Ana Sayfası’nda yayınlanır. 
 
Önerileri fonksiyonlara göre değişebilecek şekilde 3 kişilik Değerlendirme Üyeleri değerlendirir. 
Değerlendirme aşamasında tarafsız değerlendirme yapılması için Öneri Değerlendirme Üyeleri 
başvuru yapan kişinin bilgilerine ulaşamazlar.  
 
Tüm Öneriler maliyet, zaman, marka değeri, hizmet kalitesi, iş gücü verimliliği, etki alanı, 
uygulanabilirlik, yaratıcılık, çalışan ve müşteri memnuniyetine katkılarına göre Öneri Değerlendirme 
Formunda değerlendirilir. Öneri Değerlendirme Üyelerinden gelen tüm puanların aritmetik 
ortalaması alınarak Öneri ortalama puanı oluşur ve oluşan puanlar bu sistem için tasarlanmış olan 
elektronik alışveriş sitesinde ödüle dönüşür.  
 
Uygulanabilir olarak değerlendirilen tüm önerilerin projelendirilerek hayata geçirilmesi bu sistemin 
temel amaçlarından bir tanesidir. Uygulanabilir bulunan ve olumlu değerlendirilen öneriler ilgili 
Bölümlere aktarılarak projelendirilmesi konunda görüş istenir ve uygunluğu halinde Şirket 
Yönetimine sunulur.  
 
Ödül ve Öneri Sistemi ile ilgili izlenmesi gereken süreç Holding Ödül Yönetimi Yönetmeliği ve Ödül 
Yönetimi Yönergesinde detaylı olarak bahsedilmektedir. 
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5.2. Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulaması 

 
TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerinde çalışanların  görüş ve önerilerini değerlendirmek 
adına Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamasını yürütmektedir. 
 
Yönetim olarak şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların motivasyonunu arttırmanın ve bağlılığını 
sürekli kılmanın çok önemli ve değerli olduğuna inanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların iş 
hayatındaki memnuniyet düzeylerini ölçmek ve iyileştirmeye yönelik faaliyet planlarını 
oluşturabilmek için TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerinde bu uygulama yapılmaktadır. 
 
Çalışan Memnuniyeti Anketlerine eklenen şirket yönetimi değerlendirmesi ile ilgili sorular, 
çalışanların doğrudan üst yönetimine ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal, 
çevresel ve ekonomik konulara da değinilerek çalışanların görüş ve önerilerini iletmesine olanak 
sağlanmaktadır.  
 
Tüm araştırma ve uygulama bağımsız araştırma şirketi tarafından yürütülmektedir. Uygulamanın 
sonunda ise yine bağımsız şirket tarafından değerlendirme raporu üst yönetime sunulmaktadır. 
Böylelikle  çalışma hayatı  çalışanların bakış açısıyla değerlendirilerek, iyileştirilmesi gereken alanlar 
belirlenir ve önceliklendirilmesi amaçlanan konular çalışanlar tarafından açık olarak olarak ifade 
edilebilir. 
 
Çalışan Memnuniyeti Anketi, TAV Havalimanları Holding bünyesinde her 2 yılda bir tekrarlanır ve bir 
önceki değerlendirme raporu ile karşılaştırılır.  TAV Havalimanları Holding bağlı şirketlerinde ise  
Holding değerlendirmesi beklenmeden gerek görülür ise ara değerlendirme yapılabilir. 
 
5.3. Müşteri Bildirimlerinin Yönetimi 

TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketleri; Müşteri Memnuniyeti politikasının eksiksiz 
uygulanmasını sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla tarafına ulaşan tüm müşteri 
bildirimlerini inceler, değerlendirir ve uygunsuzlukları belirleyip giderir. Böylelikle müşterilerin 
beklentilerini en kısa çözümlemek ve standart oluşturmak amaçlanmaktadır. 
 
Müşteri Bildirimleri, Müşteri ilişkileri bünyesinde kurulmuş olan birimler tarafından yönetilir. Bu 
kapsamda müşteriler aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilirler. 
 

x Direk Müşteriden gelen (info@tav.aero / cr.tav.aero / ir@tav.aero/ Memnuniyet/Şikayet Kayıt 
Formları / anketler ile)  

x Resmi kurumlar aracılığı ile ( Emniyet / Valilik / DHMI /Havayolu Şirketleri  ve diğer kurum / 
kuruluşlar vasıtası ile) 

x Basın Bildirimleri ile ( gazete / internet / Sosyal paylaşım siteleri ) 
 
Gelen Müşteri Bildirimi, Müşteri İlişkileri Departmanı tarafından değerlendirilir ve ilgili konuda 
araştırma yapıldıktan sonra müşteri bilgilendirilir. Her gelen müşteri bildirimi sistem üzerine kayıt 
altına alınır.  

mailto:ir@tav.aero
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TAV Havalimanları Holding müşteri memnuniyetsizliklerinin veya memnuniyetsizliğin meydana gelme 
ihtimali olan durumlar için sürekli denetim ve kontrollerin yapıldığı, müşterilerinin talep ve 
memnuniyetsizliklerinde aynı memnuniyetsizliğin tekrar ulaşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve 
kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri memnuniyetsizliklerinin sonuçlandırılmasını ve müşterinin 
mutlaka en kısa sürede bilgilendirilmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip 
etmektedir. , 
 
Müşteri Bildirimlerinin ölçülmesi kapsamında yılda en az iki kez Kurumsal ve Bireysel Müşteri 
Memnuniyeti Anketi yapılır.  Anket sonuçlarına göre memnuniyetsizlik oluşturan unsurlar tespit edilir, 
aksiyon alınarak müşteri bilgilendirilir. Anket sonuçları ise TAV Birim Yöneticileri ve üst yönetimi rapor 
olarak sunulur.  
 
5.4. Yönetim Kurulu ile İletişim 
 
TAV Havalimanları Holding’in  menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici olarak 
kurduğu modellerden bir diğeri de Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerin internet üzerinden 
sunulduğu bir iletişim kanalının olmasıdır. 
 
Bu internet sitesi üzerinden [http://www.tavyatirimciiliskileri.com] bireysel ya da kurumsal yatırımcılar 
üst yönetime iletilmesini talep ettikleri herhangi bir konunun detayını bu alanda belirtebilir ve üst 
yönetime iletilmesini sağlayabilir.  
 
Bu doğrultuda iletilen bildirimler öncelikle Yatırımcı İlişkileri departmanına iletilir, burada iletilen 
konunun kapsam ve önem derecesi değerlendirilip, sınıflandırma yapıldıktan  sonra  üst yönetime 
sunulur. 
 

http://www.tavyatirimciiliskileri.com/
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EDİTÖRDEN

ETİK KÜLTÜRÜMÜZ DOĞRU  
YOLDA İLERLEMEMİZİ SAĞLAR!

Groupe ADP için etik ve uyum, grubun içinde var olduğu 
ülkelerin yasa ve düzenlemelerine ve değerlerine uymayı içerir.

Ayrıca Groupe ADP, Aéroports de Paris SA ve TAV Havalimanları 
2003'te Küresel İşbirliği Paketinin 10 İlkesinin altına imza 
atmıştır (bkz. sayfa 6).

Prosedürlerdeki değişiklikleri gerçekleştirebilmek için etik ve 
uyumun öncelikle kültürel değişim içinde sıkı biçimde 
temellendirilmesi gerekir. Her çalışan Groupe ADP'nin 
değerlerini günlük çalışma hayatları içinde uygulayarak bu 
kültürel değişime bağlılığını gösterir.

Sağlam bir etik  kültüre sahip olmak, doğru yolda ilerlememizi 
sağlar!

Bir istihdam sözleşmesi (açık uçlu, 
belirli süreli, staj, vs.) imzalandığında, 
hem çalışan hem işveren, iki tarafın 
da işlerini yaparken dürüstlükle 
davranmasını gerektiren bir sadakat 
görevini yerine getirmeyi taahhüt 
ederler.
 
SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
• İş sözleşmesi süresi boyunca, işin 

durması süresince veya izinler ve 
tatiller sırasında,

• Tüm pozisyonlardaki tüm 
çalışanlar için,

• Aksi belirtilen her türlü iş 
sözleşmesi maddesi hariç olmak 
üzere geçerlidir.

Bu yükümlülük, çalışan (işvereni, 
müşterileri, tedarikçileri, ortakları, vs. 
zarara uğratmamak veya küçük 
düşürmemek; gizli bilgileri 
paylaşmamak; önceden izin almadan 
rekabet oluşturan bir işi kabul 
etmemek; vs.) veya işveren (borçlu 
olunan maaşları ödemek ve ödeme 
tarihlerine uymak; çalışanlara 
üzerinde mutabakata varılmış olan işi 
sunmak; çalışanlara kendilerinden 
beklenen işi yapabilmeleri için yeterli 
kaynak sağlamak; vs.) tarafından 
gerçekleştirilen ve taraflardan birinin 
haksız biçimde zarar görmesine 
engel olabilecek geniş bir eylemler 
yelpazesini kapsar.

SADAKAT: 
İKİ YÖNLÜ BİR BAĞLILIK
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E tik ve Uyum, Grubumuz ve paydaşları 
için bir güven ve dolayısıyla da 
performans etmenidir!

Bunlar, finans dışı derecelendirmemizin %12'si 
ila 18'ine karşılık gelir ve bu da büyüme 
kapasitemiz üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahiptir.

Her çalışan, bu süreç içinde aktif birer katılımcı 
olmalı ve paydaşlarımızla kurdukları ilişkilerde 
etik kültürümüz konusunda elçilik görevini 
üstlenmelidir.

Groupe ADP'nin küresel bir program başlatma 
sebebi budur; bu program içinde bilgi, 
farkındalık ve eğitim, günlük çalışma 
hayatınızda bir yaklaşımı uygulamanıza 
yardımcı olacak temel araçlar olarak işlev 
görecektir.

Etik ve Uyum Groupe ADP için paha 
biçilmezdir ve iş hayatımızda bize özgü olan 
bir marka haline gelmelidir.

Etik ve Uyum kurallarımız, dâhili kurallarımızın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar, işimizde bize 
kılavuzluk etmesi gereken üç temel ilkeye 
dayanır: Sorumluluk, dürüstlük ve saygı.

Bu ilkeler, pozisyonları veya seviyelerine 
bakılmaksızın tüm çalışanlar tarafından ve 
şirketimiz lehine veya adına hareket eden 
herkes tarafından benimsenmelidir. Çalışanlar 
aynı zamanda sorumlulukları altında olan 
kişilerin de bu ilkelere uymasını sağlamalıdır.

Bu kurallara uymamak, disiplin cezaları ile 
sonuçlanabilir.

Bu nedenle, her türlü hassas durumu 
yöneticilerinizle veya Etik ve Uyum 
sorumlusuyla (bkz. sayfa 26) paylaşmanız son 
derece önemlidir. Bu konular hakkında 
düşünmek ve bunları tartışmak, doğru 
refleksler geliştirmek, uygun çözümler bulmak, 
potansiyel olarak risk taşıyan durumları tespit 
etmek ve bunları uygun biçimde ilgililere 
yönlendirmek hayati öneme sahip adımlardır. 
Hep birlikte şirketin büyümesine ve 
gelişmesine yardım edebiliriz.

Katılımımız doğru yolda ilerlememizi sağlar!

NO
COMPROMISE

W

ITH COMPLIANCE

codeofconduct.groupeadp.fr
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ETİK VE UYUM: ÖNEMLİ SONUÇLAR

Etik ve Uyum, iş ilişkilerinde evrensel bir 
gereklilik haline gelmiştir.

Paydaşlarımız bu iki temel alandaki 
davranışlarımıza son derece dikkat ederler. 
Bunun karşılığında onlara olan davranışlarımız, 
Grubumuzun güvenine layık olduklarını kanıtlar.

Benzer biçimde etik ve uyum ihlalleri, belirli 
piyasa ödeneklerinden muaf tutulmaya (Dünya 
Bankası, vs.) veya büyümemizi desteklemek 
için bazı bankalardan kredi almamız konusunda 
yasaklar konulmasına yol açabilir.

Bu nedenle etik ve uyum, paydaşlarımızın bize 
duyduğu güven ve performansımız üzerinde 
doğrudan bir etkiye sahiptir.

 

Bazı etik ihlalleri, şirketin kendisi ve çalışanları 
için ağır cezalar ve para cezalarıyla bile 
sonuçlanabilir.

Etik ve Uyum mekanizmamızın amacı, yalnızca 
şirketi değil, aynı zamanda tüm Groupe ADP 
çalışanlarını da korumaktır.

 

GROUPE ADP NEDEN BİR ETİK  
VE UYUM PROGRAMINA İHTİYAÇ DUYAR

ETİK VE UYUM TANIMIMIZ: 

Groupe ADP için etik ve Uyum, hem yasa ve düzenlemelere hem 
değerlere uymayı içerir.
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DAVRANIŞ KURALLARI: ANLAMI VE 
UYGULAMASI

Groupe ADP, küçük hatalı davranışların bile son 
derece maliyetli sonuçlara (bunlara para 
cezaları, hapis cezaları, iş yaptırımları, itibar 
kaybetme gibi örnekler verilebilir) yol 
açabileceği, zorlu bir iş dünyasında faaliyet 
göstermektedir . Groupe ADP bu nedenle 
davranış kurallarının açıkça düzenlenmesine 
karar vermiştir, bunlar her olayı kapsayamazlar, 
ancak yine de hem şirketi hem de çalışanları 
korumaya hizmet ederler.

Bu davranış kuralları tüm Groupe ADP çalışanları 
için geçerlidir.

Bu kuralların amacı, çalışanlarımızın ilkeleri 
benimsemesine ve çalışma hayatlarının her 
yönünde uygulamasına yardımcı olacak somut 
örnekler sunarak önemli etik ve uyum konularını 
ortaya koymaktır.

ETİK VE UYUM PROGRAMI:  
GELİŞTİRME VE  YÖNETİM

Etik ve Uyum Departmanı ve Hukuk Departmanı 
programı geliştirmek için Grup seviyesinde 
birlikte çalışmaktadır. Alt iştiraklerimiz içindeki 
Etik ve Uyum sorumlularından alacakları 
destekle ve ilgili departmanlarındaki kişilerle 
yapılacak işbirlikleriyle programı uygulamak için 
de birlikte çalışacaklardır. 

SORU SORMAK VEYA HASSAS DURUMLARI 
PAYLAŞMAK İÇİN İLETİŞİM KURMAK

Herhangi bir sorunuz olduğunda veya hassas 
bir durumla karşılaştığınızda kaygılarınızı 
paylaşmanız hayati bir önem taşır! İletişim 
kurmak ve tartışmak bu konulara ışık tutar, 
riskleri tespit edebilmemizi sağlar ve 
yöneticinizle birlikte uygun çözümleri 
bulmamızda bize yardımcı olur (bkz. sayfa 26 - 
29).

Aynı zamanda bir bilgi ihbar hattı da kurmuş 
bulunmaktayız.* İhbar hattı klavuzunu, ihbar 
hattı platformunda bulabilirsiniz.

ABD YETKİLİ MAKAMLARI YOLSUZLUK 
KONUSUNDA AĞIR YAPTIRIMLAR 

UYGULAMIŞTIR. ÖRNEĞİN; 

• Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Brezilya): 
1,78 milyar $ (2018).

• Siemens (Almanya): 800 milyon $ (2008)
• Alstom (Fransa): 772 milyon $ (2014).
• Société Générale S.A. (Fransa): 585 milyon $ 

(2018).
• KBR / Halliburton (ABD) : 579 milyon $ (2009)

* http://codeofconduct.groupeadp.fr  
** https://alert.groupeadp.fr
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İnsan Hakları

Uluslararası insan hakları beyanının 
korunmasını desteklemek ve buna 
saygı göstermek.

İnsan hakları ihlallerine ortak 
olunmadığından emin olmak.

İşgücü

Örgütlenme özgürlüğünü ve 
toplu iş sözleşmesi hakkının etkili 
biçimde tanınmasını savunmak.

İstihdam ve meslekle ilişkili 
ayrımcılıkları ortadan kaldırmak.

Çocuk işçiliğinin etkili biçimde 
ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Tüm zorla ve zorunlu çalışma 
biçimlerini ortadan kaldırmak.

Çevre

Çevresel zorluklar konusunda 
ihtiyatlı bir yaklaşımı desteklemek.

Daha yüksek seviyede bir çevresel 
sorumluluğu desteklemek için 
girişimlerde bulunmak.

Çevre dostu teknolojilerin 
geliştirilmesini ve 
yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.

Yolsuzlukla Mücadele

İrtikap ve rüşvet dâhil olmak 
üzere her çeşit yolsuzluğa karşı 
mücadele etmek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİN  
10 İLKESİ
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YASALARA VE  
DÜZENLEMELERE UYUM

Etik, yasalara ve düzenlemelere uyum ile yakın bir ilişki içinde 
var olur.

Tüm çalışanların daima yasalara ve düzenlemelere olduğu 
kadar, görevlerini yerine getirirken ortaya çıkan her türlü 
sözleşmesel yükümlülüklere de sıkı biçimde uyması gerekir.
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EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Yöneticinizle pozisyonunuzun gerektirdiği 
hukuki bilgileri tartışın.

y Pozisyonunuz gerektiriyorsa, ilgili yasalar 
ve düzenlemeleri en azından temel 
düzeyde öğrenin.

y Varsa şirketinizin yasal izleme aracını kullanın 
ve/veya Hukuk Departmanınıza danışın.

y Geçerli yetkilendirmelere uyun.**

FARKINDA 
OLUN 

If the legality of a document is in question, 
follow the procedures: 

y Konuyu yöneticinizle ve departmanınızdaki 
iş arkadaşlarınızla tartışın.

y Konuya bağlı olarak Hukuk Departmanına, 
Grubun Etik ve Uyum sorumlusuna ve/
veya İK yöneticinize danışın.

KESİNLİKLE  
YASAK

y Müdürünüze veya Hukuk Departmanına 
önceden danışmadan yasal riskler 
barındıran herhangi bir karar vermek.

y Şirket veya ortakları tarafından yasalar ve 
düzenlemelere uyumla ilgili herhangi bir 
şüphe olduğunda taahhütte bulunmak 
veya şirket adına taahhüt etmek. 

Terminal Güvenlik Müdürü 
olarak görev yapıyorum. 
Bir kamu görevlisi bana, 
çalışma prosedürlerimizin 
Devlet yetkililerinin yalnızca 
üniformalarına dayanarak 
ve herhangi bir kimlik 
göstermelerine gerek 
olmadan güvenlik kontrol 
noktasından geçebilmelerine 
izin vermesi gerektiğini 
bildirdi. Geçerli düzenlemede 
bununla ilgili herhangi bir 
şey bulamasam da, bir 
devlet kurumundan geldiği 
için talebe uymalıyım.

Kanun tarafından bu tür bir 
muafiyet sağlanmıyorsa, 
Devlet görevlilerinin bunu 
isteme yetkisi yoktur. 
Görevlinin talebine uymak, 
yasaları çiğnemek anlamına 
gelecek ve şirketi tehlikeye 
sokacaktır. Size böylesi bir 
kanunun var olup olmadığını 
söyleyebilecek ve talepte 
bulunan devlet görevlisine 
nasıl yanıt verebileceğiniz 
konusunda size destek olacak 
Hukuk Departmanıyla iletişim 
kurmalısınız.

Yakın zamanda yeni bir 
pozisyona terfi ettim. Yeni 
işim, havalimanındaki yaban 
hayatı riskinin yönetimini 
içeriyor ve ekibim bana 
bilmediğim özel bir 
düzenlemeye uymamız 
gerektiğini bildirdi.

Durumu yöneticinizle 
tartışmalı ve ilgili bilgileri 
sağlamak için hukuk 
departmanına 
danışmalısınız.

Ne yapmalıyım?

Kararım doğru mu?

Örneğin: Örneğin:

* Yasal izleme aracı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen hukuk departmanınıza danışın  
** Geçerli yetkilendirmeler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen müdürünüze sorun veya 
hukuk departmanınıza danışın
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HİLELİ DAVRANIŞLARLA  
MÜCADELE

Hileli davranış, uygunsuz veya yasadışı bir fayda elde etmek 
amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir yanıltma eylemidir.

Hileli davranış bir dava konusu olabilir. Hırsızlık, haraç, zimmete 
geçirme, güvenin kötüye kullanılması, yasadışı ticaret, gizleme, 
kara para aklama, yolsuzluk (bkz. sayfa 12), iltimas suçu, 
yasadışı çıkar sağlama, kamu kaynaklarını suistimal etme, 
şirket içinden alınan bilgiye dayalı alıp satma veya şirket 
varlıklarını kötüye kullanma ve kimliği/görevi gasp etme gibi 
örnekler verilebilir.

NO
COMPROMISE

W

ITH COMPLIANCE
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EN İYİ  
UYGULAMALAR

Her çalışan hileli davranışları önleme 
konusunda proaktif olmalıdır.

y Geçerli tüm talimatları ve prosedürleri 
uygulayın.

y Şirketin varlıklarını ve envanterini (tesisler, 
ekipman, vs.) koruyun.

y Tüm işlemleri izleyin ve tüm destekleyici 
belgeleri saklayın.

FARKINDA 
OLUN 

y Dolandırıcılık şüphesi olduğunda, 
müdürünüzü, Hukuk Departmanını veya 
Grubun Etik ve Uyum sorumlusunu 
mutlaka bilgilendirin.

KESİNLİKLE  
YASAK

y Şirketin prosedürlerini göz ardı etmeyi 
kabul etmek.

Bu yaygın olarak "CEO 
hilesi" olarak bilinen bir 
dolandırıcılık girişimi 
olabilir. Doğru adımları 
izlediğimden emin 
olmalıyım; bu adımlar 
müdürüme bildirimde 
bulunmak ve gerekli tüm 
doğrulama süreçlerini 
başlatmayı içerir.

Muhasebeciyim. Bir Cuma 
günü öğleden sonra 
dörtte, İcra Kurulu Başkanı 
olduğunu iddia eden biri 
beni aradı ve hesap 
bilgilerini vererek hemen 
bu hesaba para havalesi 
yapmamı istedi.

Buna uymalı mıyım?

Görev sebebiyle şehir 
dışındayım ve geri 
dönerken çocuklarıma 
hediye götürmek 
istiyorum. Hediyeyi almak 
için Groupe ADP banka 
kartımı kullanıyorum.

Bu bir güven suistimalidir. 
İş banka kartı yalnızca işle 
ilgili amaçlar için 
kullanılabilir.

Bu kabul edilebilir bir 
davranış mı?

Örneğin:Örneğin:
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YOLSUZLUĞU ÖNLEME

Yolsuzluk, herhangi bir kamusal veya özel kişinin bir eylemde 
bulunmasını veya bulunmamasını sağlamak amacıyla o kişiye 
bir fayda (hediyeler, ağırlamalar, para, bilgi, hizmetler, vs.) 
sağlamaktır. Yolsuzluk aktif (yolsuzluğu yapan kişi tarafından) 
veya pasif (yolsuzluğa konu olan kişi tarafından) olabilir.
Bunun bir suç sayılması için niyet bile tek başına yeterli sayılabilir!
Bu durumun tek sorumluları bu davranışı gerçekleştirenler 
(yolsuzluğu yapan ve yolsuzluğa konu olanlar) değildir; böyle 
durumlarda şirket ve onun temsilcileri de sorumlu tutulur. 
Dahası, yolsuzluk itibarlarına zarar verir. Yolsuzluğu etkili 
biçimde önlemek için, aşağıdaki ilkelerin tüm çalışanlarca 
öğrenilmesi ve uygulanması gerekir: 
Uyum konusunda asla taviz vvermeyiz!
Groupe ADP her zaman, yolsuzluk veya rüşvetin her bir türünü 
reddeden etik çalışanların yanında olacaktır.

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Günlük işlemleri açıklık, adalet ve dürüstlükle 
ve Groupe ADP'nin standart işletme 
prosedürlerine uygun biçimde yürütün.

y Ortaklarımızı, yolsuzlukla mücadele 
konusundaki kararlılığımızla ilgili bilgilendirin.

y Şüphelenilen veya girişilen bir yolsuzluk 
durumunda, müdürünüzü veya Grubun 
Etik ve Uyum sorumlusunu bilgilendirin 
(bkz. sayfa 28).

y Çıkarların temsil edilmesi konusunda 
kılavuzluk sağlayan Sorumlu Lobicilik 
tüzüğüne danışın. 

FARKINDA 
OLUN  

y Bir ortaktan bir avantaj veya fayda aldıktan 
sonra kendini borçlu hissetmek.

y Yolsuzlukla mücadele taahhütlerimizi 
paylaşmadan veya bunları sözleşmesel 
teminat altına almadan aracılarla (veya iş 
hizmet sunanlar ile) ilişki kurmak.

y Şartları sorgulamadan bir hediye veya 
ağırlamayı kabul etmek veya sunmak (bkz. 
sayfa 14). 

KESİNLİKLE  
YASAK

y İhalelere davet almak veya gizli şirket 
bilgileri edinmek için rüşvet, hediye, ağırlama, 
hizmet, vs. sunmak veya kabul etmek.

y Bir sözleşmeyi güvenceye almak için müşteri 
veya müşteri adayı tarafından belirlenen 
bir aracıyı kullanmayı kabul etmek.

y Tedarikçiden kendisi veya başkaları için 
bir fayda sağlamak amacıyla gerçekte 
sunulan/verilenden daha büyük bir hizmet 
veya sipariş faturasını onaylamak.

y Öncelikle söz konusu üçüncü tarafı 
(tedarikçiler, müşteriler, vs.) kontrol 
etmeden bir iş ilişkisine girmeyi 
düşünmek (üçüncü taraf değerlendirmesi 
konusundaki prosedüre bakın).

y İzinlerin alınmasını kolaylaştırmak veya 
hızlandırmak için kolaylaştırma ödemesi 
yapmak. 

 
BU İLKELERİN TEK İSTİSNASI: Kişinin 
veya ailesinin fiziksel güvenliği tehdit 
altında olduğunda bir tolerans payı vardır. 
Böyle bir durum söz konusu olursa 
derhal müdürünüzü, İK müdürünü, 
Hukuk Departmanını veya Etik ve Uyum 
Görevlisini bilgilendirmelisiniz.. 
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Bir havalimanında 
çalışıyorum. Yerel bir 
havalimanı müdürü oğlunu 
işe almayı kabul edersem 
bana ücretsiz bir uçak 
bileti veya terfi vermeyi 
teklif ediyor.

Bu, kanuna ve Groupe 
ADP'ye göre suç oluşturan 
bir rüşvet girişimidir. Teklifi 
reddediyorum. Aynı 
zamanda müdürümü veya 
Etik ve Uyum görevlisini de 
bilgilendiriyorum.

Bu kabul edilebilir mi?

Örneğin:

Bu, kanuna ve Groupe 
ADP'ye göre suç oluşturan 
bir rüşvet girişimidir. Teklifi 
reddediyorum. Aynı 
zamanda müdürümü veya 
Etik ve Uyum görevlisini de 
bilgilendiriyorum.

Bagaj işlem uzmanıyım. Bir 
bagaj taşıma sistemleri 
ekipman tedarikçisi, 
kendisine bizim taşıma 
sistemlerimizle ilgili teknik 
bilgileri verdiğim takdirde 
bana büyük bir spor 
etkinliğine VIP koltuk bileti 
vermeyi teklif ediyor.

Bu kabul edilebilir mi?

Örneğin:

DÜNYA ÇAPINDA BİR  
İHLALİN RİSKLERİ 

ŞİRKET İÇİN
• 5 milyon Euro'dan şirketin cirosunun 

%30'una kadar (Fransız Sapin 2 kanunu) 
para cezası

• Belirli piyasa ödeneklerinden muaf 
tutulmak (örn., Dünya Bankası tarafından)

• Kredi alma yasakları
• Şirketin itibarının zarar görmesi

ÇALIŞANLAR İÇİN
• 10 yıla kadar hapis cezası
• 1 milyon Euro para cezası (Fransız Sapin 2 

kanunu)
• Medeni hakların kaybedilmesi
• İlgili alanda 5 yıldan fazla çalışmanın 
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HEDİYELER, AĞIRLAMALAR VE  
FAYDALARA KARŞI İHTİYATLI OLMA

Hediyeler ve ağırlamalar kolaylıkla rüşvet veya yolsuzluk 
girişimleri olarak görülebilir. Bu nedenle bunların nadir 
yaşanan olaylar olarak kalması gerekir. Bu gibi durumlarda 
çalışanlar ve şirket aynı risklerle karşı karşıya kalabilir.

İyi ilişkilerin sürdürülmesi Grup çalışanlarının zaman zaman 
hediyeler veya ağırlamalar sunması veya kabul etmesine 
yol açabiliyor olsa da, bu tür durumların şartlarının dikkatli 
biçimde incelenmesi büyük bir önem taşır.

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Sunulan veya kabul edilen hediye veya 
ağırlama şartlarını aşağıda verilen 3 kriter 
üzerinden analiz edin.

y Promosyon hediyelerini veya değeri 
tümüyle sembolik olan hediyeleri tercih 
edin.

y Groupe ADP, mesleki toplantılar 
sırasında işletme açısından faydalı ve 
kullanışlı olması durumunda ulaşım ve 
konaklamaları karşılayabilir.

y Değeri 200 Euro'dan* yüksek tüm 
hediyeler/ağırlamalar için her zaman 
müdürünüzün yazılı onayını alın.

FARKINDA 
OLUN  

y Dışarıdan gözlemleyen birinin hediye veren 
veya alanın dürüstlüğünü sorgulamasına 
yol açabilecek tüm hediyeler veya 
ağırlamalardan kaçının.

y Bir çalışanın Groupe ADP çıkarları için 
alması gereken herhangi bir kararın 
tarafsızlığını etkileyebilecek her türlü 
hediye veya ağırlamadan kaçının. 
 

KESİNLİKLE  
YASAK

y Kredi veya garanti şeklinde olsa bile 
herhangi bir para miktarını, veya taşınabilir 
varlıklar veya mülk, ekipman, seyahatler 
veya üçüncü bir tarafça sunulan başka 
hizmetlerin kendiniz veya aileniz, 
arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız için 
ücretsiz sağlanmasını kabul etmek.

y Herhangi bir biçimde sizi, ağırlamayı 
yapan veya hediyeyi veren kişiye borçlu 
duruma sokan herhangi bir hediye veya 
ağırlamayı kabul etmek.

y Stratejik olarak önemli bir zamanda (örn. 
ihale daveti) herhangi bir hediye veya 
ağırlamayı kabul etmek. 
 

* Tüm hediyeler veya ağırlamaların toplam değeri (bkz. Hediyeler ve ağırlamalar prosedürü) 
- Platform üzerinden Etik ve Uyum Departmanına danışın  (https://alert.groupeadp.fr).
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GÖSTERGELER
4 bağlam analizi kriteri: 

Hediyeler / ağırlamalar 
60 Euro'dan yüksek 
kümülatif toplam 
Müdürünüze bilgi verin

Hediyeler / ağırlamalar 
Türkiye için 200 Euro'dan, 
diğer ülke için ortalama 
bir maaşın %5 ila 10'undan 
yüksek bir kümülatif toplam 
Müdürünüzün önceden alınacak 
onayını gerektirir

Hediyeler / ağırlamalar 
60 Euro'dan düşük 
kümülatif toplam 
Onay gerektirmez 

ÖZET

1 Yerel kanunların özel bir çerçevesi 
olup olmadığını öğrenmek için Hukuk 
Departmanına danışın. 

2 Varsa stratejik şartları göz önüne 
alın; ihale davetleri, oylama 
dönemleri, müzakereler vs. sırasında 
hediye/ağırlama kabul etmeyin veya 
teklif etmeyin. 

3 Profesyonel seviyede kalın ve 
özel yaşama girmeyin. Aşağıda, 
profesyonel olmayan durum 
örnekleri verilmiştir:

Î Doğrudan projeyle ilişkili olmayan 
arkadaşları veya aileyi içeren her 
türlü ağırlama.

Î Seminer ve profesyonel etkinliklerde 
işle ilişkili zamandan daha fazla 
serbest zaman olması

4 Hediyeler/ağırlamaların değerinin 
makul olup olmadığını belirleyin.

Î Karşılıklılık testi: İşimin parametreleri 
kapsamında aynı değerde hediyeler/
ağırlamalar sunma yetkim var mı?

Î Bir hediyenin/ağırlamanın makul 
olup olmadığı aynı zamanda, yerel 
kanunlar ve gelir seviyelerine dayalı 
olarak da değerlendirilebilir, bu 
özellikle yurtdışında bulunulduğu 
sırada önemli bir kriterdir. Örneğin 
hediye/ağırlama, diğer ülkede 
ortalama bir ücretin %5 ila 10'una 
karşılık gelebilir.

Î Değeri ele alırken, geçmişteki diğer 
hediyelerin/ağırlamaların tümünü 
göz önüne alın (bunları yıla veya 
üç aylık dönemlere göre toplayın - 
aşağıdaki grafiğe bakın).
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ÇIKAR ÇATIŞMALARINI TESPİT  
ETME VE ÇÖZÜMLEME

Çıkar çatışmaları, bir çalışan veya ona yakın olan bir kişinin kişisel 
çıkarlarının, çalışanın iş tanımı veya şirket tarafından tanımlanmış 
göreviyle çatışması durumunda ortaya çıkar. Çalışanın bu 
durumda tarafsız, profesyonel kararlar alacağına güvenilemez. 
Çıkar çatışması bir suç değildir ancak çoğunlukla gerçek suçlara 
yol açabilecek hassas bir durumdan kaynaklanır.

Çıkar çatışması herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda 
ortaya çıkabilir: Harici bir ortakla ilişkilerde, bir ekip içinde, 
tanıdığınız birini işe alırken, vs.

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y İşteki görevlerinizi yalnızca ve katı biçimde 
şirketin çıkarları lehine yürütün ve bunları 
asla kişisel çıkarlarınıza dayandırmayın.

y Potansiyel veya gelişmekte olan çıkar 
çatışmalarını nasıl tespit edeceğinizi bilin.

y Her türlü fiili veya şüphelenilen çıkar 
çatışmasını müdürünüze veya Etik ve 
Uyum sorumlusuna bildirin, Çalışan ve 
şirket üzerindeki riski asgariye indirecek 
biçimde başa çıkmayı sağlayacak en iyi 
yola birlikte karar verin.

. 
 

FARKINDA 
OLUN  

y Groupe ADP'nin bir tedarikçisi, rakibi veya 
müşterisiyle iş ilişkileri veya kişisel ilişkilere 
ve hatta finansal çıkarlara sahip olabilecek 
arkadaşlarınız, aileniz veya çalışanlarınızın 
farkında olun.

y Bazı kamusal durumlarda (örn., seçilmiş 
vekil), Groupe ADP, alt iştirakleri veya 
ortak girişimleriyle ilişkili kararların alınma 
sürecine katılmaktan kaçının.

 

KESİNLİKLE  
YASAK

y Grup veya bir çalışana zarar verebilecek 
bir çıkar çatışmasını gizlemek.
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Bir tedarikçi seçim 
sürecinin içindeyim. 
Kardeşim başvuruda 
bulunan bir şirket için 
çalışıyor.

 Boş zamanlarımda 
havalimanı komşuları 
derneğinin başkan 
yardımcılığını yapıyorum. 
Groupe ADP'deki 
görevimde yeni bir pist 
projesi üzerinde 
çalışmaktan sorumluyum.

Kardeşimin o şirketteki işine 
ve işin yaratabileceği 
finansal sonuçlara bağlı 
olarak bir çıkar çatışması 
söz konusu olabilir. 
Durumun kabul edilebilir 
veya edilemez olduğuna 
karar vermenin tek yolu, 
durumu müdürünüzle 
dürüst ve açık biçimde 
tartışmak ve sizi ve Groupe 
ADP'yi koruyacak bir çözüm 
bulmaktır.

Groupe ADP çalışanlarının 
özel hayatına saygı 
gösterir, hatta toplum 
hayatına ve derneklere 
katılmaları için onları teşvik 
eder. Ancak havalimanı 
komşuları derneğindeki 
görevinizin Groupe ADP 
çıkarlarıyla bir çatışmaya 
yol açmak üzere olduğunu 
veya açabileceğini 
düşünüyorsanız, bunu 
müdürünüze bildirmelisiniz. 
Müdürünüz veya Etik ve 
Uyum sorumlunuz en iyi 
hareket yolu konusunda 
size tavsiyede bulunacaktır.

Ne yapmalıyım?

Ne yapmalıyım?

Örneğin: Örneğin:
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KİŞİSEL VERİLERİ VE  
BİLGİLERİKORUMA

Groupe ADP içindeki günlük operasyonlar, şirkete özel veriler, 
faaliyetler, istatistikler ve çalışmalardan oluşan geniş bir 
bilgi yelpazesinin paylaşılmasını ve işlenmesini gerektirir. Bu 
bilgi bütünü değerli bir varlıktır. Veriler sızdırıldığında, yanlış 
işlendiğinde veya kötü yönetildiğinde şirket riske girer.

Şirketin gelecekteki büyümesinin ve rekabet gücünün 
korunmasını sağlamak için veri varlıklarımız korunmalıdır. 
Türü, biçimi veya konumu ne olursa olsun Groupe ADP’nin 
hassas ve gizli verilerini korumamız ve yönetmemiz hayati bir 
önem taşır.

Groupe ADP bu amaçla bir Grup Veri Koruma Politikası* 
geliştirmiştir. Tüm çalışanlar günlük olarak ve sistematik 
biçimde bunu uygulamaktan sorumludur. Politikaya uyumun 
sağlanması için tüm çalışanlar aktif biçimde katılmalıdır.

* Daha fazla bilgi için lütfen güvenlik ve risk yönetiminden sorumlu olan departmana danışın.
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Belirli bir bireyin kimliğini saptamak 
için kullanılabilecek (örn., ismi ve soy 
ismi) veya çeşitli veri unsurlarının 
(telefon numarası, kayıt numarası, sicil 
numarası, vs.) çaprazlanması yoluyla 
bir kişinin kimliğinin tespit edilmesini 
sağlayan tüm bilgiler kişisel veri olarak 
değerlendirilir. Bu verilerin alt kümeleri, 
hassas veya gizli veriler olarak ele alınır 
(biyometrik veriler, sağlık bilgileri, vs.).

 Bu tür kişisel verilerin kullanımında, 
geçerli tüm düzenlemeler, özellikle 
de Avrupa Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği (GDPR) gerekliliklerine 
uyulmalıdır.

ÖZEL DURUM:  
KİŞİSEL VERİLER

AVRUPA YÖNETMELİĞİNE  
GÖRE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNAMAMASI 

DURUMUNDA VERİLEN CEZALAR 

Genel suçlar: 
Grubun konsolide cirosunun %2'si tutarında 
ceza ödemesi. Şu durumlarda geçerlidir: İşlem 
yöneticisi ve alt yüklenici tarafından görev ihlali, 
davranış kurallarına uyumu izlemekten sorumlu 
şirket tarafından yükümlülüklere uyulmaması.

Başka ülkelere veya uluslararası kuruluşlara 
veri aktarımı sırasında temel ilkelere, kişisel 
haklara veya yükümlülüklere uyulmaması: 
Grubun önceki yıla ait konsolide cirosunun %4'ü 
tutarında ceza ödemesi.
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KİŞİSEL VERİLERİ VE  
BİLGİLERİKORUMA (DEVAMI)

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Şirket içinde veya dışında olsun, şirketle ilişkili 
verilerle ilişkili çalışmalar yaparken ihtiyat ve 
gizliliği en yüksek seviyede tutun.

y Size verilmiş bir belge içinde bulunan 
bilgilerin gizlilik statüsünü değerlendirin ve 
Grubun 4 kademeli gizlilik ölçeğini (kamusal, 
kısıtlı, gizli, çok gizli) kullanarak gizlilik 
seviyesini o belge üzerine kaydedin.  bkz. 
Grubun Veri Koruma Politikası*.

y Gizli bilgiler üzerinde çalışırken, yalnızca 
şirketin ekipmanını kullanarak ve bu tür işleri 
asla kamuya açık alanlarda yapmayarak 
çevrenizin güvenli olduğundan emin olun.

y GİZLİ veya ÇOK GİZLİ bilgileri paylaşırken 
(sözlü, yazılı veya dijital olarak) yalnızca 
bilinen ve kimliği belli kişilerle iletişim 
kurduğunuzdan emin olun; bu kişiler Groupe 
ADP'nin bünyesinde değilse veya veriler ÇOK 
GİZLİ statüsündeyse, bir gizlilik anlaşması 
yaptığınızdan emin olun.

y Üzerinde çalıştığınız belgeleri gizlilik 
seviyelerine göre saklayın ve imha edin 
(korumalı dolap, kâğıt imha makinesi, vs.). 
 
Kişisel verileri korumak:

y Bir projeye başlar başlamaz, işiniz gereği 
üzerinde çalışacağınız kişisel verileri tespit 
edin.

y Veri koruması konusundaki yerel 
düzenlemeler ve dâhili kurallara uyun (kayıt, 
toplama...).

y Veri koruma işlemleriniz, aktarma durumları 
da dâhil olmak üzere verilerin gizlilik 
seviyesine uygun olmalıdır.

y Veriler ile ilgili işiniz bittiği anda bunları kişisel 
depolama ortamınızdan temizleyin.

FARKINDA 
OLUN  

y Evden çalışırken Grubun kılavuz ilkelerine 
ve kurallarına uyun.

y Görev gereği başka bir yere gittiğinizde 
Grubun yönetmeliklerine uyun. 
 
Kişisel verileri korumak:

y Veri hırsızlığı veya kaybından (örn., bir 
USB çubuğu üzerinde) şüpheleniyorsanız 
veya bu konuda bilginiz varsa veya veriler 
değiştirilmişse (örn., bilgisayar korsanlığı) 
hukuk departmanınızı veya veri koruma 
sorumlusunu veya IT departmanınızı 
derhal bilgilendirin.

KESİNLİKLE  
YASAK

y Güncel veya planlanan projeler veya 
çalışmalar dâhil olmak üzere, özellikle de 
endüstriyel, ticari, finansal, teknik veya 
diğer operasyonlarda, herhangi bir bilgi, 
belge veya dosyayı veya herhangi bir 
Groupe ADP şirketinin işleriyle ilgili sırları 
ve süreçleri makul bir gerekçe olmadan ve 
uygun koruma tedbirleri almadan herhangi 
bir biçimde paylaşmak.

y Üzerinde çalışmakta olduğunuz veya 
daha önce çalıştığınız projeler hakkında 
özel bilgileri sosyal medya üzerinden 
paylaşmak. 
 
Kişisel verileri korumak:

y Kişisel veri koruması hakkındaki yerel 
yönetmelikler veya dâhili kuralların 
şartlarına saygı göstermemek.

* Daha fazla bilgi için lütfen veri korumasından sorumlu olan departmana danışın.
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PAROLALAR

Karmaşık parolalar kullanın, 
aynı parolayı farklı yerlerde 
kullanmaktan kaçının, bir 
parolayı asla açıklamayın

KAYDETME VE 
YEDEKLEMELER

Çalışma verilerinizi yalnızca 
şirketin depolama ortamına 
kaydedin

GÜNCELLEMELER

Bilgi Sistemleri Departmanı 
tarafından talep edilen tüm 
güncellemeleri cihazlarınıza 
en kısa sürede yükleyin

1 2 3

FLAŞ BELLEKLER E-POSTA İNDİRME4

Flaş bellekleri / USB 
çubuklarını kullanmaktan 
kaçınmaya çalışın ve bunları 
asla gizli verileri depolamak 
(zararlı veya kötü amaçlı 
yazılımların yayılmasıyla ilgili 
yüksek risk) için kullanmayın; 
dosya aktarımları için mevcut 
şirket aracı tarafından 

5

Tüm şüpheli mesajları veri 
korumasından* sorumlu 
departmanınıza bildirin ve 
bağlantılara ve eklere 
tıklamadan önce bunları 
inceleyin

6

Kuşkuya düşerseniz, 
güvenlik amacıyla indirme 
bağlantılarını kontrol etmek 
için veri korumadan 
sorumlu departmanınıza* 
danışın

DOLAŞIM

Çalışma verilerinizi asla 
PC'nizde depolamayın; her 
zaman şirket tarafından 
sağlanan depolama 
seçeneklerini kullanın; 
gizlilik filtreleri kullanın

ÇALIŞMA/KİŞİSEL 
AMAÇLI 

E-posta, cihazlar, 
depolama, vs. dahil olmak 
üzere çalışma ve kişisel 
amaçlı kullanımlarınızı 
birbirinden ayrı tutun

KÖTÜ AMAÇLI 
YAZILIM

Çalışma istasyonunuz tuhaf 
davranıyorsa onu derhal 
kapatın ve IT desteğine 
başvurun

7 8 9

Bilgisayarlar ve veri koruması

* Fransa için : flashvir@adp.fr.  
* TAV için : TAVInformationSecurity@tav.aero.



SERBEST REKABET İLKELERİNİ  
DESTEKLEMEK

Açık, engellenmemiş bir rekabet sağlıklı ve sadık iş ilişkileri 
için temel bir şarttır.
Rekabet kanunu rakipler arasında fiyat sabitleme, sözleşme 
paylaşımı ve stratejik bilgi paylaşımının yanı sıra baskın bir 
konumun suistimal edilmesini de yasaklar.
Aynı sözleşme için rekabet eden ekonomik aktörlere eşit 
biçimde davranılmasını gerektirir.
Groupe ADP, iş ortaklarıyla ilişkilerinde ortaya koyduğu 

dayandırır.
Groupe ADP satın alımlarında, kamu sözleşmelerini 
düzenleyen son derece spesifik kuralları uygular.
Bu kuralların bilinmemesi veya anlaşılmaması, çalışanları ve 
şirketi ağır idari, hukuki ve hatta para cezalarına açık hale 
getirir.

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Her paydaşa aynı bilgiyi sunarak 
ortaklarımıza (tedarikçiler, müşteriler, 
işletmeler, vs.) her zaman adil davranın.

FARKINDA 
OLUN  

y Rakipler (örn., ihaleye davet edilen ve 
fiyat sabitleme konusunda anlaşmış teklif 
verenler) arasında yasaklanmış bir gizli 
anlaşma olduğundan şüpheleniyorsanız 
müdürünüze bildirin. 

y Uygun prosedürü izlemeden hiçbir biçimde 
para iadesi, indirim veya finansal fayda teklif 
etmeyin.

y Emin olamadığınızda herhangi bir potansiyel 
riski değerlendirmek ve nasıl ilerleneceği 
konusunda karar vermek için müdürünüze, 
HukukDepartmanına veya Etik ve Uyum  
sorumlusuna danışın.

KESİNLİKLE  
YASAK

y Rakip havalimanlarına doğrudan veya 
dolaylı olarak stratejik bilgiler vermek.

y Rakip müşteriler, ticari operatörler veya 
tedarikçiler arasında gizli ticari bilgilerin 
açıklanmasını doğrudan veya dolaylı olarak 
kolaylaştırmak.
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CEZALAR

 Şirket için
• Küresel konsolide cironun %10'una 

kadar para cezası

• Sözleşmenin veya ihtilaflı maddelerin 
iptali

• Tazminat ve faiz talepleri

• İhale davetlerinden muaf tutulmak

• İtibarın zedelenmesi

  Doğrudan sorumlu olan çalışanlar için
• Ağır vakalarda 4 yıla varan hapis 

cezaları

• 75.000 Euro para cezası

Konuyu Hukuk tartışın ve 
tavsiyelerini alın.

Bir konferans sırasında 
başka bir havalimanından 
bir meslektaşım, en iyi 
havalimanı uygulamalarını 
benimle tartışmak 
istediğini söyledi. Bu 
kulağa faydalı bir fikir gibi 
geldiği için birbirimize her 
ay bilgi e-postaları 
göndermeye karar verdik.

Güncel veya gelecekteki 
spesifik ve kümelenmemiş, 
gizli ve kamuya açık 
olmayan ve ticari gizlilikle 
ilişkili ticari bilgilerin 
açıklanması kesinlikle 
yasaktır ve disiplin ce-
zasına yol açabilir. Bu tür 
veriler, fiyatlandırma 
stratejileri, maliyetler ve 
diğer havayollarıyla ilişkili 
şirket politikalarını içerir.

Bu kabul edilebilir mi?

Örneğin:

Yeni bir havayolu alanı inşa 
ediliyor. Kaynaklardan en 
iyi biçimde yararlanabilmek 
için, bu yeni alanı kuracak 
olan Y Havayoluyla fizibilite 
çalışmaları yürütülüyor.

Groupe ADP havalimanı 
sahaları ve tesislerini kendi 
takdirine bağlı olarak 
açmakta özgürdür. Ancak 
bu tahsis, çeşitli havayolları 
arasında eşit rekabet 
koşulları altında 
yapılmalıdır. Bu nedenle, 
iltimas veya ayrımcılık 
suçlamalarına maruz 
kalmamak için tüm 
havayollarına danışmak 
önemlidir. 

Groupe ADP diğer 
havayollarını bu proje 
hakkında bilgilendirmeli 
midir?

Örneğin:
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ÇALIŞANLARIMIZA,  
İŞ ARKADAŞLARIMIZA  VE  

ORTAKLARIMIZA SAYGI GÖSTERME

Çalışanlarımıza saygı göstermek, onların refahını iyileştirir ve 
başarımıza katkı sağlar. Bu noktadan hareketle, ayrımcılık ve 
tacize karşı mücadele etmek özellikle önem taşır.

Ortaklarımıza da aynı saygıyı göstermek, işbirliği ve güveni 
geliştirir.

EN İYİ  
UYGULAMALAR

y Çalışanlarımıza ve iş arkadaşlarımıza karşı 
özenli olmak ve onlara adil davranmak.

y Ekiplerimiz içindeki hassas konuları daha 
iyi yönetebilmek için güven ve diyaloğu 
teşvik eden bir ortam yaratmak. Örneğin: 
Mümkün olan en kısa sürede e-postalardan 
ziyade doğrudan konuşmaları teşvik 
edin, açık ve nazik e-postalar yazın, acil 
durumlar haricinde çalışma saatleri dışında 
gönderilen e-posta miktarını sınırlayın.

y Saygılı olun: İş arkadaşlarınıza, ortaklara ve 
müşterilere Grubun önemli taahhütleriyle 
tutarlı olacak biçimde davranın.

y Taciz veya ayrımcılık durumlarında 
müdürünüzü veya Etik ve Uyum 
sorunlusunu bilgilendirin.

y Ortaklarımızı etik bağlılıklarımızın geniş 
hatları konusunda bilgilendirin ve bu 
konuları onlarla konuşmaya hazır olun.

FARKINDA 
OLUN  

y İş arkadaşlarınızın rahatsız bir durum 
içinde olabileceklerini belirten ipuçları ve 
göstergelere dikkat edin.

y Ortaklarımızın etik ilkelerimizden saptığı 
her durumu tespit edin ve ilgililere 
yönlendirin.

KESİNLİKLE  
YASAK

y Özellikle işe alma veya terfi sürecinde 
doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapmak.

y Taciz veya cinsiyetçi davranış olarak 
anlaşılabilecek biçimlerde hareket etmek.



PÉRIMÈTRE GROUPE ADP

25

FRANSIZ KANUNUNA  
GÖRE CEZALAR 

 DISCRIMINATION:
• Up to 3 years’ imprisonment and a fine  

of € 45,000

 HARASSMENT:
• Up to 3 years’ imprisonment and a fine  

of € 45,000

Ten rengi, milliyet veya ırka 
dayalı ayrımcılık kabul 
edilemez ve yasaktır. 
Konuyu müdürünüze, ilgili 
İK sorumlusuna veya Etik 
ve Uyum görevlinize 
bildirmelisiniz.

Bir iş arkadaşım belirli bir 
tedarikçiyi seçmeme kararı 
aldı, ancak o tedarikçi tüm 
şartlarımızı yerine getiriyor 
gibi görünüyor. Sıklıkla 
yaptığını duyduğum 
yorumları göz önüne alınca 
kararının, o şirketin 
müdürünün milliyetiyle 
ilgisi olduğundan 
şüpheleniyorum.

Ne yapmalıyım?

Örneğin:

Bölüm müdürüm, sürekli 
olarak bir iş arkadaşımızın 
çalışmasını eleştiriyor ve 
küçümsüyor, o da 
geçmişte yetkinliği 
sebebiyle tanınmış 
olmasına rağmen tüm 
özgüvenini kaybetti.

Bir müdürün görevinin 
önemli bir bölümü, ekibini 
teşvik ve motive etmektir, 
bu da aynı zamanda her 
bir iş arkadaşına objektif 
ve adil biçimde 
davranmasını gerektirir. 
Müdür örnek teşkil eder ve 
ekibinin üyelerine (bireysel 
olarak ve grup halinde) 
saygılı ve adil biçimde 
davranması beklenir.

Zihinsel ve/veya cinsel 
tacize tanık olduysanız 
veya maruz kaldıysanız, 
bunu sır olarak saklamayın. 
Lütfen konuyu İK 
temsilcinizle veya Etik ve 
Uyum görevlinizle 
konuşun.

Ne yapabilirim?

Örneğin:
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HASSAS DURUMLARLA  
BAŞA ÇIKMA

Hassas durumlarda asla tek başınıza kalmayın
Kendinize şu soruları sorun:

Yasal mı?

Değerlerimiz, 
prosedürlerimiz, 
politikalarımız, 
tüzüklerimiz ve 

davranış 
kurallarımızla 
Uyumlu mu?

Konuyu Hukuk 
Departmanı ile 

konuşun

Etik ve Uyum 
Görevlinizle 

konuşun

Bunu 
müdürümle veya 
ailemle kolaylıkla 

konuşabilecek 
miyim?

Bu konuyu 
medyada 

görmek ister 
miyim?

Kararlarım 
konusunda tam 

ve bütün 
sorumluluğu 

alıyor mUyum?

Devam
edin

EVET EVET EVET EVET EVET

HAYIR HAYIR HAYIR
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Yasal mı?

Değerlerimiz, 
prosedürlerimiz, 
politikalarımız, 
tüzüklerimiz ve 

davranış 
kurallarımızla 
Uyumlu mu?

Konuyu Hukuk 
Departmanı ile 

konuşun

Etik ve Uyum 
Görevlinizle 

konuşun

Bunu 
müdürümle veya 
ailemle kolaylıkla 

konuşabilecek 
miyim?

Bu konuyu 
medyada 

görmek ister 
miyim?

Kararlarım 
konusunda tam 

ve bütün 
sorumluluğu 

alıyor mUyum?

Devam
edin

EVET EVET EVET EVET EVET

HAYIR HAYIR HAYIR
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HASSAS DURUMLARLA  
BAŞA ÇIKMAS (DEVAMI)

Uyarı sistemini kullanma sebepleri
Grubun iyi imajının korunması, büyümesi ve 
performansı için hayati önem taşır. Her çalışan, 
söyledikleri ve davranışları yoluyla Grubun 
itibarına bir biçimde katkıda bulunur.

Sorunları bildirmek, Grubun ilerleme sağlayan 
bir yaklaşım benimserken aynı zamanda 
kendisinin ve çalışanlarının çıkarlarını korumasını 
sağlar.

İhbar Hattı sistemini kullanırsam korunur 
muyum?
Sistem, bencil olmadan, iyi niyetle hareket eden 
ve gerçekler konusunda kişisel bilgiye sahip 
olan ihbar eden kişiyi, kimliği ve bilgilerinin gizli 
tutulacağını güvence altına alarak korumak 
üzere tasarlanmıştır. İhbar eden kişi, raporlarının 
soruşturulması sırasında ve sonrasında korunur. 
Bu gizliliğin uyarılarla ilgilenen sorumlular 
tarafından ihlal edilmesi yaptırımlara yol açabilir.

Herkes, müdürün önceden alınan izni veya 
bilgisi olmaksızın ihbar hattı sistemini kullanma 
hakkına sahiptir. Bir ihbar hattı raporuna 
müdahale etme veya önleme konusunda yapılan 
her türlü girişim yaptırımlara yol açabilir.

Ancak, ihbar hattı sisteminin ciddiyetsiz (kötü 
niyetle) kullanımı da disiplin cezasına tabi 
olabilir.

Kiminle konuşmalısınız?  
Ve onlara nasıl ulaşırsınız?
Eğer sorularınız varsa veya bir Davranış Kuralları 
ihlalini bildirmek istiyorsanız, lütfen:

1/ Müdürünüz

2/ Söz konusu konuyla ilgili departman: İnsan 
Kaynakları Departmanı, Hukuk  
Departmanı, vs.

3/ Etik ve Uyum görevlisine şu adresteki 
ihbar hattı platformunu kullanarak ulaşın:  
https://alert.groupeadp.fr

 (aynı zamanda bkz. İhbar Hattı  Tüzüğü)
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FAYDALI BAĞLANTILAR

Etik ve Uyum Groupe ADP 
Davranış Kuralları internet sitesi

 
 

http://codeofconduct.groupeadp.fr 

Groupe ADP Etik ve  
Uyum İnternet Sitesi

https://www.parisaeroport.fr/en/
group/group-strategy/ethics-and-

compliance

Davranış Kurallarımız hakkında bilgi alabilmeleri 
amacıyla ortaklar ve paydaşları bu siteye 

yönlendirmekten çekinmeyin
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TERİMLER

KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ
Bu, bir idari süreci (örn., izinler) kolaylaştırmak 
veya hızlandırmak için, böylesi bir eyleme normal 
süreçler ve kurallara göre izin verilmezken, 
genellikle bir devlet görevlisi veya çalışanına 
para ödenmesini içerir. Çoğu ülkede bu tür bir 
eylem yolsuzluk alanına girer.

İLTİMAS SUÇU
İltimas suçu, birinin, kamu sözleşmeleri ve kamu 
hizmeti tahsis sözleşmelerine serbest ve eşit 
erişimi güvenceye alan kuralları ihlal etmek 
suretiyle başla birine adil olmayan bir fayda 
sağlaması veya sağlamaya çalışması durumunda 
söz konusudur. Bu suç Fransa'da 2 yıl hapis ve 
30.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

ZİMMETE GEÇİRME
Zimmete geçirme, gerçek veya tüzel bir kişinin, 
sahte bir isim veya kimliğin hileli kullanımı, gerçek 
bir kimliğin suistimali veya aldatma amacını 
taşıyan yöntemlerin kullanımı yoluyla para 
kaynakları, hisseler veya diğer varlıkları aktarmak, 
hizmet sağlamak veya bazı eylemleri 
gerçekleştirmek için kandırılması durumunda 
gerçekleşir. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 
375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

YASADIŞI ÇIKAR ELDE ETME
Yasadışı çıkar elde etme, kamusal yetkiye sahip, 
bir kamu görevinden sorumlu veya kamusal 
olarak seçilmiş yetkilerle donatılmış bir kişinin, 
bir şirket veya konudan herhangi bir biçimde bir 
çıkar elde etmesi, alması veya elinde tutması ve 
aynı zamanda söz konusu şirket veya konunun 
izlenmesi, işletilmesi, tasfiyesi veya ödemesinden 
kısmen veya tamamen sorumlu durumda olmasıdır. 
Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 500.000 Euro 
para cezası veya bazı durumlarda suçtan elde 
edilen karın iki katıyla cezalandırılır.

GÜVEN SUİSTİMALİ
Güven suistimali, başka birinin varlıklarını söz 
konusu varlıkların sahibinin daha önce onaylamadığı 
biçimde kullanmaktan oluşur. Örneğin, şirket 
tarafından sağlanan varlıkları (kredi kartları, 
araçlar, vs.) önceden açıkça verilmiş izin olmadan 
kişisel amaçlarla kullanmak. Bu suç Fransa'da 3 yıl 
hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

GİZLEME
Gizleme, bir şeyi saklamak, söylememek veya 
söylemekten kaçınmak iken yasadışı ticarette 
bulunma, bir şeyin suç veya ihlal ürünü olduğunu 
bile bile onu satmak veya başkasına aktarmak 
amacıyla aracılık yapmaktır. Bu suç Fransa'da 5 yıl 
hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

YOLSUZLUK
Yolsuzluk, herhangi bir kamusal veya özel kişinin 
bir eylemde bulunmasını veya bulunmamasını 
sağlamak amacıyla o kişiye bir fayda (hediyeler, 
ağırlamalar, para, bilgi, vs.) sağlamaktır. Yolsuzluk 
aktif (yolsuzluk yapan kişi tarafından) veya pasif 
(yolsuzluğa konu olan kişi tarafından) olabilir. Bu 
suç Fransa'da 10 yıl hapis ve 1 milyon Euro para 
cezasıyla cezalandırılır.

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bir istihdam sözleşmesi (açık uçlu, belirli süreli, 
staj, vs.) imzalandığında, hem çalışan hem 
işveren, iki tarafın da işlerini yaparken dürüstlükle 
davranmasını gerektiren bir sadakat görevini 
yerine getirmeyi taahhüt ederler.
Sadakat yükümlülüğü, çalışanın şirkete zarar 
verebilecek biçimde hareket etmekten kaçınmasını 
gerektirir. Sadakat yükümlülüğü genellikle bağlılık 
veya gizlilik yükümlülüğüyle bağlantılıdır.
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ŞİRKET İÇİNDEN ALINAN BİLGİLERİN ALINIP 
SATILMASI
İçeriden alıp satma, finansal pazarlarla ilgili bir 
suçtur. Bir kişi, kamuya açıklanmamış bilgilere 
dayalı olarak bir borsa işlemi (satın alma veya 
satma) gerçekleştirdiğinde ortaya çıkar. Bu suç 
Fransa'da 5 yıl hapis ve 100 milyon Euroya varan 
para cezalarıyla cezalandırılır.

UYGUNSUZ VEYA ADİL OLMAYAN FAYDA
Bu, meşru bir ilişki içinde karşılığı olmayan 
herhangi bir avantaj veya faydadır (para, 
hizmetler, hediyeler, ağırlama, vs.) Örneğin, 
mallar veya hizmetler için gereken ödemeye 
uymayan ödemeler yapmak.

LOBİCİLİK
Uluslararası Şeffaflık Koalisyonu'na göre (Groupe 
ADP'nin 2008'den beri üyesi olduğu bir 
koalisyon) lobicilik, "bir menfaat grubunun 
temsilcisi ve bir kamusal karar alıcı arasında 
gerçekleşen ve karar verme sürecini etkilemeyi 
amaçlayan her türlü yazılı veya sözlü iletişimdir."

ŞİRKET VARLIKLARININ KÖTÜYE KULLANIMI
Şirket varlıklarının kötüye kullanımı, şirket 
mallarını veya kredisini kötü niyetle ve 
kullanımlarının şirket çıkarlarına aykırı olduğunu 
bilerek, kişisel kazanç için veya doğrudan veya 
dolaylı bir menfaatleri olan başka bir şirket veya 
varlığa fayda sağlamak için kullanan şirket 
yöneticileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu 
suç Fransa'da 5 yıla kadar hapis ve 375.000 Euro 
para cezasıyla cezalandırılır.

KARA PARA AKLAMA
kara Para aklama, yasadışı kazançları (uyuşturucu 
ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık veya vergi 
sahteciliği, vs.) yasal faaliyetlere (mülk, restoran, 
vs.) aktararak 'temizleme' eylemidir. Bu suç 
Fransa'da 5 yıl hapis ve 375.000 Euro para 
cezası ve daha ağır durumlarda 10 yıl hapis ve 
750.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

PAYDAŞLAR
Paydaş, şirketin hedeflerini başarmasını 
etkileyebilen veya bundan etkilenebilen bir kişi 
veya kişiler grubudur. Paydaşlar, şirketle 
doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olabilir. 
Paydaşlar dâhili (yöneticiler, çalışanlar, direktörler, 
vs.) veya harici (hissedarlar, ortaklar, müşteriler, 
tedarikçiler, rakipler, vs.) olabilir.

OLUMSUZLUKLARI BİLDİREN KİŞİ
Olumsuzlukları bildiren kişi, bir suç veya ihlal, 
açık ve ağır bir kanun ve yönetmelik ihlali veya 
toplumun geneline yönelik bir tehdit veya ciddi 
bir tehlike konusunda ilk elden bilgisini objektif 
olarak ve iyi niyetle bildiren veya açıklayan 
gerçek bir kişidir.
Olumsuzlukları bildiren kişi, tüm misillemelere 
(örn., işvereninden) ve tüm adli takibata karşı 
yasal olarak korunur.
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