ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
TİCARİ ETİK ÜYE İLKELERİ KABUL SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Madde 1: İşbu sözleşme, bir tarafta Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (Sözleşmede
“ATSO”
adı
ile
anılacaktır),
diğer
tarafta
ATSO
üyesi
………………………………………………………………………………………………..arasında (Sözleşmede “Firma”
adı ile anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
ATSO ve Firma bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
TANIMLAR
Madde 2:
ATSO
FİRMA
ETİK KURUL

: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı,
: İşbu sözleşmenin tarafı olan ATSO üyesi firmayı,
: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Etik Kurulu’nu,

İfade eder.
AMAÇ
Madde 3: İş bu protokolün amacı; Firma tarafından bu sözleşmede belirtilen etik
kurallara uyulmasının taahhüt edilmesi ile ATSO tarafından firmaya Etik Üye unvanı
verilmesi hususlarına ilişkin esas ve yükümlülükleri belirlemektir.
FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 4: Firma;
4.1. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili tüm mevzuatlarına bağlı kalacaktır.
4.2. Müşteriye saygılı olacak; şeffaf ve dürüst ticaret ilkelerine, ticaret ve
tüketici haklarına ve sağlığına dair yasal düzenlemelere uyacaktır.
4.3. Çalışan haklarına saygı gösterecek ve çalışanların iş eğitimine destek
verecektir.
4.4. Rakipleri ve tedarikçilerine karşı haksız rekabete girmeyecektir.
4.5. Kalite standartlarına uyacak, ürün ve hizmetlerinin sorumluluğunu
taşıyacaktır.
4.6. İş ilişkilerinde gizli bilgileri koruyacak ve saklı tutulması gereken bilgileri
çıkarları için kullanmayacaktır.
4.7. Marka, patent, tasarım ve telif haklarına saygılı olacaktır.
4.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı kalacaktır.
4.9. Sürdürülebilir çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkı
sağlayacak ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket edecektir.
4.10. ATSO üyesi olmanın sorumluluğu ile ticaret ahlakının korunması ve
geliştirilmesine katkı yapacaktır.
ATSO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 5: ATSO;
5.1. ATSO Etik Kurulu tarafından Etik Üye olmasına karar verilen ve işbu
sözleşmeyi imzalayan firmaya Etik İşletme unvanı verecektir.
5.2. Bir etik üye listesi oluşturarak resmi web sayfası ile ATSO Vizyon
Dergisinde yayınlayacak ve işbu sözleşmeyi imzalayarak etik üye olmaya
hak kazanan firmayı bu listeye dâhil edecektir.
5.3. Etik üye unvanı almaya hak kazanan firmanın, antetli yazışma kağıtları ve
kendi web sayfasında etik üye logosunu kullanmasına müsaade edecektir.

GENEL KURALLAR
Madde 6:
6.1. ATSO Etik Üyesi olmak isteyen firmada, “en az iki yıldan beri Odaya
kayıtlı olma” şartı aranacaktır.
6.2. ATSO Etik Üyesi olmak isteyen firma, yazılı olarak başvuru yapacak; bu
talebi Etik Kurul tarafından uygun görülüp Yönetim Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra işbu sözleşmeyi imzalayacaktır.
6.3. Başvuru yapan firmanın birden fazla şubesi olması durumunda her şube
için ayrı ayrı başvuru yapılacaktır. Bu durumda alınan etik üye unvanı ile
etik üye belge ve materyalleri sadece ilgili şube için kullanılacaktır.
6.4. ATSO Etik Üyesi olan firmanın daha sonra 5174 sayılı ‘‘Türkiye Odalar
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu‘’ ve bu kanuna dayanılarak
çıkartılan ‘’Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik‘’ hükümleri
çerçevesinde disiplin cezası alması halinde etik üyeliği sonlandırılır.
6.5. ATSO Etik Üyesi olan firma hakkında etik kurallara uymadığına ilişkin bir
tespit yapılması ya da şikâyet alınması durumunda, ATSO Etik Kurulu
şikâyet edilen firmanın mensup olduğu meslek grubundan konu hakkında
görüş alarak şikâyet hakkında bir karar verecek ve bu karar Yönetim
Kurulunun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulunda, tespit ya da
şikâyetin haklı olduğuna karar verilmesi halinde ilgili firmanın etik üyeliği
sonlandırılır, verilen belge ve haklar geri alınır.
6.6. Etik üyeliği sonlandırılan firma kendisine verilen belge ve materyalleri
iade etmekle ve kullanmakta olduğu etik üye logosunu tüm
materyallerinden kaldırmakla yükümlüdür.
6.7. Yazılı başvuru tarihinden itibaren son 5 yıl içerisinde ATSO Etik Kurulu
tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilmiş olan üyeler etik kurul
üyelik talebinde bulunamaz.
6.8. Etik kural ihlaline yol açan diğer sebepler, finansal raporlarda tahrifat,
aldatıcı reklam ve yanlış bilgilendirme, gerçeğe aykırı belge verme,
aldatıcı isim ve işaret kullanma, rüşvet alma veya verme, garanti şartlarına
uymama olarak belirlenmiştir.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Madde 7: İşbu protokol imza tarihinde yürürlüğe girecek ve taraflardan birisi
protokolün sonlanmasını yazılı olarak talep etmediği sürece geçerli olacaktır.
SON HÜKÜM
Madde 8: 8 maddeden oluşan iş bu sözleşme…………………………….. tarihinde aslı
ATSO’da kalmak üzere bir suret olarak tanzim edilmiş ve tarafların yetkili kişileri
tarafından imza altına alınmıştır.
ATSO

Davut ÇETİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Firma Yetkilisi

