
You must be aware that to be admissible your alert 

must be serious and factual. 

 

Your statement is a serious step and may have 

implications for those affected. 

 

As such, it is important to carefully consider the 

veracity of the facts observed and the comments 

made to avoid being considered defamatory. 

 

For your enlightened information the admissibility 

of the report will be evaluated through the 

following points: 

 

 

• does the description describe a prejudicial 

situation? 

• is the nature of the situation described 

sufficiently serious? 

• are the reported facts contrary to the law, 

regulations or code of conduct? 

• a possible documentation completes the 

report (photo, document, video ...) 

• is the alert disinterested and in good faith? 

• did the person making the report 

personally witness the facts reported? 

 

In a principle of respect for the confidentiality and 

the legitimate rights of our collaborators all alert 

will be the object of a rigorous analysis and a 

detailed instruction. 

 

The author of a disinterested and a good faith alert 

will be protected from any threat or retaliation and 

his/her identity will be kept confidential when 

he/she denounces acts contrary to our code of 

ethics, criminals or offenses of which he/she is 

personally aware. 
 

Kabul edilmesi için ihbarınızın ciddi ve gerçeklere 

dayalı olması gerektiğini bilmelisiniz. 

 

Beyanınız ciddi bir adımdır ve etkilenenler için 

sonuçları olabilir. 

 

Bu nedenle, karalayıcı sayılmayı önlemek için, 

gözlemlenen hususların gerçekliğini ve yorumları 

dikkatle düşünmek önemlidir. 

 

Bilginiz için, raporun kabul edilebilirliği aşağıdaki 

noktalar üzerinden değerlendirilecektir: 

 

 

• Açıklama, sakıncalı bir durumu mu tarif 

etmektedir? 

• Tarif edilen durumun niteliği yeterince 

ciddi midir? 

• Raporlanan hususlar kanuna, 

yönetmeliklere veya davranış kurallarına 

aykırı mıdır? 

• Rapor, olası dokümantasyonla 

desteklenmekte midir (resim, doküman, 

video ...) 

• İhbar, tarafsız ve iyi niyetli midir? 

• İhbarda bulunan şahıs, raporlanan 

hususlara şahsen tanık olmuş mudur? 

İş arkadaşlarımızın gizliliğine ve meşru haklarına 

saygı prensibi doğrultusunda bütün ihbarlar titiz 

bir analize ve detaylı yönergelere konu olacaktır. 

 

 

Tarafsız ve iyi niyetli bir ihbarı yazan kişi, her 

türlü tehdit veya intikama karşı korunacak ve 

şahsen haberdar olduğu, etik kurallarımıza aykırı 

eylemleri, suçları veya cürümleri ihbar ettiğinde 

kimliği gizli tutulacaktır. 
 

 

TO KNOW 

Each alert has its own chat system for 

sending an receiving messages. These 

exchanges respect the choice of the 

whistleblowers if they wished to remain 

anonymous. The alert of a person who wishes 

to remain anonymous will be only treated in 

a derogatory manner, provided that such an 

alert will contain sufficently detailed factual 

BİLİNMESİ GEREKENLER 

Her uyarının mesaj göndermek ve almak için 

kendi sohbet sistemi vardır. Bu gönderim ve 

alımlarda, kimliklerinin gizli kalmasını 

istemeleri halinde bilgiyi paylaşan kişilerin 

seçimine uyulur. Kimliğinin gizli kalmasını 

isteyen bir kişinin yaptığı uyarı, söz konusu 

uyarının, Grubun yapacağı işleme için 

gerekli doğrulamaları yapmasını sağlayacak 



İnformation to enable the Group to carry out 

the verifications necessary for the processing. 

Only designated referents will be recipients 

of  information that you will send us through 

the form. You will be able to follow your 

report and communicate with the referrer(s) 

through the confidential code generated by 

the platform during the transmission of your 

report. Reporting will be subject to rigorous 

analysis and a detailed instruction 

yeterince ayrıntılı gerçeklere dayalı bilgiler 

içermesi koşuluyla, yalnızca kritik bir şekilde 

ele alınacaktır. 

Form aracılığıyla bize göndereceğiniz 

bilgileri yalnızca belirtilen kendisine atıfta 

bulunulan kişiler alacaktır. Raporunuzu takip 

edebilir ve raporunuzun iletimi sırasında 

platform tarafından oluşturulan gizli kod 

aracılığıyla yönlendirenlerle iletişim 

kurabilirsiniz. Raporlama, titiz analizlere ve 

ayrıntılı talimatlara tabi olacaktır. 

 

1. Report Type 1. Rapor Türü 

 

Step 1: Initialization 1. Adım: Başlatma 

 

Category Kategori 

 

Select --Seç-- 

 

1.1. Competition Law 1.1 Rekabet hukuku 

 

1.2  Corruption ad influence pedding 1.2 Yolsuzluk ve etki ticareti 

 

1.3 Money laundering 1.3 Kara para aklama 

 

1.4 Fraud 1.4 Dolandırıcılık 

 

2.1 Child labor 2.1 Çocuk işçiliği 

 

2.2. Forced labor 2.2 Zorla çalıştırma 

 

2.3 Freedom of associaito and trade union 

right 

2.3 Örgütlenme özgürlüğü ve sendika 

hakları 

 

 

 

 

 

 

2.4 Decent working conditions 2.4 Makul çalışma koşulları 

 

2.5 Discrimination 2.5 Ayrımcılık ve taciz 

 

2.6 Occupational healthcare, health and 

safety 

2.6 İşçi sağlık hizmeti, sağlığı ve güvenliği 

 

3. Environmental protection 3. Çevre koruma 

 

Step2: Identificatiın 2. Adım: Kimlik Tespiti 



 

Important Message Önemli mesaj 

 

Important Önemli 

Name* Adı* 

It is recommended that the reporting issuer 

identify themselves, knowing that their 

identity will be treated confidentially 

  Bildirimi yapanın, kimliğinin gizli 

tutulacağını bilerek kendisini tanıtması 

önerilir. 

First name* İlk adı* 

Exceptionally, you can report anonymously 

if the seriousness of the facts mentioned is 

established and the factual elements 

transmitted are sufficiently detailed. 

İstisnai olarak, bahsedilen hususların ciddi 

olduğu tespit edilmiş ve iletilen olgusal 

unsurlar yeterince ayrıntılandırılmış ise 

isimsiz bir şekilde bildirim yapabilirsiniz. 

Profession* Meslek* 

You are informed that if the facts submitted 

are not sufficiently serious or detailed, in this 

case, the report will be processed but the 

instruction will be longer and less effective 

because the interaction between you and the 

person in charge of the treatment will be 

more complex. 

Bildirilen hususlar yeterince ciddi veya 

yeterince ayrıntılı değilse, herhangi işleme 

tabi tutulmayacaklarını ve derhal 

reddedileceklerini bilmelisiniz. Buna 

karşılık, bahsedilen hususlar yeterince ciddi 

ve ayrıntılı ise, bu durumda, yapılan bildirim 

işlenecek, ancak siz ve işlemden sorumlu kişi 

arasındaki etkileşim daha karmaşık 

olacağından talimat daha uzun ve daha az 

etkili olacaktır. 

 Eposta* 

 

 Telefon*  

 

When you tick this box “Keep anonymity”, 

no identification data is required, however 

you can at the end of  reporting inform your 

email to receive a copy and be notified of 

changes in your report. 

Bu 'Kimliğimin gizliliğini koru' kutusunu 

işaretlediğinizde, hiçbir kimlik verisi 

gerekmez, ancak bildirimin sonunda bir 

kopyasını almak ve bildiriminizdeki 

değişikliklerden haberdar olmak için e-

postanıza bilgilendirme yapabilirsiniz. 

I wish to remain anonymous to this 

Reporting 

Bu Bildirim konusunda kimliğimin gizli 

kalmasını istiyorum 

 

Step 3: Desciption 3. Adım: Açıklama 

 

Title of your report* Bildiriminizin adı* 

 

 

 

 

 

When did the facts take place?* Olaylar ne zaman meydana geldi?* 

 

How did you become aware of this 

situation?* 

Bu durumdan nasıl haberdar oldunuz?* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where are the facts occured?* Olaylar nerede meydana geldi?* 

 

Specify the site or institution concerned by İlgili yeri veya kurumu belirtin 

 

Step 4: Finalization 4. Adım: Sonlandırma 

 

Summary Özet 

 

Identification of the declarant: Anonymous Bildirimde bulunan kişinin kimliği: Anonim 

 

Category: 1.1 Competition law Kategori: 1.1 Rekabet hukuku 

 

I wish to remain anonymous to this 

Reporting: Yes 

Bu Bildirim konusunda kimliğimin gizli 

kalmasını istiyorum: Evet 

 

Title of your report: x Bildiriminizin adı: x 

 


