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GIRIŞ

SPEAK UP POLICY (SESINI
YÜKSELT POLITIKASI)

İLETIŞIM / RAPOR

BELGE GEÇMIŞI

HEDEF

POLITIKA KAPSAMI

Çalışanlarımızdan Etik Çalışma

Bu politika, JDE'nin tüm çalışanları,

dünyanın herhangi bir yerinde

Kuralları da dahil olmak üzere şirket

memurları ve yöneticileri ile tüm

Şirket için çalışan herkesin

politikalarına ve/veya yasalara

üyeleri ve kardeş şirketleri için

sorumluluğudur. Nerede çalışırsanız

itaatsizlikleri, (şüpheli) dolandırıcılık ve

geçerlidir (tümü burada "Şirket"

çalışın, işiniz veya maaş dereceniz

usulsüzlükleri açıkça dile getirmelerini

olarak anılacaktır).

ne olursa olsun, suistimal olduğunu

ve bildirmelerini bekliyoruz.

Dolandırıcılık, usulsüzlük veya
uygunsuz davranış görürseniz,

Giriş

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

öğrenirseniz, Şirket bunu sizden
duymayı bekler.

bizzat bunu yaşarsanız veya

Şirketin İç Denetim Departmanı,

bundan şüphelenirseniz, derhal

dolandırıcılık iddialarını ve diğer

konu hakkında düşündüklerinizi

uygunsuz davranışları inceleme

söylemelisiniz. Bu temel yükümlülük,

sürecini yönetir.

Speak Up Policy (Sesini Yükselt Politikası) — JDE

3

İçindekiler

SPEAK UP POLICY
(SESINI YÜKSELT
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İLETIŞIM / RAPOR

BELGE GEÇMIŞI

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

MISILLEMEYI ÖNLEME KONUSUNDA
ŞIRKET POLITIKAMIZ NEDIR?
Düşüncelerinizi açıkça söylediğinizde, endişelerinizi

Bir endişesini dile getirdiği için başka bir çalışana

dile getirdiğinizde veya bir suistimali rapor ettiğinizde,

misilleme yapan kişi, işten çıkarılmayı da içerebilecek

doğru olanı yapıyorsunuz. Bu durumda Şirket, size

disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Öte yandan

karşı herhangi bir misilleme yapılmasına müsamaha

kötü niyetle dile getirilen endişe veya iddialar (örneğin

göstermeyecektir. Size, başka bir çalışana veya bir

doğru olmadıklarını bilerek yapılan) hoş görülmeyecek ve

tedarikçiye karşı misilleme yapıldığını biliyor ya da

bunları yapan çalışanlar, iş akdinin feshi de dahil olmak

bundan şüpheleniyorsanız, durumu müdürünüze

üzere disiplin cezasına tabi olacaktır.

bildirmeli veya en kısa sürede Alarm Hattı ile iletişime
geçmelisiniz.
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NEDEN BIR ENDIŞEYI
DILE GETIRMELIYIM?
Çalışanlar olarak gerektiği zaman konuşmazsak, Şirket
dürüst davranma taahhütlerini yerine getiremez. Sorunları
hızlı ve doğru bir şekilde ele alabilmek için yönetimin
bunları bilmesi gerekir. Endişeleri dile getirerek şirketimizi
ve ilgili diğer kişileri korumaya yardımcı olursunuz.
Bu aynı zamanda dolandırıcılık ve/veya suistimalden
kaynaklanan finansal ve itibar kaybı riskini de azaltır.

DİSİPLİN
SADELİK
SORUMLULUK
DAYANIŞMA
GİRİŞİMCİLİK
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ŞIRKET BENDEN NELER BEKLIYOR?
İşiniz için geçerli olan uyum ve dürüstlük yükümlülüklerini bilmenin yanı sıra, Şirket adına hareket eden birinin (kendiniz
dahil) yasayı ya da Şirket politikasını ihlal eden bir şeyi yapmış olduğuna, yaptığına veya yapmak üzere olabileceğine
veya dolandırıcılık ya da suistimale karıştığına inanıyorsanız, derhal görüşlerinizi belirtmelisiniz. Rapor etmeniz gereken
yasa, düzenleme ve/veya şirket politikalarını ihlal eden (iddia edilen) suistimal örnekleri şunlardır:
1.

Hatalı finansal raporlama:
a.

Hatalı gelir tahakkuku

11. Devlet memurlarına rüşvet

b.

Emsallerine uygun olmayan veya hayali

12. Kurumsal varlıkların kurumsal olmayan mallar

işlemler
c.

Alım-satım giderleri

d.

Varlıkların fazla gösterimi (hayali envanter/

e.

f.

13. Masrafların uygun olmayan şekilde geri
ödenmesi
14. Avantalar

Yatırımların hatalı onayı, örn. OPEX-CAPEX

15. Çıkar çatışmaları

Yükümlülüklerin ve giderlerin eksik
gösterilmesi, örn. diğer dönemlere ertelemeler

g.

için kullanılması

alacak hesapları)

kategorileri

Finansal durumu şişirmek için şirketler arası
hesapların, askıdaki hesapların veya yönetim

16. Yönetimi umursamama
17. Dolandırıcılık, yolsuzluk veya başkalarını tehdit
eden davranış
18. Taciz, zorbalık ve ayrımcılık

tahminlerinin kullanılması

19. Güvenli olmayan çalışma uygulamaları

h.

Hatalı açıklama

20. Rakiplerle gizli anlaşma

i.

Şirketin iş ve mali kayıtlarının veya düzenleyici

21. Görevler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran gizli

sunumların yanlış oluşturulması, raporlanması
veya tahrif edilmesi
2.

10. Ticari rüşvet

Varlıkların kötüye kullanılması:

anlaşma
22. İzin verilmeyen hediyeleri kabul etmek veya
vermek

a.

Kayıtsız satış ve indirimler

23. Pazarlama politikası ihlalleri

b.

Hayali satıcı veya avanta kullanımı

24. İşyeri ihlalleri

c.

Şirket hesabından kişisel satın alma

25. Fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanılması

d.

Bordro üzerinde hayali çalışanlar

26. Hırsızlık veya zimmete para geçirme

e.

Örneğin yanlış satış veya yanlış iptaller

27. Riayet konusunda bir endişesini dile getirdiği için

nedeniyle envanter hırsızlığı
f.

Muhasebe kayıtlarında diğer kasıtlı yanlışlıklar

birine misilleme
28. Kişi veya ürün güvenlik endişeleri

3.

İhale prosedürlerinin manipülasyonu

29. Onaysız veya usulsüz ürün değişikliği

4.

Satıcı firmaların yüksek faturalanması

30. Gizlilik açısından hassas verilerin uygunsuz

5.

Mevcut olmayan mal ve hizmetler için
müşterilere aşırı ücretlendirme

6.

Vergi kaçakçılığı

7.

Faturasız ödemeler

8.

Kara para aklama

9.

Uygun olmayan emeklilik fonu katkısı veya

işlenmesi
31. Diğer yasa ihlalleri

sigorta primleri
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Bir soruşturma yürütürken Şirket, çalışanlarından ve
tedarikçi, satıcı, yüklenici ile ilgili çalışanları dahil olmak
üzere diğer tüm kişilerden tam bir işbirliği bekler ve
bir soruşturmayı engelleme girişimlerine müsamaha
göstermez. Şirket, soruşturmalara katılan veya yardımcı
olan herkesin bu konuları mümkün olduğunca sağduyulu
ve gizli bir şekilde ele almasını bekler. Bir soruşturma
yürütmek ve soruşturmaya yardım etmekle görevli olan
kişiler, bunu Şirketin Soruşturma yaklaşımına uygun
olarak yapmalı ve soruşturmaları zamanında, etkili ve
verimli bir şekilde tamamlamaya öncelik vermelidir.

BIR ENDIŞEYI NASIL DILE GETIRMELI VE
KIMINLE ILETIŞIME GEÇMELIYIM?
Yasanın veya herhangi bir Şirket politikasının ihlal

Biriyle yüz yüze konuşmaktan rahatsız olduğunuzda,

edildiğine ya da etik olmayan diğer davranışların

bağımsız bir üçüncü tarafa rapor etmeyi veya anonim

gerçekleştiğine inanmak için makul bir dayanağınız varsa,

kalmayı tercih ettiğinizde Alarm Hattı'nı kullanabilirsiniz.

şüpheli faaliyet aşağıdaki yöntemlerden biriyle rapor
edilmelidir:
•

•

Finansal ve itibar kaybı riskini azaltmak için, rapor edilen
tüm endişelere ilişkin tam bir merkezi genel bakışa

Sorunu müdürünüze bildirmek (daha sonra durumu

sahip olmak Şirketin çıkarınadır. Sorunların herhangi bir

bir üst seviyeye taşımakla yükümlü olan, bkz. sayfa

nedenle yerel yönetime takıldığını biliyor veya bundan

10);

şüpheleniyorsanız ve bu nedenle Merkezi Uyum'a rapor

Sorunun müdürünüzle ilgili olması durumunda,
lokal uyum görevlinizle iletişime geçin (lokal uyum
görevlinizin kim olduğunu İK'de iletişim kurmanız

etmediyseniz, bunu derhal Alarm Hattı veya İnternet
Hattını kullanarak bildirmeli ya da ethics.compliance@
JDEcoffee.com adresine e-posta göndermelisiniz.

gereken kişiye sorun ya da bu linkten
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/
RA-Community/Pages/About.aspx ‘Lokal Uyum’a
tıklayın).
•

Sorunu doğrudan Merkezi Uyum bölümüne rapor
etme (doğrudan
ethics.compliance@JDEcoffee.com adresine e-posta
göndererek); veya

•

Sorunu şirketin Alarm Hattı'na rapor etme.

Speak Up Policy (sesini Yükselt Politikası)

JDE

7

İçindekiler

YA AMIRIME BIR ŞEY
RAPOR EDER VE BU
KONUDA "SESSIZ
KALMAM" ISTENIRSE?
etmekten vazgeçirildiğinizi düşünüyorsanız, hem asıl

BIR ÇALIŞAN OLASI
BIR ITAASIZLIĞI
RAPOR ETMEK IÇIN
BANA GELIRSE NE
YAPMALIYIM?

endişenizi hem de size "sessiz kalmanız" söylendiği

Bir çalışan dolandırıcılık iddiası ve/veya uyum endişesiyle

gerçeğini bildirmelisiniz. Bunu Merkezi Uyum Birimi ile

size gelirse, iddia edilen suistimal kendisini doğrudan

iletişime geçerek veya Şirketin Alarm Hattı'nı kullanarak

ilgilendirmedikçe, bulunduğunuz yerdeki en kıdemli kişi

yapabilirsiniz, bkz. aşağıdaki 7. paragraf.

veya raporlama müdürünüzü derhal bilgilendirmeniz

Yasanın veya Şirket politikasının olası bir ihlalini rapor

gerekir. Bu durumda Şirket Uyum Sorumlusu'na
ethics.compliance@JDEcoffee.com) veya Alarm
(ethics.compliance@JDEcoffee.com
Hattı'na rapor etmelisiniz. OpCo veya ülkenizdeki en
yüksek pozisyonda olmanız durumunda, her zaman
Şirket Uyum Sorumlusu ile iletişim kurmalı (e-posta:
ethics.compliance@JDEcoffee.com) veya Alarm Hattı'nı
ethics.compliance@JDEcoffee.com
kullanmalısınız, bkz. ileriki sayfalar.

KIMLIĞIM GIZLI
TUTULACAK MI?
Rapor eden kişi (bilgiyi ilk getiren) anonim kalmak
isterse, sistem herhangi bir kaynağı takibi yapmaksızın
buna izin verecektir. Rapor eden kişiye takip amacıyla
sistem tarafından özgün bir kod verilecektir; bu kod ile
rapor eden kişi, Şirket tarafından yapılan her türlü takibi
doğrulayabilir. Şirket, tüm raporları saygılı ve sağduyulu
bir şekilde ele alacaktır. Elbette etkili bir soruşturma ve
takip için belirli kişilerin raporu ve iddianın ayrıntılarını
bilmesi gerekir. Ayrıca Şirketin üçüncü tarafları rapor
edilen (uyum) sorunlar hakkında bilgilendirmek için yasal
yükümlülüğünün bulunduğu zamanlar olabilir.
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RAPOR ETTIĞIM SORUN NASIL ELE ALINACAK?
Şirket, tüm raporları ciddi bir şekilde

İstenirse, açıkça konuşan ve rapor

Global Uyum Konseyi'nin üyeleri

ele alır. İç Denetim Departmanı,

veren herhangi bir çalışan, bu tür

Genel Danışman, İK Başkan

ne olduğunu objektif bir şekilde

bir geri bildirimde bulunulması

Yardımcısı, CFO, Global Finans

belirlemek için gerçekleri araştırır

soruşturmaya zarar vermediği sürece,

Kontrolleri Direktörü, İç Denetim

ve sorunları en iyi nasıl inceleyip

soruşturmanın ilerleyişi ile kapanışı ve

Direktörü ve GCCO'dur (başkan).

çözeceğine karar verir. Şirketin

sonucu hakkında genel bilgi alabilir.

soruşturma yaklaşımı, soruşturmaları
yürütmek için temel ilkeleri belirler.
Her soruşturma aşağıdaki özelliklere
sahip olmalıdır:
•

Tarafsız

•

Yetkili

•

Dürüst ve adil

•

Zamanında

•

Kapsamlı

•

Gizli

Global Uyum Konseyi, Yönetim

Kişisel verileri, yetkisiz erişim ve

Kurulu'na veya diğer taraflara daha

işlenmeden korumak için gerekli tüm

fazla raporlama yapılması gerekip

önlemler alınacaktır.

gerekmediğini belirleyecektir.

Global Üst Düzey Uyum Yetkilisi

JDE soruşturma yaklaşımının diğer

(GCCO), diğer kıdemli yöneticilerle

ayrıntıları bu politikanın Ek 1'inde

istişare halinde olsun veya olmasın, İç

bulunabilir.

Denetim Direktörü ile birlikte, Global
Uyum Konseyi'ne daha ayrıntılı rapor
verilmesi gerekip gerekmediğini
belirleyecektir.

YA BIR UYUM SORUNUNU DILE GETIRMEK
ISTEDIĞIMDEN EMIN DEĞILSEM?
Sorunları dile getirmenin zor olabileceğinin farkındayız.

getirdiği her sefer, araştırmak ve yanıt vermek için gerekli

Genellikle insanlar bunu birkaç nedenden yapmazlar.

adımları atacağımızı garanti edebiliriz. Suistimal olduğunu

Birincisi misillemeden korkabilirler. Lütfen Şirketin
misillemeye müsamaha göstermeyeceğinden emin olun.

tespit edersek, Şirket ilgili kişilerin kıdem veya konumuna
bakılmaksızın, uygun olduğunda disiplin cezası da dahil
olmak üzere düzeltici önlemleri alacaktır.

İnsanların endişelerini dile getirmemelerinin bir diğer
nedeni de hiçbir şeyin yapılmayacağından korkmalarıdır.
Bir çalışanın muhtemel bir sorunla ilgili endişesini dile
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YÖNETIMIN
SORUŞTURMALARDAKI
ROLÜ NEDIR?

NASIL KORUNACAĞIM?

İç Denetim Departmanı ile koordineli olarak

herhangi bir çalışana karşı görevden alma, kıdemini

gerçekleştirilmedikçe, ne yönetim ne de çalışanlar
bireysel soruşturma, görüşme, sorgulama veya şüpheli
kişilerle iletişim kurma girişiminde bulunmamalıdır.

Doğru olduğuna inandığı veya mantık çerçevesinde
inanılabilir bulduğu bir ihlali rapor eden herhangi bir
çalışan, bu tür bildirimler için koruma altına alınacaktır.
Bu koruma, Şirketin istihdam hüküm ve koşullarında
düşürme, askıya alma, tehdit, taciz veya herhangi bir
şekilde ayrımcılık yapılmayacağı anlamına gelir. Şirket,
ihlal bildiriminde bulunan veya buna yardımcı olan bir
çalışana karşı her tür tehdit, misillemeyi veya diğer
eylemleri hoş görmez. Bu tür tehdit, misilleme veya diğer
eylemler, derhal İç Denetim Başkanına rapor edilmelidir.

YASAYI VEYA ŞIRKET POLITIKASINI IHLAL EDEN BIR
DAVRANIŞTA BULUNDUĞUMA INANIYORSAM?
Şirketin bir çalışanı olarak, geçerli tüm düzenlemeler ile politikaları bilmeniz ve bunlara uymanız beklenir. Bir yasa
veya politikayı ihlal etmiş olabileceğinizi hissetmeniz durumunda, başka bir kişinin suçlamalarına konu olmaktansa
kendinizi rapor etmeniz her zaman daha iyidir. Bir ihlali kişinin kendisinin bildirmesi, çalışanı disiplin veya diğer düzeltici
eylemlerden korumaz, ancak Şirketin hangi adımı atacağına karar verirken dikkate alacağı önemli bir faktördür.
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BU POLITIKANIN
ISTISNALARI VAR
MIDIR?

DAHA FAZLA NASIL BILGI ALABILIRIM?

Şirket, bildirimde bulunan çalışanlara karşı

Ayrıca Yönetim ve Uyum yapımız ve Alarm Hattı gibi raporlama

sabit işe alım sözleşmelerini, politikaları ve/

mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Merkezi

veya Etik Çalışma Kurallarını uygulama

Politikalar İntranet Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

hakkına sahiptir. Bu sözleşme, politika veya
Etik Çalışma Kurallarının ihlal edildiğinden
bahseden bir çalışana karşı atılan herhangi

Jacobs Douwe Egberts Etik Çalışma Kuralları'nı aşağıdaki linkte
bulabilirsiniz: www.jacobsdouweegberts.com

olumsuz bir adım, uygulama sesini

Uyum ve İç Denetim Departmanına doğrudan e-posta

yükseltmeyen diğer çalışanlar için tutarlı

gönderebilirsiniz: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

olduğu sürece, misilleme olarak kabul
edilmez.

RAPORLAMA
Lokal Uyum Görevlisi'nin başkanlık ettiği Lokal
Uyum Konseyleri, düzenli olarak (yılda en az
bir kez) alınan rapor ve GCCO sonuçlarının bir
özetini verecektir.
GCCO, düzenli olarak (yılda en az bir kez)
Yönetim Kurulu Denetim Komitesine ve
Küresel Uyum Konseyi'ne alınan tüm lokal ve
global raporların bir özetini verecektir.
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İLETIŞIM / RAPOR

SPEAK UP POLICY (SESINI
YÜKSELT POLITIKASI)

İLETIŞIM / RAPOR

BELGE GEÇMIŞI

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

ALARM HATTI ILE NASIL ILETIŞIM KURABILIRIM?
Alarm Hattı dünya çapındaki tüm çalışanlar için 7/24

sorularınızı yanıtlamak veya ortaya çıkardığınız sorunları

açıktır ve iddia edilen veya bilinen dolandırıcılık, iş idaresi

araştırmak ve düzeltmekle ilgilenen kişiler gibi yalnızca

sorunları ve soruşturma gerektirebilecek uyumla ilgili

bilmesi gerekenlerle paylaşılacaktır.

konular hakkında Şirketi bilgilendirmenize olanak tanır.
Alarm Hattı, sorunlarınızı ve kimliğinizi gizli tutmayı

Aşağıdaki numaralardan Alarm Hattı ile iletişime
geçebilirsiniz.

taahhüt eder. Sizin için daha rahat olacaksa, anonim
olarak Alarm Hattı ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgileriniz,

Iletişim / Rapor
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İçindekiler

Y BIZIMLE HER ZAMAN ILETIŞIM
KURABILIRSINIZ
001 (800) 461-9330
Uluslararası arama yapıyorsanız, raporlama aracına gidin ve ülkenize atanan uluslararası numara
için listeden konumunuzu seçin.
Eğer bulunduğunuz ülke listede yer almıyorsa, ödemeli görüşme/arama için +1-720-514-4400
numarasını kullanın. Operatör yardımı gerekebilir ve yerel ücretler geçerli olabilir.
Raporlama aracı: http://speakup.jdepeets.com
E-posta: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Şirketin internet sitesi: www.jacobsdouweegberts.com
Lokal Uyum Sorumlusu iletişim listesi JDE Uyum Çerçevesi sitemizde bulunabilir.
bulunabilir

Iletişim / Rapor
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İçindekiler

BELGE GEÇMIŞI

SPEAK UP POLICY (SESINI
YÜKSELT POLITIKASI)

İLETIŞIM / RAPOR

BELGE GEÇMIŞI

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

BELGE GEÇMIŞI
VERSIYON 1.0
Yeni

VERSIYON 2.0
"Muhbir Politikası"ndan "Sesini Yükselt Politikası"na değiştirilen politika adı
Artık Risk ve Sigorta departmanı (daha sonra İç Denetim oldu) olarak adlandırılan GRC
departmanının İç Denetim ile birleşimini yansıtacak şekilde değişiklikler yapıldı
DEMB1753 ile ortak olma niyetinin açıklanması nedeniyle Mondelez’in "Sesini Yükseltme
ve Soruşturma" politikasını kapsama almak için değişiklikler yapıldı.

Belge Geçmişi
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İçindekiler
Aşağıdaki eklemeler yapıldı:
•

1 numara - Neden bu politika?

•

5 numara - Neden bir endişeyi dile getirmeliyim?

•

6 numara - Şirket benden neler bekliyor?

•

8 numara - Ya amirime bir şey rapor eder ve bu konuda "sessiz kalmam" istenirse?

•

9 numara - Bir çalışan olası bir itaatsizliği rapor etmek için bana gelirse ne
yapmalıyım?

•

10 numara - Alarm Hattı ile nasıl iletişim kurabilirim?

•

13 numara - Ya bir uyum sorununu dile getirmek istediğimden emin değilsem?

•

16 numara - Yasayı veya şirket politikasını ihlal eden bir davranışta bulunduğuma
inanıyorsam ne olur?

Yapılan değişiklikler:
•

3 numara - Bu politikayı kimler izlemelidir?

•

4 numara - Mİisillemeyi önleme konusunda şirket politikamız nedir?

•

11 numara - Kimliğim gizli tutulacak mı?

•

12 numara - Raporum nasıl ele alınacak?

Aşağıdakiler ayrı paragraflar olarak kaldırılmıştır:
•

Anonim bir iddiada bulunabilir miyim?

•

Sahte bir iddiada bulunursam ne olur?

VERSIYON 2.1 - YÜRÜRLÜKTE 10 KASIM 2014
•

Par. 4 eklenen cümle: Sorunun Raporlama Yöneticinizle ilgili olması durumunda,
lokal uyum müdürünüz ile iletişime geçin (lokal uyum müdürünüzün kim olduğunu İK
sorumlusu ile iletişime geçerek öğrenin)

•

Par. 6 eklenen cümle: OpCo veya ülkenizdeki en yüksek pozisyonda olmanız
durumunda, her zaman Şirket Uyum Sorumlusu ile iletişim kurmalı (e-posta: ethics.
compliance@JDEcoffee.com) veya Alarm Hattı'nı kullanmalısınız.

VERSIYON 2.2 - YÜRÜRLÜKTE 6 TEMMUZ 2015
•

DEMB'den JDE'ye yeniden markalama politikası

•

Yeni JDE ülkeleri için Bölüm 7'ye yeni telefon numaraları ekleme Alarm Hattı ile nasıl
iletişim kurulur?

VERSIYON 2.3 - YÜRÜRLÜKTE 18 ARALIK 2015
•

Risk ve Sigorta, İç Denetime Değiştirildi

•

Anonim raporlar konusunda Böl. 7'ye açıklayıcı bir cümle eklendi.

Belge Geçmişi
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İçindekiler

VERSIYON 2.4 - YÜRÜRLÜKTE 5 ŞUBAT 2016
•

Alarm Hattı numaraları güncellendi

VERSIYON 2.5 - YÜRÜRLÜKTE 29 AĞUSTOS 2016
•

Alarm Hattı numaraları güncellendi

VERSIYON 3.0 - YÜRÜRLÜKTE MART 2017
•

Soruşturma süreci açıklığa kavuşturuldu

VERSIYON 3.1 – YÜRÜRLÜKTE NISAN 2017
•

Raporlama süreci açıklığa kavuşturuldu

VERSIYON 3.2.1 – YÜRÜRLÜKTE HAZIRAN 2018
•

Yeni Alarm Hattı numaraları ve internet sitesi

VERSIYON 3.2.2 – YÜRÜRLÜKTE KASIM 2020
•

Global Politika Sorumluluğu, CFO'dan Baş Hukuk Müşavirine geçti; "iyi niyetli"
endişe terimi, yasal gelişmeleri yansıtacak şekilde kaldırılmıştır.

VERSIYON 3.2.3 – YÜRÜRLÜKTE TEMMUZ 2021
•

Yeni Alarm Hattı numaraları ve internet sitesi

Belge Geçmişi
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İçindekiler

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

SPEAK UP POLICY (SESINI
YÜKSELT POLITIKASI)

İLETIŞIM / RAPOR

BELGE GEÇMIŞI

JDE SORUŞTURMA
YAKLAŞIMI

JDE SORUŞTURMA YAKLAŞIMI
•

İç Denetim Müdürü veya Global Üst Düzey Uyum Sorumlusu, raporu aldıktan
sonra 5 gün içinde Lokal Uyum Görevlisini ve ayrıca soruşturmayı yürütmek için
soruşturma ekibi üyeleri olarak uygun diğer işlevleri atayacaktır.

•

Suistimal şüphesini bildiren çalışan, raporlamadan sonra en geç 4 hafta içinde
soruşturmanın durumu hakkında bir güncelleme alır.

•

Soruşturma ekibi, araştırma planlarını İç Denetim Müdürü ve GCCO ile hazırlayacak
ve uyumlu hale getirecektir.

•

Soruşturma ekipleri, araştırmaları sonuçlandırmayı ve 60 gün içinde İç Denetim
Müdürü ile GCCO'ya nihai raporları sunmayı hedefleyecektir.

•

Bir soruşturma sırasında elde edilen tüm kişisel veriler, veri koruma düzenlemelerine
tabi olacaktır.

JDE Soruşturma Yaklaşımı
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İçindekiler
•

Soruşturma ekibinin gizlilik konusunda herhangi bir şüphesi varsa, belirli bir
araştırma yöntemini uygulamadan önce Gizlilik Görevlisi veya GCCO ile irtibat
kurmalıdır.

•

Soruşturma tarafsız, yetkin, dürüst, adil, zamanında, eksiksiz ve gizli bir şekilde
yürütülür.

•

Soruşturma, JDE politikaları veya geçerli yasaların ihlali hakkında bilgi toplamaya
odaklanmıştır.

•

Soruşturma ekibi şüpheli ihlallerin önemini, zorluğunu ve mevcut gerçekleri göz
önünde bulundurarak bu yöntemleri uygun, orantılı ve soruşturmayla ilgili olarak
kullanacaktır.

•

Soruşturma ekibinin belirli bir soruşturma yöntemi kullanımının uygun, orantılı ve
konu ile ilgili olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphesi varsa, başvurudan önce
GCCO veya İç Denetim Direktörü ile iletişime geçecektir.

•

Soruşturma görüşmeleri sırasında, soruşturma ekibi görüşmeyi gerçekleştirmek için
gerektiğinde görüşülen kişiye sadece bu tür bilgileri açıklayacaktır.

•

Rapor eden kişinin adı açıklanmayacaktır.

•

Görüşülen kişiye bilgiler, rapor eden kişinin kimlik gizliliğini mümkün olduğunca
koruyacak şekilde verilecektir.

•

Soruşturma ekibi, "adil duruşma" ilkesine uyulmasını sağlayacaktır, örneğin
suçlanan kişiye iddia hakkındaki görüşlerini sunması için yeterli fırsat sunulacaktır.

•

Bu tür bir soruşturmanın gerçeği ile bir soruşturmayla ilgili tüm bilgiler gizli tutulacak
ve bu bilgileri bilmesi gereken kişilerle sınırlandırılacaktır.

•

Soruşturma ekibi, İç Denetim Direktörü ve GCCO'ya gerçekler, kanıtlar ve önerilen
eylemleri içeren nihai bir rapor hazırlayacaktır.

•

İç Denetim Direktörü ve GCCO, konuyu Küresel Uyum Konseyi'ne daha fazla rapor
edip etmemeye karar verecektir.

•

Soruşturma ekibi, inceleme tamamlanır tamamlanmaz soruşturmanın sonuçları
hakkında suçlanan kişiye bilgi verecektir.

•

Soruşturma ekibi, rapor eden çalışana mümkün olduğu ölçüde soruşturmanın
kapanışı ve sonucu hakkında bilgi verecektir. Anonim raporlama durumunda ihbar,
isimsiz kişinin bir pin kodu aracılığıyla erişebileceği çevrimiçi alarm hattı aracıyla
yapılacaktır. Bazı iyileştirici eylemler diğer ortakları da içerebileceğinden, soruşturma
ekibi yalnızca uygun önlemin alındığını belirtebilir.

•

Tüm soruşturma görevlileri ellerinde bulunan tüm bilgileri Lokal Uyum Görevlisine
iade edeceklerdir.

•

Lokal Uyum Görevlisi, asılsız olduğu tespit edilen durumlarda tüm kişisel verileri
derhal silecektir.

JDE Soruşturma Yaklaşımı
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