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1. Giriş 

 
1.1 Günümüzün modern ve çok yönlü kuruluşları, şirketin itibarına, varlıklarına ve çalışanlarının esenliğine zarar 

verebilecek olaylar dahil birçok risk ile karşı karşıyadır. Söz konusu risk; bir suç faaliyeti, dolandırıcılık (yani 

rüşvet, çıkar çatışması, hırsızlık gibi bir sahtekarlık ya da aldatmaca yoluyla çıkar elde etmeye çalışmak), 

kaçakçılık, mala zarar ya da ayrımcılık ve taciz gibi daha şahsi bir eylem olabilir. Bu olaylar, uygun olmayan 

davranışlardan ya da politikaların kasten ihlal edilmesinden kaynaklanabilmekte olup, işletmelerin ve 

çalışanların durumdan en az şekilde etkilenmeleri açısından etkin bir şekilde yönetilmelidir. 

 
1.2 DP World Grubu (Grup), faaliyetlerini sürdürürken doğruluk ve dürüstlük bakımından en yüksek standartlara 

bağlı kalmayı görev bilmektedir. Dışarıdan hizmet veren bağımsız ihbar hattı ile de iç ve dış tüm paydaşlara, 

herhangi bir misilleme korkusu olmadan başvurabilecekleri, ücretsiz ve gizli bir bildirim mekanizması 

sunmaktadır. 

 

2. Amaç 

 
2.1 Bu politikanın amacı, çalışanları, gerçek anlamda şüphe duyulan her türlü kusurlu davranış, sahtekarlık ve 

dolandırıcılık konusunu güvenle ve vakit kaybetmeden bildirmeye teşvik edip yönlendirecek uygun araç ve 

iletişim yollarını sağlamak, onlara bu konuda rehberlik etmektir. DP World, söz konusu endişeleri bu politika 

prosedürlerine göre, etkin bir biçimde ve gizlilik çerçevesinde soruştururken, ihbarı yapan kişinin kimliğini 

de uygun şekilde korumaya dikkat edecektir. 

 

2.2 Bu politika, kusurlu davranış bildirimlerinin kötü niyetle, umursamadan ya da kişisel çıkar amacı güderek 

değil, iyi niyet çerçevesinde yapılacağını varsaymaktadır. İyi niyet taşımayan bildirimlerle ilgili olarak, DP 

World disiplin prosedürleri kapsamında işlem yapılabilir. 

 

2.3 İnsan Kaynakları ile ilgili kişisel bir mesele veya şikayetle ilişkili veya böyle bir meseleyi/şikayeti içeren bir 

endişe söz konusu olduğunda, izlenmesi gereken doğru prosedür ve adımlar DP World Çalışan El Kitabında 

ayrıntılı olarak incelenebilir. 

 
2.4 ‘İhbar’ ve ‘muhbir’ terimleri ve ilgili diğer terimler, bu politikanın amacı doğrultusunda ‘Tanımlar ve Terimler’ 

başlıklı 6. Bölüm’de tanımlanmıştır. 

 

3. Kapsam 

 
3.1 Bu politika, derhal yürürlüğe girmek üzere, DP World çalışanları ve iştirakleri ile bunlar tarafından yönetilen 

ya da işletilen, danışmanlar, taşeronlar, evde/yarı zamanlı/tam zamanlı çalışanlar, geçici personel ve acente 

personeli ve gönüllüler gibi her türlü şirket veya teşekkül için geçerli olup, intranet ve internet üzerinden 

herkesin erişimine açıktır. 

 
3.2 Bu politikanın, DP World’ün azınlık hisse sahibi olduğu tüm iş ortaklarımız ve müşterek girişimlerimizce de 

uygulanmasını teşvik edeceğiz. 
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4. İlgili Standart, Politika ve Süreçler 

 
4.1 Bu politika, aşağıdakilerle bağlantılı olarak okunmalıdır: 

a. Rüşvetle Mücadele Politikası 

b. Dolandırıcılık Politikası 

c. Etik Kuralları Politikası 

d. Çıkar Çatışması Politikası 

e. Davranış Kuralları Politikası 

f. Zorbalık ve Taciz Politikası 

 

5. Politika 

 
Bildirimin Genel İlkeleri: 

 

5.1 DP World Dolandırıcılık politikası ve Etik Davranış politikası uyarınca, tüm çalışanlar, Grup adına iş yaparken  

daima dürüst davranmak, doğruluk ve etik açısından en yüksek standartlara uygun şekilde hareket etmekle 

yükümlüdür. Çalışanlar ayrıca her türlü politika ihlalini, dolandırıcılık şüphesi ve kusurlu hareketin zaman 

kaybetmeden ilgili ekibe veya Dolandırıcılık Risk Hizmetlerinden Sorumlu Grup Yöneticisine bildirilmesinden 

de sorumludur. 

 
5.2 Buna karşılık, Yönetimin de dikkatli olması, riskleri ayırt edebilmesi, kusurlu ya da usulsüz davranışların 

belirtilerinin farkında olması, bunlarla ilgili her türlü bildirim ve belirtiye yanıt vermesi ve bunları yaparken 

de bu politikada belirtilen gizlilik ve koruma prosedürlerine uyması beklenir. 

 

5.3 Bu politika uyarınca herkes, ilgili her türlü endişesini mümkün olduğunca detaylı bir şekilde bildirmeleri 

yönünde teşvik edilmektedir. Söz konusu endişeler, genellikle DP World personelinin davranışlarıyla ilgili 

olduğu ve bu durum da ihbarı yapan kişi açısından zor ve kişisel bir açmaz yaratabileceği için, çalışanların 

kullanabileceği farklı bildirim yöntemleri mevcuttur. 

 

Bildirim Mekanizmaları: 
 

5.4 Aşağıdaki yöntemler tüm çalışanlar tarafından kullanılabilir: 

 
a. İhbar Hattı - DP World Web Sitesi (İnternet) 

DP World’ün işini etkileyen herhangi bir kusurlu davranışa tanık olmuş ve bu sorunu bölüm yöneticinize 

götüremiyor iseniz, http://web.dpworld.com/governance/whistleblowing- hotline/ adresini kullanarak, 

DP World web sitesi üzerinden, 7 gün 24 saat hizmet veren İhbar Hattına tamamen gizlilik çerçevesi 

içinde ulaşabilirsiniz. Bağlantıyı tıkladıktan sonra açılan sayfada size uygun lisanı seçebilirsiniz. 

 
Dışarıdan hizmet veren bağımsız ihbar hattına bağlanıldığında, bildirimde bulunmak için iki yöntem 

mevcuttur. İlki, sayfadaki bildirim formunu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde doldurarak bildirimde 

bulunmaktır. İkinci yöntem ise, ihbar hattı hizmet sağlayıcısına telefonla ulaşarak sözlü bildirimde 

bulunmaktır. Verilen bağlantıda her ülke için ücretsiz olarak aranabilecek telefon numaralarının listesi 

yer almaktadır. Listede size uygun bir ücretsiz hat yoksa, dışarıdan hizmet veren bağımsız ihbar hattına 

doğrudan +44 1249 661808 numaralı telefon numarası üzerinden karşı ödemeli olarak ulaşılabilir.   

http://web.dpworld.com/governance/whistleblowing-hotline/
http://web.dpworld.com/governance/whistleblowing-hotline/
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Bildirilen tüm bilgiler en sıkı gizlilik kuralları çerçevesinde ele alınmakta ve incelenmek üzere ilgili ekibe 

gönderilmektedir. İhbarda bulunanlar anonim kalabilir. Ayrıca kimliklerinin bağımsız hizmet sağlayıcı 

tarafından DP World’e açıklanmamasını da isteyebilirler. 

 
b. İhbar Hattı - İntranet 

Her bölgenin DP World İntranet ana sayfasında yukarıda bahsi geçen web sitesine bir bağlantı 

mevcuttur - www.dpworld.com/whistleblowing. Bu bağlantıya tıklandığında, yukarıda ‘a’ maddesinde 

anlatılanla aynı şekilde bildirimde bulunulabilir. 

 
c. E-posta 

Bağımsız ihbar hattı hizmet sağlayıcısına dpworld@expolink.co.uk adresini kullanarak doğrudan e-posta 

gönderebilirsiniz. Bu da güvenli bir yöntemdir. Anonim kalmak istiyorsanız, bildirimi şirket e-postanızı 

kullanarak yapmayın. Gönderdiğiniz e-posta daha sonra incelenmek üzere ilgili ekibe iletilecektir. 

 
d. Mektup 

Elinizdeki bilgileri ayrıntılı bir şekilde mektuba yazarak aşağıdaki 

adrese gönderebilirsiniz:  

DP World 

Group Internal Audit Department 

Attention: Group Head of Fraud Risk Services 

PO Box 17000 

Jebel Ali Free Zone 

Dubai, UAE 

 
e. Doğrudan Bildirim 

Tüm çalışanlar, doğrudan kendi bölüm müdürlerine bildirimde bulunabilecekleri gibi, Dolandırıcılık Risk 

Hizmetlerinden Sorumlu Grup Yöneticisine ya da Grup İç Denetim Bölümü bünyesindeki Dolandırıcılık 

Müdahale Ekibine de başvurabilirler: 

Group Internal Audit Department 

4th Floor, Building 17 

DP World 

Dubai, UAE 

Jebel Ali Free Zone 

 
Koruma/Gizlilik: 

 

5.5 Çalışanların bildirim ortamında kendilerini güvende hissetmeleri önemli olduğundan, bu politika, gizli ve 

anonim bildirim ile ilgili her tür koşulu kapsayacak şekilde yazılmıştır. Bununla birlikte, bu politika, ilave kritik 

bilgilerin takibini zorlaştırabileceği gerekçesiyle, çalışanları anonim bildirimde bulunmaktan da kaçınmaya 

çağırmaktadır. 

http://www.dpworld.com/whistleblowing
mailto:dpworld@expolink.co.uk
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5.6 Yukarıdaki mekanizmalar aracılığıyla yapılan her türlü bildirim gizli tutulacak; muhtemel bir dolandırıcılık ya 

da başka bir kusurlu harekete ilişkin her türlü ayrıntı, yalnızca pozisyonu gereği ya da görevini düzgün şekilde 

yerine getirebilmesi için söz konusu bilgiye ihtiyaç duyan kişilerle paylaşılacaktır. 

 
5.7 Dünyanın her yerinde ‘muhbirler’ olumsuz bir bakış açısı ile karşılaşabilmekte, ‘arkadaşlarını ispiyonlayan 

kişiler’, hatta birer ‘casus’ gibi görülebilmektedir. Bu kişilerin, suçlanan şahıs açısından önemli ve ciddi 

neticeler doğurabilecek bilgileri ifşa ediyor olabileceği düşünülür. Öyle ki, bu bakış açısı yüzünden, olumsuz 

sonuçlarla karşı karşıya kalacakları veya iş arkadaşlarından ve üstlerinden tehdit, taciz, işten çıkarma, hatta 

şiddet gibi tepkiler görecekleri endişesiyle ihbarda bulunmaktan çekinenler olur. 

 

5.8 DP World bu endişelerin farkında olup, ihbarda bulunan taraflara yönelik hiçbir tür misillemeye müsamaha 

göstermeyecektir. Ayrıca, bu politika çerçevesinde iyi niyet esasına dayalı olarak samimi endişelerini dile 

getiren tüm çalışanlar, verdikleri bilginin bir dolandırıcılık vakasına ya da başka bir kusurlu harekete işaret 

etmediği anlaşılsa dahi, gerekli desteği görecektir. Çalışanlara, bir ihlali bildirdikleri için mağdur 

edilmeyeceklerine ya da dezavantajlı duruma düşmeyeceklerine dair güven verilmeli; bu tür bir bildirimde 

bulunduğu için mağdur edildiğini ya da dezavantajlı duruma düştüğünü düşünen herkes, ilk fırsatta 

Dolandırıcılık Risk Hizmetlerinden Sorumlu Yönetici ile irtibata geçmelidir. 

 

5.9 İhbarda bulunan tarafın kimliğini tespit etmeye çalıştığına dair kanıt bulunan kişiler hakkında gerekli 

görüldüğü takdirde disiplin işlemi yapılacaktır. 

 

5.10 İhbarda bulunan bir kişi, misillemeye maruz kaldığını düşünüyorsa, bununla ilgili olarak resmi şikayette 

bulunma hakkına sahiptir. Misilleme olayını ya da birden fazla olay varsa, sonuncu olayı takiben 6 ay 

içerisinde şikayette bulunulmalıdır. Ardından şikayet ilgili İK Bölümü tarafından incelenir. 

 
İnceleme: 

 

5.11 ‘İnceleme Prosedürleri’ne uygun şekilde, inceleme sürecinin her aşamasında şikayette bulunan kişiye ve 

verdiği bilgilere kesin bir şekilde gizlilik ve tarafsızlık çerçevesinde yaklaşılacaktır. 

 
5.12 Bildirimler, alınan bilgiye ve tespit edilen dolandırıcılık ya da kusurlu hareketin seviyesine bağlı olarak 

münferiden kategorize edilecektir. Tüm bildirimler ilk önce Dolandırıcılık Risk Hizmetleri ekibi ya da bu iş 

görevlendirilmiş personel tarafından incelenecek ve her birinin sonucu, Dolandırıcılık Yönetim Çerçevesi 

politika ve prosedürleri uyarınca derlenecek bir inceleme raporu ile kayıt altına alınacaktır. 

 

5.13 İrtibat bilgilerinin Dolandırıcılık Risk Hizmetlerinden Sorumlu Grup Yöneticisi ile paylaşılması şartıyla, şikayet 

sahibine inceleme sonucu ile ilgili geribildirim verilebilir. Ancak, DP World, inceleme sonucunun, ihbarda 

bulunan kişinin bekliyor olabileceği sonuç ile aynı olacağını garanti edemez ve nihai kararı destekler. 

 
5.14 Dolandırıcılıkla ilgili bilgi paylaşımı ve inceleme süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için DP World ‘Dolandırıcılık 

Politikası’ndan faydalanabilirsiniz. 
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Kayıt ve Takip: 
 

5.15 DP World Grup Dolandırıcılık Risk Hizmetleri, tüm bildirim kayıtlarını en az 10 yıl boyunca saklayacaktır. Bu 

kayıtlara, Dolandırıcılık Risk Hizmetlerinden Sorumlu Grup Yöneticisinin rehberliğinde olmak şartıyla, sadece 

yetkili yönetici ve çalışanlar erişebilir. 

 

6. Tanımlar ve Terimler 

 
Çıkar Çatışması – Gerçek ya da farazi farklı biçimlerde görülebilir, ancak genellikle br Grup üyesinin, 

yetkisini a) Grubun iş kararlarını kendisine ve/veya aile üyelerine usulsüz avantaj ya da finansal çıkar 

sağlayacak şekilde etkilemek ya da b) kendisi ve/veya aile bireylerine, görevi kapsamında hak sahibi olduğu 
karşılığın ötesinde finansal çıkar sağlamak için kullandığı durumlarda ortaya çıkar. Konuyla ilgili ayrıntılar, 

Rüşvetle Mücadele politikasında açıklanmaktadır. 

 
Dolandırıcılık – Grup’tan para ya da başka çıkarlar elde etmek veya Grup nezdindeki bir yükümlülükten 

kaçınmak için, kandırma veya belirli bir harekete sevk etme amacı taşıyan, kasıtlı aldatıcı hareket, ihmal ya 

da sözlü/yazılı yalan beyan anlamına gelmektedir. Dolandırıcılık, parasal veya maddi fayda ile sınırlı değildir. 
Bu tanıma, Grup’tan elde edilebilecek parasal ve diğer her türlü çıkar dahildir. 

 

Grup – DP World, iştirakleri ve bunlar tarafından yönetilen ya da işletilen her türlü şirket veya teşekkül  
anlamına gelmektedir. 

 

Grup İç Denetim – DP World Denetim Komitesi’nin gözetiminde Yönetim Kurulu tarafından kurulan 

bağımsız bir birimdir. 

 

İnceleme – Bir dolandırıcılık olayı bildiriminin doğru olup olmadığını, aldatıcı ya da etik dışı herhangi 
hareket yaşanıp yaşanmadığını ve eğer öyle ise, sorumlu taraf(lar)ı belirlemek için bilgi toplama ve analiz 

etme sürecidir. 

 

Yönetim – Tüm yönetici kadroyu, İcra Kurulu Başkanını, Operasyon Baş Sorumlusu, Finans Baş Sorumlusu, 
Kıdemli Başkan Yardımcıları, Başkan Yardımcıları Bölüm Yöneticilerini kapsamaktadır. 

 

Tehlikeli – Fesat, kin ve saygısızlık niteliği taşıyan veya bilerek zarar vermek ya da haksızlık etmek amacı 
taşıyan, mesnetsiz ve gerçek dışı bir bildirimdir. 

 

Umursamadan – Neticelere kayıtsız kalarak ya da saygı göstermeyerek hareket etmek anlamına 
gelmektedir. Umursamazlık genellikle kayba da neden olur. Umursamadan, ayrıca ihmalkarca, dikkatsizce, 

düşüncesizce ve aldırış etmeden anlamına da gelir. 

 

Muhbir – Şirket içerisinde herhangi bir düzeyde çalışan ve ‘iyi niyet’ çerçevesinde samimi bir endişesini dile 
getirerek, iş yerinde şüpheli görülen kusurlu davranış ve tehlikelerle ilgili bilgi veren kişidir. 

 

İhbar – İş yerinde şüpheli görülen kusurlu davranış veya tehlikelerle ilgili olarak, kötü niyet, umursamazlık 

ya da kişisel çıkar amacı olmaksızın bilgi vermektir. Söz konusu davranış ya da tehlikeler şunlar olabilir: 
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o Suç faaliyeti 

o Adli hatalar 
o Sağlık ve güvenliği tehdit eden tehlikeler 

o Çevreye zarar 

o Yasal ve mesleki yükümlülüklere ya da mevzuata uymamak 

o Rüşvet 

o Mali dolandırıcılık veya yönetim hatası 

o İhmal 

o DP World Etik Kuralları Politikası gibi şirketin iç politika ve prosedürlerini ihlal etmek 

o DP World’ün itibarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunmak 

o Gizli bilgileri yetki dışında açıklamak 

o Yukarıda sayılanların herhangi birini kasıtlı olarak gizlemek 

 

7. Revizyon Geçmişi 

 
Değişiklik Tarihi Politika Sahibi Değişiklik Özeti 

Aralık 2017 Grup Şirket 

Sekreterliği 

Dolandırıcılık Sözleşmesi uyarınca, DP World’ün 

dolandırıcılığın tespiti, önlenmesi, soruşturulması 

ve şirketin kurumsal varlıkları ve itibarının 

korunması konusundaki sorumluluğunu açık bir 

şekilde düzenleyen Dolandırıcılık Yönetimi 

Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde 

güncellenmiştir. 

 

8. Politika Onayı 
 

8.1 Bu politika, Grup İç Denetim Bölümü’nün tavsiyesi doğrultusunda, Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 

tarafından onaylanacak ve Grup Politika ve Prosedürlerine dahil edilecektir. Politika, Dolandırıcılık Risk 

Hizmetlerinden Sorumlu Grup Yöneticisi tarafından sevk ve idare edilecek ve DP World Denetim Komitesi 

onayıyla iki yılda bir gözden geçirilecektir. Yönetim de Politikanın uygulanmasını takip etmekle yükümlüdür. 

 

9. İletişim Bilgileri 
 

9.1 Bu politika ile ilgili her türlü soru secretariat@dpworld.com adresi üzerinden Grup Şirket Sekreterliğine 

yönlendirilmelidir.  

mailto:secretariat@dpworld.com

