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Bildirimleriniz bizim için önemli!  
DACHSER’e neden bildirimde bulunmalısınız? 

Kuruluş olarak yaptığımız tüm işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin yasal açıdan daima kusursuz 
yapılmasını bekleriz. İş faaliyetlerimizi yerine getirmemiz beklenen talepler doğrultusunda 
sürdürürüz. Bu nedenle, yasal yönetmeliklere, özellikle DACHSER davranış kurallarına 
uyulması ve kuruluşumuzun değerlerinin yerine getirilmesi en büyük önceliğimizdir. Bu 
kurallara uygun davranırsak, corporate governance’ın (kurumsal yönetişim) gereklerini yerine 
getirebilir, hatalı davranışlardan kaçınarak şirketimize, çalışanlarına ve iş ortaklarımıza 
gelebilecek zararları önleyebiliriz.  

Şirket olarak kendi etki alanımız içinde, suç sayılan ve ceza gerektiren her türlü davranışı 
önleme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Yasaların ihlal edilmesi olasılığı olabildiğince erken 
fark edilmeli ve gerektirdiği hassasiyetle araştırılmalı ve incelenmelidir.  

Şirketimize ilişkin ve şirketimizi ilgilendirebilecek kritik faaliyetlerin veya ağır bir hatalı 
davranışın fark edilmesi halinde çalışanlarımızdan, iş ortaklarımızdan ve kamuoyundan bunu 
bize açıkça bildirmelerini bekleriz.  

Bu tür bildirimler, yasaların ve kuralların ağır bir şekilde ihlal edilmesinin zamanında 
önlenmesini sağlar. Bu, yalnızca belirli kişilerin korunmasını sağlamak için değil, aynı 
zamanda şirketimizin ve iş ortaklarımızın da korunmasını sağlamak için gereklidir.  

DACHSER Grubunun her bir çalışanı ve şirket dışındaki üçüncü kişiler DACHSER compliance 
office’a (uyumluluk ofisi) bildirimde bulunabilir. 

Yapacağınız bildirimi nereye yöneltmelisiniz? 

Kurallara aykırı olabilecek bir davranışa mı şahit oldunuz veya kendiniz böyle bir davranışa 
mı maruz kaldınız? Bu durumu bize bildirmeniz konusunda sizi yüreklendirmek isteriz. Bu 
bildirimi bize telefonla, e-posta yoluyla veya –isim belirtmeden– yazılı olarak aşağıdaki adrese 
yapabilirsiniz.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefon: +49 5916 5510 

E-posta: compliance.office@dachser.com 

Şirketimizin çalışanı veya şirket dışından biri olmanız fark etmeksizin, bize şirketin 
kurallarını veya yasaları ihlal eden bir davranışı veya buna dair ipuçlarını daima bu 
yollarla bildirebilirsiniz. Bu bildirimi tabi ki isminizi vermeden yazılı olarak yapabilirsiniz. 
Ancak bildirimi isminizi ve iletişim bilgilerinizi belirterek yapmanızın, durumun daha 
hızlı ve etkili bir şekilde muameleye konmasını ve ele alınmasını sağlayacağını 
belirtmek isteriz. Yapılan bildirimin tabi ki daima gizlilik ilkelerine uyularak ele 
alınacağını temin ederiz.  

Bildirimin titizlik ve hedefe götüren bir şekilde ele alınabilmesi için olabildiğince somut ve 
mantıklı bir şekilde yapılması önemlidir. Bildirimde bulunurken, olaya ait tüm olguları 
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olabildiğince objektif, titiz, doğru ve eksiksiz bir şekilde tasvir ediniz. Olayı anlatırken “kim, neyi, 
ne zaman, nerede ve nasıl yaptı” sorularını cevaplamaya çalışınız. 

Verdiğiniz bilgiler nasıl ele alınır? 

Verdiğiniz bilgiler compliance office’te gizlilik ilkelerine uyularak ve kişisel bilgilerin 
korunmasına ilişkin geçerli yönetmeliklerin şartları gözetilerek ele alınır. Duruma göre ve 
potansiyel suçun türü ve ağırlığına bağlı olarak, araştırma ve incelemelere yetkili adli 
kovuşturma makamlarını da dahil etme hakkımız saklıdır. Bazı durumlarda, verilen bilgilerin 
titizlikle ele alınabilmesi için bazı diğer çalışanların da incelemelere dahil edilmesi gerekebilir. 

Böyle bir durumda kimliğiniz ne incelemelere dahil edilen çalışanlara ne de kamuoyuna 
açıklanır. Aynı şekilde, olay hakkında mantıksal neticeler çıkarılmasını mümkün kılacak ve bu 
şekilde kimliğinizi ortaya çıkarabilecek bilgiler de açıklanmaz.  

Yaptığınız bildirim tabi ki iyi niyet temelinde yapılmış olmalıdır. Yapılan araştırma ve 
incelemeler, bildirilen şüpheyi haklı çıkarmasa veya bildirilen olgular şüpheyi doğrulamasa da, 
herhangi bir disiplin cezasına ve yasal ceza gerektirici önlemlere maruz kalmanız söz konusu 
değildir. Ancak bu platforma bilerek yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermiş olmanız cezai bir 
kovuşturmaya neden olur.  

 


