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 PROFESYONEL ALARM DÜZENEGİNE İLİŞKİN PROSEDÜR  

Plastic Omnium Grubu 

 

 

Davranış kuralları Rehberinde yer alan düzenlemeler uyarınca, Plastic Omnium Kumpanyasının 

tüm ülkelerde kontrolünde bulunan bütün birimlerini bünyesinde barındıran, (bu belgede 

“Grup” veya “Plastic Omnium” şeklinde tanımlanacak olan)  Plastic Omnium Grubu, (bu 

belgede “Düzenek” adıyla anılacak olan) bir alarm düzeneği kurmuştur. Bu özel Düzenek, 

Grubun ücretli elemanları ve sosyal temsilcilerine, (bu belgede, birlikte “Çalışanlar” şeklinde 

anılacak olan) dış ve arızi çalışanlarına1, ve Omium Plastic Grubunun tüm paydaşlarına 

(tedarikçiler, müşteriler gibisinden) açık olup, Düzeneğin uygulama alanına giren her türlü 

düzensizliği bildirmek için kullanılacaktır. Bu Düzeneği kullanacak olan Çalışanlar ve/veya diğer 

paydaşlar, bu belgede “Bildiren Taraf” şeklinde anılacaktır. 

 

Aşağıdaki bölümlerde, Düzeneğin uygulanmasına ilişkin tüm bilgileri bulabileceksiniz. Grup 

Çalışanları bu belgeye Grubun kurum içi ağı üzerinden erişebilecekleri gibi, Grup içerisindeki 

görevleri başlamadan evvel de herhangi bir şekilde kendilerine iletilecektir. Belge, Plastic 

Omnium Grubunun İnternet sitesinde de yer almaktadır. 

 

Bu Düzeneğin kullanılması isteğe bağlı olduğundan, bu Düzeneğin alanına girdiği varsayılan bir 

davranış, bir şikayet ya da bir ihlali bildirmek için kullanılmadığı durumlarda herhangi bir 

yaptırıma yol açamaz.  

 

Düzeneğin uygulanma alanı 

 

Bu Düzenek, Bildiren Tarafın kişisel olarak bilgisine erişmiş olduğu, aşağıda yer alan durumların 

aktarılmasına olanak tanımaktadır:  

 

 bir suç veya ağır bir suç; 

 Fransa tarafından düzenli bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış uluslararası bir 

taahhüdün ciddi ve açık ihlali; 

 düzenli şekilde onaylanmış olan uluslararası bir taahhüte dayalı, uluslararası bir 

örgütün tek taraflı bir kararının açık ve bariz şekilde ihlali. 

 yasa veya yönetmeliğin açık ve bariz ihlali; 

 kamu yararı üzerindeki bir tehdit veya ciddi bir zarar; 

 yolsuzluk veya nüfuz ticareti olayları oluşturabileceği varsayılan, Grubun Davranış 

kuralları Rehberine ters düşen davranış veya durumların varlığı; 

 şirketin veya denetimi altındaki şirketlerin, ya da düzenli bir ticari ilişkinin sürdürüldüğü 

yüklenici veya tedarikçi firmaların faaliyetlerinden kaynaklanan, -bu faaliyetlerin söz 

konusu bu ilişkiye bağlı olmaları koşuluyla – İnsan Hakları ve temel özgürlüklere, 

kişilerin sağlık ve güvenliğine ve çevreye bir risk veya ciddi bir darbe durumu. 

                                                      
1
 Dış ve arızi çalışanlardan kastedilen, Grup içerisindeki geçici işçiler, stajyerler ve dış hizmet 

tedarikçileridir. 
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Ancak, bu bildirim, milli güvenlik sırları, tıbbî gizlilik veya bir avukatla müvekkili arasındaki 

ilişkileri kapsayan unsurları kapsayamaz. 

 
Düzeneğin çalışma şekli 
 

1. Düzeneği harekete geçirme 

 

Üstteki paragrafta yer alan konuların birine ilişkin bir eksiğin tesbiti durumunda, Çalışan, 

öncelikli olarak, doğrudan bağlı olduğu amiriyle veya onun hemen üstündekiyle bunu 

konuşmalıdır. Doğrudan bağlı olduğu amire veya onun hemen üstündekine başvurmak bazı 

güçlükler oluşturuyorsa, Çalışanın elinde, ihbarını yapabilmesi için başka yollar da vardır. 

 

Nitekim, Bildiren Taraf, işbu belgenin ekinde bulunan formüler aracılığı ile (bu formüler, 

Grubun kurum içi ağında da mevcuttur), aşağıda yer alan spesifik kanallardan birini seçerek 

Genel Sekretere (“Bildirimi Alan”) bu ihbarı ulaştırabilir: 

 

 Özel bir e-posta adresi: corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com  

 Kapalı zarf içerisinde ulaştırmak üzere özel bir posta adresi :  
 
Plastic  Omnium 
Alerte Ethique (Etik Alarm) 
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

Bildiren Taraftan, bu Düzeneği anonim şekilde kullanmaması talep edilmektedir. Anonim 

kalmayı tercih eden birinin verdiği alarmın yine de değerlendirilebileceği tek istisna, bahis 

konusu olayların kanıtlanması ve  nesnel unsurların  yeterince ayrıntılandırılmasıdır. 

 

Bildiren Taraf, aşağıdakilere uymalıdır : 

 

 çıkar gütmeyen ve iyi niyetli bir şekilde hareket etmeli ; 

 yaptığı bildirimi kişisel olarak doğrudan kendisi öğrenmiş olmalı (dolayısıyla, herhangi 

bir söylentiye dayanan bir suçlama söz konusu olamaz) ; 

 doğrudan Düzeneğin ilgi alanına giren ve sadece iddia edilen olayların kontrol 

edilmesine yarayacak olan, nesnel bir şekilde dile getirilen bilgilere dayanmalı ; 

 iddia edilen olayları kanıtlayabilecek nitelikte her nevi belge veya bilgiyi formülere 

eklemelidir. 

 

Bildirimi Alan, gecikmeden, elektronik posta veya yazılı şekilde, Bildiren Tarafa, bu ihbarı almış 

olduğunun, ihbarın kabul edilebilirliğine dair incelemenin de en fazla ne kadar zamanda 

yapılacağının bilgisini verir (bu inceleme süresi, hiçbir durumda 3 haftayı aşamaz). 

 

2. İhbarın işlenmesi 

 

mailto:corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com
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 İhbarın kabul edilebilirliğine dair kontrol prosedürleri 

 

Bildirimi Alan tarafından incelendikten sonra, yapılmış olan ihbarın kabul edilip edilmediği 

elektronik posta veya yazıyla Bildiren Tarafa belirtilecektir. 

 

- İhbarın reddedilmesi durumu : Alarma ilişkin veriler derhal imha edilecek veya anonim şekle 

sokulup gecikmeden arşivlenecek, Bildiren Taraf bundan haberdar edilecektir. 

 

-  İhbarın kabul edilmesi durumu : İhbar işleme konulup bir soruşturma açılacak, özellikle de 

bu işleme gerekli olan tüm belge, veri ve bilgiler toplanacaktır. 

 

 Soruşturma 

 

Bildirimi Alan, soruşturma görevi çerçevesinde aşağıdakileri garanti eder : 

 

 Bilgilerin yargıya aktarılmasının yasalar gereği zorunlu olması durumu hariç, 

soruşturma görevi sırasında eline geçen tüm veri ve bilgilerin gizliliğini garanti eder ; 

 Harekete geçmesini gerektirecek her veri, bilgi veya belgeyi derinlemesine analiz 

etmeyi taahhüt eder ; 

 Prosedürün, koşullara uygun şekilde ve her zaman bağımsız bir yaklaşımla 

soruşturulacağını garanti eder.  

 

Bildirimi Alan, soruşturmanın mükemmel bir  biçimde yürütülüp sonuçlarının doğrulanması 

amacıyla, gerekirse, ilgili Servis müdürlerinin yetkilerinden de yararlanabilir. 

 

Bildirimi Alan, 3 haftalık bir süre içerisinde bu ihbarın kabul edilebilirliğine dair karar vermediği 

takdirde, Bildiren Taraf, vermiş olduğu alarmın içeriğine göre, Yargıya, İdari otoritelere veya 

meslekî örgütlere başvurma hakkına sahiptir. 

 

İlgili otoriteler tarafından 3 aylık bir süre içerisinde hiçbir işlem yapılmadığı takdirde, Bildiren 

Taraf, alarmını kamuya açıklama yetkisine sahiptir. 

 

Bildiren Taraf, istisnai olarak, ciddi ve mutlak bir tehlike veya tamiri mümkün olmayan zarar 

riski durumlarında, Düzeneği kullanmaksızın, ihbarını, alternatif şekilde ya da eşzamanlı olarak 

ilgili  Yargı, İdari otorite veya meslekî örgüte doğrudan bildirebilir, veya kamuya açıklayabilir. 

 

 

 

 

Taahhüt edilen garantiler 
 

1. İhbarı bildirine verilen garantiler 

 

 İhbarı bildirenin kimliğinin gizliliği  
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Grup, Bildiren Tarafla ilgili olarak, en kesin gizliliğin korunmasına önem vermektedir. Bildirimi 

yapanın kimliğini belirleyebilecek unsurlar, Bildiren Tarafın onay vermesi kaydıyla, sadece Adlî 

Otoriteye iletilebilir. 

 

Bu Düzenek çerçevesinde Bildirimi Alana yardımcı olan kişiler, Bildiren Tarafın kimliğiyle ilgili 

olanlar özellikle söz konusu olmakla birlikte, tüm bu bilgilerin gizliliğini sıkı bir şekilde 

korumalıdırlar. 

 

 Yaptırım olmayışı 

 

Bildiren Taraf, iyi niyetli ve çıkar gütmeden hareket ettiğinde, ihbarda bulunduğu olaylar 

sonradan doğru çıkmasa veya hiçbir şekilde takibata alınmasa bile, işten atılamaz, 

cezalandırılamaz ya da herhangi bir şekilde ayırımcılık göremez. 

 

Ancak, Düzeneğin abartılı ve haksız yere kullanımı, böyle bir durum ıspat edilecek olursa, 

Bildiren Tarafı disiplin cezaları ve gerektiğinde adlî takibatlarla karşı karşıya bırakabilir. 

 

2. Yapılan meslekî alarmın hedef aldığı kişiye verilen garantiler 

 

 Alarmın hedef aldığı kişinin bilgilendirilmesi  

 

Alarma konu olan kişi, kendisine ilişkin verilerin (bilgisayar ortamında olsun veya olmasın) kayıt 

altına alınmasından evvel Bildirimi Alan tarafından bilgilendirilir, ve gerektiğinde, meşru 

nedenleri varsa, bu verilerin işlenmesine itiraz edebilir. 

 

Alarma ilişkin kanıtların imha edilmesini önlemek için ihtiyati tedbirlerin alınması gerekecek 

olursa, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi bu önlemlerin alınmasından sonra gerçekleşir. 

 

Elektronik yoldan yapılacak olan bu bilgilendirme, Düzenekten sorumlu olan birimi, suçlanan 

olayları, soruşturmanın yapılabilmesi için görevlendirilen Servisleri, itham edilen kişinin 

dosyaya erişim ve düzeltme haklarını belirtecektir. 

 

 Alarma hedef olan kişinin kimliğinin gizli tutulması 

 

Bir ihbarın hedef aldığı kişinin kimliği tamamen gizli tutularak işlenecektir. 

 

Böylece, hedef alınan kişinin kimliğini ortaya çıkabilecek nitelikte unsurlar, Adlî Otoriteye 

yapılabilecek bir bildirim olasılığı haricinde, sadece ihbarın doğruluğu kanıtlandıktan sonra 

açıklanabilir. 

 

3. Kişisel nitelikli verilerin toplanması ve bunların saklanma süreleri 

 

 Kişisel nitelikteki verilerin toplanması 
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Bir ihbarın ele alınmasına ilişkin verilerin otomatik şekilde işlenmesi, Grubun alt 

kuruluşlarından biri olan, merkez ofisi 19 boulevard Jules Carteret 69 007 Lyon adresinde 

bulunan Plastic Omnium Gestion tarafından yapılacaktır. 

 

Bir ihbarın yapılması çerçevesinde, sadece aşağıdaki kategorilere ait olan veriler kayıt altına 

alınabilecektir :  

 

  (anonim ihbar durumu haricinde), Bildiren Tarafın kimliği, görevi ve iletişim bilgileri ; 

 ihbara konu olan kişilerin kimliği, görevi ve iletişim bilgileri ; 

 ihbarın işlenmesi veya kaydını sağlayacak olan kişilerin kimliği, görevi ve iletişim 

bilgileri ; 

 ihbar edilen olaylar ; 

 ihbar edilen olayların kontrolü sırasında toplanan unsurlar ; 

 kontrol/soruşturma operasyonlarının sonuç tutanağı ; 

 ihbara verilmiş olan yanıtlar. 

 

Grup, bilgilerin gizliliğini korumak için tüm gereken önlemlerin alınmasına dikkat ederek,  

ihbarların işlenmesi prosedürünün tümü veya bir kısmını bir alt yükleniciye verebilecektir. 

 

Grup, Düzenek çerçevesinde toplanan ve işlenen kişisel verilerin Avrupa Birliği dışına hiçbir 

aktarımını yapmaz. Üçüncü bir ülkeye doğru yapılabilecek olan herhangi bir veri aktarımı, 

geçerli olan mevzuat ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesiyle uyumlu tüm garantilerin 

uygulanmasıyla yapılır. 

 

Bildiren Taraf, Grubun işbu Düzenek çerçevesinde kişisel nitelikli verileri işleme şekline ilişkin 

her nevi talebiyle ilgili olarak, Bilişim ve Özgürlükler Ulusal Komisyonuna (“CNIL”) şikayet 

başvurusu yapabilir. 

 

 Kişisel nitelikli verilerin saklanma süreleri 

 

Bildirimi Alanın, Düzeneğin uygulama alanına girmediğine karar verdiği bir ihbara ilişkin veriler 

derhal imha edilecek, ya da anonim hale sokulduktan sonra arşivlenecektir. 

 

Profesyonel alarmın devamında, soruşturma sonucu herhangi bir disiplin veya adlî prosedürün 

başlatılmaması halinde, bu alarma ilişkin veriler, soruşturmanın kapatılmasını izleyen iki ay 

içerisinde Bildirimi Alan tarafından imha edilecek veya, anonim şekle sokulduktan sonra 

arşivlenecektir. Bildiren Taraf, bildirimde hedef alınan kişiler de dâhil olmak üzere, dosyanın 

kapatıldığından haberdar edileceklerdir. 

 

İhbarda suçlanmış olan kişi veya Bildiren Tarafla ilgili olarak bir disiplin prosedürü veya cezai 

takibat başlatıldığında, ihbara ilişkin veriler prosedürün sonuna kadar Bildirimi Alan tarafından 

muhafaza edilir. 

 

4. Erişim ve düzeltme haklarına saygılı olunması 
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Grup, yürürlükte olan mevzuatça düzenlenen koşul ve sınırlarda, işbu Düzenek çerçevesinde 

tanımlanan her kişiye, kendileriyle ilgili bilgilere erişme, ve bu bilgiler yanlış, eksik, muğlak veya 

geçersizse, bunları düzeltme veya silme hakkını garanti eder. 

 

Özellikle de, her Bildiren Taraf, kendisiyle ilgili kişisel nitelikteki, yanlış, eksik, muğlak veya 

geçersiz olan, veya toplanması, kullanılması, iletilmesi veya saklanması yasak olan bilgileri 

düzeltme, tamamlama, güncelleme, kitleme veya silme hakkına sahiptir. 

 

Her Bildiren Taraf, kişisel nitelikteki verilerine erişme, sorgulama ve, meşru nedenleri varsa, 

bunların işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.  

 

Öte yandan, her Bildiren Taraf, kişisel nitelikteki verilerinin kendi vefatından sonra saklanması, 

silinmesi veya iletilmesine ilişkin direktifler belirleyebilir. 

 

Bildiren Taraf, bu haklarını kullanabilmek için, talebini yazılı şekilde, taahhütlü mektupla, tarihli 

ve imzalı olarak Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret 

adresine, Bildirimi Alanın adına gönderir. Diğer bir yol, adının, adresinin, ofis saatlerinde 

kendisine ulaşılabilecek telefon numarasının yer aldığı, kimlik belgesi veya pasaportunun önlü 

arkalı bir örneğinin ekleneceği bir e-posta yollamaktır. 
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EK : BİR İHBARIN BİLDİRİMİNDE KULLANILACAK OLAN FORMÜLER 

 
[Önemli not:  Aksine bir ibare yer almadıkça, tüm alanların doldurulması zorunludur] 

 

 

1. İhbarı Bildiren Tarafın iletişim bilgileri (İstisnai durumlar haricinde bunların 

doldurulması zorunludur) 

 

Bildiren Tarafın iletişim bilgilerinin aktarılması önemlidir. Bildirimi Alan, Bildiren Tarafla iletişim 

kurup bazı detaylar ve/veya tamamlayıcı bilgiler isteme durumunda olabilir. İletilmiş olan 

bilgiler gizli tutulacak, Grup, bu gizliliğe sıkı şekilde riayet edecektir. 

 

Adı : 

 

 

 

 

Soyadı : 

 

 

 

 

Çalıştığı birim/organizasyon ve görevi: 

 

 

 

 

 

E-posta adresi : 

 

 

 

 

Telefon [isteğe bağlı olarak] : 
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2. İhbara konu olan kişinin iletişim bilgileri: 

 

 

Adı : 

 

 

 

 

Soyadı : 

 

 

 

 

Görevi: 

 

 

 

 

 

E-posta adresi : 

 

 

 

 

 

Telefon [isteğe bağlı olarak] : 

 

 

 

 

3. İhbara ilişkin bilgiler 

 

[Önemli not: İhbarın kapsamının daha iyi anlaşılması için şart olması durumu haricinde, 

gerçek kişilerle ilgili olarak,  hassas içerik taşıyan herhangi bir veri aktarmayınız (cinsel eğilim, 

siyasi ve dini görüşler, sağlık ve sendika üyeliği gibi)]. 

 

İhbara yol açmış olan olayların, farzedilen niteliklerini ortaya koyacak şekliyle objektif  tarifi 

(olayların tarihi, yeri, kanıtları, ilgili duruma karışan kişilerin adları, adlarını bilmediğiniz 

durumda da, kimliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak bilgiler vs...): 
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Bu ihbarı doğrulayabilecek nitelikteki tüm unsurları, tercih edeceğiniz belge aktarma yoluyla 

bize ulaştırmanızı rica ediyoruz. 

 

Bu durumun, neden Düzeneğin uygulama alanına girdiğini düşündüğünüzü belirtin : 

 

 

 

 

 

İHBARIN İŞLEME ALINMASI 

İhbar alındıktan sonra Bildiren Tarafa ihbarın alınmış olduğu teyit edilecek,  kabul edilip 

edilmeyeceğine ilişkin yapılacak olan incelemenin azami süresi bildirilecek, bu süre ise, ihbarın 

alınış tarihinden itibaren başlamak üzere 3 haftayı geçmeyecektir. 

 

BİLDİREN TARAFIN TAAHHÜT VE HAKLARI 

İşbu formüler çerçevesinde toplanan bilgiler, bu ihbarın işlenebilmesi amacıyla, merkez ofisi 19, 

boulevard Jules Carteret, Lyon (69007) adresinde bulunan Plastic Omnium Gestion şirketince 

otomatik veri işlemine taabi tutulacaktır. 

 

Öte yandan, Bildiren Taraf, kasti olmayan hata veya noksanların haricinde, işbu bildirimin iyi 

niyetli ve çıkar gütmeyen bir şekilde yapılmış olduğunu tasdik eder. 

 

Bildiren Taraf, suistimal unsuru taşıyan herhangi bir suçlama yaptığı durumda, disiplin 

önlemleri ve/veya adlî takibatla karşı karşıya kalabileceğini kabul eder 

 

Öte yandan, Bildiren Taraf, yürürlükte olan mevzuatça düzenlenen koşul ve sınırlarda, 

kendisiyle ilgili kişisel nitelikteki, yanlış, eksik, muğlak veya geçersiz olan, ya da toplanması, 

kullanılması, iletilmesi veya saklanması yasak olan bilgileri düzeltme, tamamlama, güncelleme, 

kitleme veya silme hakkına sahiptir. 

 

BildirenTaraf, kişisel nitelikteki verilerine erişme, sorgulama ve, meşru nedenleri varsa, bunların 

işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. 

 

Öte yandan, Bildiren Taraf, kişisel nitelikteki verilerinin kendi vefatından sonra saklanması, 

silinmesi veya iletilmesine ilişkin direktifler belirleyebilir. 

 

Bildiren Taraf, bu haklarını kullanabilmek için, talebini yazılı şekilde, taahhütlü mektupla, tarihli 

ve imzalı olarak Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Perret 

adresine, Bildirimi Alanın adına gönderir. Diğer bir yol, adının, adresinin, ofis saatlerinde 
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kendisine ulaşılabilecek telefon numarasının yer aldığı, kimlik belgesi veya pasaportunun önlü 

arkalı bir örneğinin ekleneceği bir e-posta yollamaktır. 

 


