
WHISTLE BLOWER
(AYKIRILIKLARIN BİLDİRİLMESİ)
POLİTİKASI 

Grup ENERGO-PRO 

2021



  
 

1 
 

 
WHISTLE BLOWER (AYKIRILIKLARIN BİLDİRİLMESİ) POLİTİKASI (“POLİTİKA”) 

 
1. Giriş  
 
Şirketimizin temel faaliyet alanını hidro-elektrik sektörü oluşturmaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa’da, Karadeniz’de ve Kafkaslarda hidroelektrik santralleri işletmekteyiz. Ayrıca 2.3 
milyonun üzerinde ağ müşterimiz ile Bulgaristan ve Gürcistan’da elektrik dağıtımı ve enerji 
ticareti ile iştigal etmekte ve büyük ölçekli dağıtım ağları işletmekteyiz.   
 
Şirketimiz 1994 yılında Çekya’nın Svitavy kasabasında kurulmuş ve ekonomik dönüşüm 
döneminde Orta ve Doğu Avrupa’da hidroelektrik enerji modernizasyonu ve rehabilitasyonu 
sürecine iştirak etmiştir. Enerji santrallerimizin toplam kurulu kapasitesi 1.243 MW ve yıllık enerji 
üretimi 3.8 TWh’nin üzerindedir.  
 
Genel merkezi Prag’da bulunan çok uluslu bir grup olan ENERGO-PRO’nun bir üyesi, Slovenyalı 
su türbini imalatçısı olan Litostroj Power d.o.o şirketidir ve dünya çapında 60’dan fazla ülkeye 
projeler göndermektedir. Şirketin bir iştiraki olan ve kayıtlı merkezi Çek Cumhuriyetinde bulunan 
Litostroj Engineering a.s. (eski adıyla ČKD Blansko Engineering, a.s.), araştırma, tasarım ve 
mühendislik işleri alanında faaliyet göstermektedir. Litostroj Grup ayrıca pompajlı hidroelektrik 
santralleri ve pompalama istasyonları da dahil olmak üzere hidroelektrik santralleri için ekipman 
tedariki yapmaktadır.      
 
2019 yılı Ekim ayında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2019/1937 sayılı AB Yönergesini 
(“Yönerge”) kabul etmiştir; bu yönerge ile hukuka aykırılıkları bildirenlerin korunması ve hukuka 
aykırılıkları bildirenler için dengeli ve etkili bir koruma sağlanmasının önemi konusundaki yasal 
yükümlülükler ortaya konmuştur. Diğer AB Üye Devletleri ile birlikte Çek Cumhuriyetinin Yönerge 
hükümlerini kendi ulusal kanunlarına entegre etmesi gerekmektedir. Bu politika, aykırılıkları 
bildirenlere karşı ENERGO PRO’nun sorumluluk ve taahhütlerini ortaya koymaktadır ve diğer 
iştirakleri ile birlikte (“Grup”) ENERGO-PRO a.s. (“Şirket”) için geçerlidir1 
 
2. Tanım  
 
Avrupa Birliği, aykırılıkları bildirenleri (whistleblower) “(ilgili kurum ya da kuruluş içinde veya bir dış 
otoriteye) işle ilgili bir kapsamda yapılan etik dışı bir davranışı bildiren veya (kamuya) ifşa eden 
ve aksi takdirde gizli kalacak ve kamuoyu çıkarı için tehdit ve tehlike oluşturacak zarar ve 
tehditlerin önüne geçilmesine yardımcı olan kişi” olarak tanımlanmaktadır.  
 
Bu politika amaçları doğrultusunda aykırılıkları bildiren kişi, Grubun herhangi bir Şirketinin 
gelecekteki, mevcut veya geçmişteki herhangi bir ortağı, müdürü, memuru, yöneticisi, çalışanı, 
tedarikçisi, yüklenicisi, gönüllü çalışanı veya stajyeri olabilir.  
 
Aykırılıkları bildiren kişi, aşağıdaki alanların herhangi birinde olası bir yasadışı faaliyeti (veya diğer 
herhangi bir kanuna aykırı uygulamayı) öğrenmesi durumunda bu Politika kapsamında korunur:  
 
 Yetkinin kötüye kullanılması. 
 Rekabetin engellenmesi. 
 AB devletleri yardım kurallarının ihlal edilmesi.  
 Kara paranın aklanması ile mücadele. 
 Küresel İş Etiği ve şirket politikalarının ihlal edilmesi. 
 Rüşvet ve yolsuzluk. 
 Çıkar çatışması. 
 Kurumsal vergilendirme. 

 
1 Grup dâhilinde ENERGO-PRO a.s. Şirketinin tek ve doğrudan hissedarı olan DK Holding Investments s.r.o. ve onun 
doğrudan ve dolaylı iştirakleri yer almaktadır.  
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 Müşterinin korunması (ürün güvenliği ve uygunluğu da dâhil). 
 Ayrımcılık. 
 Çevrenin korunması (Hayvan sağlığı ve refahı da dâhil olmak üzere). 
 Muhasebe ve iç kontrol de dâhil olmak üzere mali hizmetler. 
 Taciz, zorbalık ve cinsel istismar. 
 Sağlık ve güvenlik (Halk sağlığının korunması da dâhil). 
 İnsan hakları ihlalleri. 
 Hırsızlık da dâhil olmak üzere şirket varlıklarının uygunsuz kullanımı. 
 İçeriden bilgi ticareti. 
 Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet.  
 Ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği. 
 İhale kanunu. 
 AB’nin mali çıkarlarının korunması.  
 Kamu düzeninin ve iç güvenliğin korunması. 
 Madde veya uyuşturucu bağımlılığı. 
 İşyerinde görevin kötüye kullanılması. 
 
İşle ilgili kişisel şikâyetlerle ilgili sorunlar, dâhili şikâyet mekanizması prosedürü ile çözüme 
ulaştırılmaktadır. Topluluklar gibi dış paydaşlarla ilgili sorunlar paydaş şikâyet mekanizması 
prosedürü ile çözüme ulaştırılmaktadır.  

 
3. Politika Hedefleri 
 
Bu Politikanın hedefleri şu şekildedir:  
 
 Aykırılıkları bildirenlerin korunması konusunda Yönerge ve Çek yasalarına uygun hareket 

edilmesi. 
 İşleri ile ilgili olarak öğrendikleri ihlalleri (yukarıda tanımlandığı üzere olası yasadışı faaliyetleri 

veya diğer kanuna aykırı maddi uygulamaları) bildiren kişilerin korunması. 
 Aykırılıkları bildirenlere karşı misilleme2 yapılmasının önüne geçilmesi.  
 
4. Bildirim Prosedürü 
 
Bu Politika kapsamında ihlalleri bildirmek isteyenler aşağıdaki süreci takip edeceklerdir: 
 

A. Bu Politikanın 5. Maddesinde belirtilen Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş 
kişi ile telefon, posta veya elektronik posta vasıtasıyla iletişime geçiniz. Rüşvet veya kara 
para aklama içeren veya içerebilecek ihlalleri bildirmek için Şirket web sitesinden 
erişebileceğiniz Grup Rüşvetle Mücadele ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 
Politikası Ek-5 uyarınca düzensizlik formunu elektronik olarak gönderiniz. İsminin gizli 
kalmasını isteyenler Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi ile yaptıkları ilk 
görüşmede isimlerinin gizli kalmasını istediklerini dile getirmek zorundadırlar. Aykırılıkların 
Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi (veya kendisinin tayin ettiği diğer bir kişi) ile şahsi 
bir toplantı yapılması kararlaştırılabilir.   
 

B. Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, sorun ile ilgili kilit hususları not alıp, 
varsa yazılı delil talep edecektir. Aykırılığı bildiren kişi, soruna konu olan olayın tarihi ve 
detaylı tanımı da dâhil olmak üzere konu ile ilgili mümkün olduğunda fazla detay 
vermelidir. Bu bağlamda verilmesinde fayda olan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:  
- Tarih, zaman ve yer. 
- İlgili kişilerin adları, görevleri ve çalıştıkları birimler. 
- İlgili kişi veya kişilerle aralarındaki ilişki. 
- Bahse konu sorunun konusu. 

 
2 Misilleme dâhilinde işten çıkarma, maaştan kesme, başka bir işe veya yere nakil, iş saatlerinin değiştirilmesi ve 
diğer başka hususlar yer alabilir.  
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- Sorunla ilgili bilgilerin nasıl elde edildiği. 
- Şahitler. 
- Bildirime destek verebilecek diğer ilgili bilgiler (örneğin; belgeler, fotoğraflar, vb.). 

 
C. Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, raporun alınmasının ardından 7 gün 

içinde raporu aldığını bildirecek ve ardından ilgili büro ve/veya şantiyelerden gerekli 
desteği alarak ilk soruşturmayı yapacaktır. Farklı büro ve/veya şantiyelerle temasa 
geçilmesi gerekiyorsa, Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmayı 
destekleyen kişilerin bu Politika hükümleri ve her türlü misillemenin önüne geçilmesi de 
dâhil olmak üzere aykırılıkları bildiren kişinin korunması zorunluluğu hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlayacaktır.  

 
D. Yapılan ilk soruşturma neticesinde olası bir görevi kötüye kullanma durumu ortaya 

çıkarsa, Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, Grubun Hukuk Müşavirini 
(“Hukuk Müşaviri”) konu hakkında bilgilendirecek ve soruşturmaya devam edecektir. 
Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmanın gidişatı konusunda 
Hukuk Müşavirini sürekli bilgilendirecektir.  
 

E. Rapor konusu soruna ve eldeki destekleyici kanıtlara bağlı olarak Aykırılıkların Bildirilmesi 
Politikası için tayin edilmiş kişi daha kapsamlı bir soruşturma yapacaktır. Gerekirse 
içerden veya dışardan hukuki yardım alınabilir. Soruşturma sürecinde: 
- Adil bir yol takip edilecektir. 
- Gizli kalınacaktır (yetkisi olmayan personelin erişiminin engellenmesi de dâhil) 
- Süreç etkin bir biçimde ve gecikme olmaksızın yürütülecektir. 
- İsnat edilen eylem veya ihmallerin doğruluğunu kanıtlamak üzere yeterli delil olup 

olmadığına karar verilecektir.  
- Bildirimi yapanlardan bağımsız hareket edilecektir. 
- Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili kimselerin masum olduğu kabul edilecektir.  

F. Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, rapor konusu ve soruşturmanın 
sonuçları ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, Hukuk Müşavirine de 
sunulacaktır.  

G. Hukuk Müşaviri, 1 haftadan daha kısa bir süre içinde raporu gözden geçirecek ve söz 
konusu raporu, rapor kapsamında elde edilen kilit bulguları ve önerilen hareket tarzını 
Yönetim Kurulunun onayına sunacaktır.  

H. Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmanın sonuçlarını ve bu 
yönde Yönetim Kurulunun onayladığı hareket tarzını Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için 
tayin edilmiş kişinin ilk raporu almasının ardından 3 ay içinde aykırılıkları bildiren kişiye 
bildirir.  

 
Aykırılık bildirimi yapacaklar için ek bilgiler:  
 

A. Aykırılık bildirimi yapacak kişiler, bildirim gerektiren uygulamadan şüphelenmek için 
gerekçeli sebepleri olduğundan emin olmalıdırlar. Gerçekte herhangi bir kanıtı veya 
destekleyici bilgisi olmayan tek başına bir iddia neticesinde muhtemelen herhangi bir 
görevi kötüye kullanma ispatlanamayacaktır.  

B. Aykırılık bildirimi yapan kişi, iddiasını kanıtlamak zorunda değildir (bu, Aykırılıkların 
Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişinin görevidir), ancak soruşturma sürecini 
kolaylaştıracaktır.  

C. ENERGO-PRO, yasal ifşaya tabi olarak aykırılık bildirimi yapan kişinin kimliğini 
koruyacaktır.  

D. Aykırılık bildirimi yapan kişiler kimliklerini gizli tutabilirler, ancak bu durumda aykırılık 
bildirimi yapan kişi detaylı destekleyici kanıt sunmadıkça konuyu soruşturmak veya bu 
konuda harekete geçmek güç olacaktır.  

E. Aykırılık bildirimi yapan kişi, raporu sunmasının ardından işyerinden herhangi bir 
misillemeden şüphelenirse, bunu derhal Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş 
kişiye bildirmelidir.  
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F. Aykırılık bildirimi yapan kişi, bu Politika kapsamında korunabilmek üzere Aykırılıkların 
Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi vasıtasıyla bir rapor hazırlamalıdır.  

G. Rapor hazırlanırken aykırılık bildirimi yapan kişiden bildirilen bilginin doğruluğundan 
şüphe duyulması için gerekçeli nedenleri olması beklenir. Durum böyle ise ancak bilginin 
yanlış veya asılsız olduğu ortaya çıkarsa, aykırılık bildirimi yapan kişi 
cezalandırılmayacaktır. Ancak, aykırılık bildirimi yapan kişi bilerek yanlış veya yanıltıcı 
bilgi verirse, disiplin cezası ve/veya diğer yasal sonuçlar doğabilir.  

H. İşbu Politika uyarınca yapılan bildirim, görüşme ve toplantıların fiziksel ve yasal olarak 
bağlayıcı (görsel ve işitsel olanlar da dâhil) elektronik kayıtları ve raporun soruşturulması 
ile ilgili her türlü materyal makul ve nispi bir süreyle saklanacaktır. Bildirim, görüşme veya 
toplantı tutanakları veya belgeleri, gözden geçirmesi ve onaylaması için aykırılık bildirimi 
yapan kişiye de gönderilir.  

I. Aykırılık bildirimi yapan kişi, Yönerge uyarınca kurulan herhangi bir kamu kurumuna harici 
bildirimde bulunabilir, ancak bunu yapabilmesi için işbu Politika kapsamında oluşturulan 
dâhili bildirim prosedürünü zaten kullanmış olması ve dâhili bildirim sonucunda etkili ve 
adil bir sonuca ulaşamamış olması gerekmektedir.  

 
5. ENERGO-PRO Tarafından Tayin Edilen Kişi 
 
Bir sonraki paragrafa tabi olarak, Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi ile ilgili 
bilgiler şu şekildedir:  
 

[Çevre ve Sosyal Grup Başkanı] 
Catherine Garcia  
ENERGO-PRO a.s. 
Palladium, Na Poříčí 3a 
110 00 Prague 1, CZ 
c.garcia@energo-pro.com 
[Telefon No +90 534 277 5234 (Türkiye) ve +420 777 731 616 (Çek Cumhuriyeti)] 
 

Grup Şirketlerinden herhangi birinin İç Denetim Birimi varsa, bu Politika vasıtasıyla iletilen 
herhangi bir düzensizlik bildirildiğinde Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, bu İç 
Denetim Biriminin başkanlığını yapacaktır.  
 
 
6. ENERGO-PRO Taahhüdü 
 
ENERGO-PRO, aykırılık bildirimi süreci ile kendisine gelen tüm konuları soruşturmayı ve bildirim 
yapan herkese saygıyla, taciz etmeden ve misilleme yapmadan davranacağını taahhüt eder. 
Benzer şekilde tüm kolaylaştırıcılara ve aykırılık bildirimi yapan kişi ile ilgili kişilere ve/veya aykırılık 
bildirimi yapan kişinin sahip olduğu, çalıştığı veya birlikte çalıştığı tüzel kişiliklere de koruma 
sağlanacaktır.    
 
ENERGO-PRO, bir bildirim yaptığında bir çalışanın karşı karşıya kalabileceği zorluğun farkındadır 
ve bu nedenle de aykırılık bildirimi yapan kişilerin isimlerini açıklamak istememelerine anlayış 
göstermektedir. Bu durumlarda, aykırılık bildirimi yapan kişinin kimliği yasal ifşalara tabi olarak 
saklı tutulur. Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, konuyu aykırılık bildirimi yapan 
kişi ile konuyu görüşüp o kişinin kimliğini açıklamadan önce onayını alacaktır.  
 
ENERGO-PRO, aykırılık bildirimi yapan kişilere özellikle de bildirimde adı geçen kişiler tarafından 
yapılacak misillemelere asla müsamaha göstermeyecektir. Misillemeye aşağıdaki konular örnek 
gösterilebilir: 
 
 İşten çıkarma. 
 Rütbe indirme. 
 Maaştan kesme. 
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 Çalışma saatlerinin azaltılması veya çoğaltılması. 
 Çalışanın onayını almadan iş nakli. 
 Promosyon ve kapasite oluşturma fırsatlarından mahrum tutulma. 
 Gerçek performansı yansıtmayan negatif iş performansı değerlendirmesi. 
 Taciz, gözdağı verme, tehdit ve/veya zorbalık.  
 
7. Dağıtım  
 
Bu belgeye şirket web sitesinden erişilebilir, belge seçili işletme şart ve koşulları dâhilinde yer 
almaktadır. Belge, şirket yöneticileri, yönetim, çalışanlar ve Grup Şirketlerinin diğer çalışanları 
tarafından gözden geçirilebilir. Bu politika, düzenli olarak güncellenir ve yasal gereksinimleri, en 
iyi uygulama gereksinimlerini ve ortaklarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
güncellenir.  
 
 
8. Yürürlük 
 
Politikanın bu versiyonu,  15 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve geçelidir.  
 


