
Konuşma Hakkı (Right to Speak) 
0800 621 2359 veya wpp.ethicspoint.com veya wppmobile.ethicspoint.com 

 

WPP olarak, herkesin endişesini nasıl dile getirebileceğini bilmesini ve bu konuda 
kendini rahat hissetmesini sağlamak konusunda kararlıyız.  

 

Bu sebeple çalışanlar, serbest çalışanlar, danışmanlar, tedarikçiler ve diğer 

üçüncü tarafların WPP'nin veya WPP'ye ait şirketlerin iş uygulamaları veya 
davranışlarına ilişkin endişelerini bildirebilmesi için ücretsiz ve gizli bir hat olan 

Konuşma Hakkı hizmetini sağlamaktayız.  

 
Konuşma Hakkı hattı, Kimliğinin tespit edilmesini istemeyen her kişinin 

anonimliğini koruyan, bağımsız bir şirketin sunduğu bir hizmettir. 

 
Konuşma Hakkı vasıtasıyla endişelerimi nasıl bildiririm? 

Konuşma Hakkı hattını kullanmak isteğe bağlıdır ve tamamen gizlidir. Bu hizmet 

her gün 24 saat şu kanallardan sunulmaktadır: 0800 621 2359 veya 

wpp.ethicspoint.com veya wppmobile.ethicspoint.com. 
 

Cep telefonundan kolay erişim için aşağıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz: 

 
 

Konuşma Hakkı hattı, WPP ile bağı bulunmayan bir üçüncü taraf olan NAVEX 

Global EthicsPoint tarafından yönetilmektedir. NAVEX Global EthicsPoint, 
Konuşma Hakkı hattını WPP adına küresel ölçekte ve birçok dilde sunmaktadır.  

 

Endişelerinizi internet üzerinen bildirmek isterseniz şu bağlantıyı kullanarak bunu 

yapabilirsiniz: wpp.ethicspoint.com 
 

WPP, endişelerini bildiren bireylere yönelik misilleme ve kısas davranışlarını hiçbir 

şekilde  hoş görmez. 
 

Gerçek endişeleri olan insanların, endişelerini bildirmek ve bunu misilleme ve 

kısas korkusu duymadan yapabilmelerini sağlamak için güvenli ve gizli bir 
mekanizma sağlamayı taahhüt ediyoruz. 

 

Lütfen unutmayın:  

http://wpp.ethicspoint.com/


• Endişenizi telefon vasıtasıyla bildirmek isterseniz,  yapacağınıztelefon 

görüşmesinin kaydedilmeyeceğini lütfen unutmayın.  

• Bildiriminiz kayıt altına alınırken, anonim kalmayı tercih etme seçeneğiniz 

olacaktır.  

 
Bir endişe ya da sorunu bildirmemin ardından ne olur?  

• Bir bildirim oluşturulur ve NAVEX Global tarafından şifrelenerek WPP'nin 

İşte Dürüstlük Departmanı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için 

güvenli bir biçimde WPP Grup Baş Hukuk Müşaviri ve Kurumsal Risk Genel 

Danışmanı ile paylaşılır.  

• İstediğiniz zaman, istediğiniz yöntemle NAVEX Global EthicsPoint 

platformuna erişmek suretiyle yeni bilgiler vererek bildiriminizi 

güncelleyebilirsiniz. Ayrıca NAVEX Global EthicsPoint platformu vasıtasıyla 

bildiriminizin durumunu da kontrol edebilirsiniz. 

 
 

WPP'nin Mesleki Ahlak Kurallarına buradan ulaşabilirsiniz: 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/  
 

 
 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

