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WPP ve şirketlerinde çalışan herkes, endişelerini bildirmek konusunda – örneğin,
WPP politikalarının ya da WPP Mesleki Ahlak Kurallarının ihlal edildiğine
inanıyorsanız – kendini rahat hissetmelidir.
Herhangi bir endişenizi ilk başta bağlı olduğunuz kişiyle ya da başka yöneticilerle
tartışmanız teşvik edilir. Bununla birlikte, bunun bazen mümkün olmadığını anlıyor ve
her zaman sesinizi duyurmak için bir olanağınızın bulunduğundan emin olmak
istiyoruz.
WPP; çalışanlar, serbest çalışanlar, danışmanlar, tedarikçiler ve her türlü üçüncü
tarafın WPP veya WPP'ye ait bir aktif şirketin iş uygulamaları veya davranışlarına
ilişkin endişelerini bildirmeleri için, ücretsiz ve gizli bir yardım hattı – Konuşma Hakkı
– sunuyor. Kimliğinin tespit edilmesini istemeyen her kişinin anonimliğini koruyan,
bağımsız bir şirketin sunduğu bir hizmettir.
Konuşma Hakkı üzerinden ne tür endişelerimi bildirebilirim?
Konuşma Hakkı, doğrudan yöneticilere bildiremeyeceğinizi hissettiğiniz her türlü
endişeyi bildirmek için kullanılabilir – bu endişeler işle ilgili uygunsuz düzenlemeler,
veri gizliliği, güvenlik, şüphe duyulan yolsuzluk olayları, rüşvet iddiaları, dolandırıcılık
ya da sağlık ve güvenlik ile ilgili olabilir. İnsanlara kabul edilemez bir şekilde –
örneğin ayrımcılık, zorbalık veya taciz gibi – muamele edildiğinden endişe
duyuyorsanız da Konuşma Hakkı kullanılabilir.
Endişelerimi Konuşma Hakkı hattı üzerinden nasıl bildirebilirim?
Konuşma Hakkı hattını kullanmak isteğe bağlıdır ve tamamen gizlidir. Bu hizmet her
gün 24 saat şu kanallardan sunulmaktadır:

00800 4488 29578 veya https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Konuşma Hakkı hattı, WPP ile bağı bulunmayan bir üçüncü taraf olan Expolink
tarafından yönetilmektedir. Expolink, Konuşma Hakkı hattını WPP adına küresel
ölçekte ve birçok dilde sunmaktadır.
Lütfen dikkat:
1. Konuşma Hakkı hattını aradığınızda adınızı vermek zorunda değilsiniz
(kendiniz istemediğiniz sürece);
2. Aramanız kaydedilmeyecektir;
3. Expolink, şikayetinizi WPP Hukuk ekibinin kıdemli bir üyesine aktaracaktır;
4. Aramanız WPP'ye ulaştıktan sonra, aramanıza ilişkin hiçbir bilgi Expolink
tarafından saklanmayacaktır.
Konuşma Hakkı hattını kullanarak biriyle konuşmayı tercih etmiyorsanız,
endişelerinizi şu bağlantı üzerinden çevrimiçi sunabilirsiniz:
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İster yardım hattı üzerinden isterse çevrimiçi bildirilen her türlü endişe, gizlilik içinde
ele alınacak, hızla ve kapsamlı biçimde değerlendirilecek ve gereken hallerde
soruşturulacaktır.
Diğer bilgiler
WPP, endişelerini bildiren bireylere yönelik hiçbir misilleme davranışını hoş görmez.
Gerçek endişeleri olan insanlar için, endişelerini bildirmek ve bunu misilleme korkusu
duymadan yapmak üzere güvenli ve gizli bir yol sunmayı taahhüt ediyoruz.
Bir endişenizi bildirirseniz yasal gerekçeler nedeniyle, sonrasındaki herhangi bir
soruşturmanın nasıl sonuçlandığı konusunda size herhangi bir rapor
sunamadığımızın lütfen bilincinde olun.
WPP'nin Mesleki Ahlak Kuralları'na şu adresten erişilebilir:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/
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