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Werhahn Grubunda yasalara ve şirket içi kurallara uyum 
çok büyük önem arz etmektedir. Wilh. Werhahn KG, Wer-
hahn Grubu tüm şirketleri için bir ihlal hakkında bilginiz 
veya şüpheniz olduğunda arayabileceğiniz bir yardım 
hattı kurmuştur. Bu, özellikle cezai suç veya idari suç teş-
kil edebilecek durumlar için geçerlidir. 

Ancak, yardım hattı genel olarak şikayetlerinizi iletebile-
ceğiniz veya acil durumlarda başvurabileceğiniz bir yer 
değildir. Eğer doğrudan bir tehlike ile karşı karşıya kalır-
sanız, lütfen yetkili makamlarla iletişime geçin.

Aşağıdaki iletişim seçeneklerini kullanarak bildirimde bu-
lunabilirsiniz (seçtiğiniz dilde):

Yardım hattının üyeleri Bayan Prof. Dr. 
Eva Kohler, harici üye, Bayan Lisa Angeli-
ka Ulrich (Wilh.Werhahn KG uyum görev-
lisi) ve Bay Christian Roegels (Wilh.Wer-
hahn KG denetim başkanı). Bildirimleriniz 
öncelikle Bayan Prof. Kohler’e ulaşır. Bir 
ön kontrolden sonra bildirimleri yardım 
hattındaki diğer üyelere iletir. Bildirimle-
rinizi anonim yapabilirsiniz. Prosedürün 
devamında muhtemelen mahkeme veya 

resmi bir kurum tarafından şahit olarak çağrılabilirsiniz. Bu 
durumda Bayan Prof. Kohler sizi önceden bilgilendirir. 

Verdiğiniz bilginin mümkün mertebe somut olmasına dik-
kat edin. Soru sormak için size nasıl ulaşılabileceğini bildi-
rin. Bilgiyi aldıktan sonra yardım hattının üyeleri derinleme-
sine bir soruşturmanın gerekli olup olmadığını kontrol eder 
ve gerekli tedbirleri alır. Eğer bildirmiş olduğunuz durumun 
uyum kurallarına aykırı olmadığı anlaşılırsa, şirket içi kont-
roller sonlandırılır. Kişisel veriler, yardım hattı portalında da 

bulabileceğiniz “Yardım Hattının Gizlilik İlkeleri” ne uygun 
olarak işlenir.

Wilh. Werhahn KG, mevcut bilgileri göz önünde bulundura-
rak yardım hattına yapmış olduğunuz bildirimden dolayı  
herhangi bir dezavantaj yaşamayacağınızı garanti eder. 

Eğer bir durum hakkında eksiksiz bilgi sahibi değilseniz 
veya gözlemlediğiniz davranışın bir uyum ihlali olup ol-
madığından tam olarak emin değilseniz, lütfen bildirin. 

Bilinçli olarak veya ihmal sonucu yapılan yanlış bildirimler 
yapmak veya kasıtlı olarak gerçeği yansıtmayan şüphelerde 
bulunmak yasaktır ve sizi zarara karşı sorumlu yapar. Ay-
rıca, iş kanunu kapsamında kendinizi sorumlu yapabilir ve 
birçok ülkede suç bile işlemiş sayılabilirsiniz.  

  korumalı ve şifreli yardım hattı portalı aracılığıyla 
https://helpline-werhahn.dePortalı nasıl kullanacağı- 
nıza dair ayrıntılı bir açıklama burada bulabilirsiniz. 

 Telefon ile 00800 491 17 17 17 17 (ücretsiz). 
Lütfen sesli bir mesaj bırakın. 

  Harici kamu denetçisine eposta atarak 
kohler@schlueter-graf.de 

Ayrıca her zaman şirkette güvenilir  
bir kişiye başvurabilirsiniz, ör. uyum 
görevlisine. 

Ozge Gurgan 
Türkiye şirketinin 
uyum görevlisi 
Tel: +90 549 598 61 28 
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