
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciddi Olayların Raporlanması ile İlgili Grup Kuralları 

 
 

Brambles Limited 

 

 

 

 

Revizyon Tarihi:  1 Ocak 2020 

Versiyon 2.0 

 

  



 
 
Ciddi Olayların Raporlanması ile İlgili Grup Kuralları 

 

Sayfa 2 / 2 

CİDDİ OLAYLARIN RAPORLANMASI İLE İLGİLİ GRUP KURALLARI  

Önemli olaylarla ilgilenme sorumluluğu sorunun en yakından ilgilendirdiği yöneticilere aittir. Ancak 
sorumlu bir tüzel kişi olarak Brambles’ın çalışanları, mal varlığı veya itibarını ciddi oranda olumsuz 
etkilemesi söz konusu bir olay meydana gelecek olursa sorunun çözümü ile ilgili doğru kaynakların 
kullanılması için üst yönetime iletilmesi gerekir.  

 
Bu düşünceyle ciddi olay, aşağıdakilerden bir veya birkaçını içeren olaydır (bunları içerme ihtimali dahi 
yeterlidir):  

• İş gücü, yükleniciler veya halk içerisinde ölüme neden olma;  
• Çevrenin zarar görmesine neden olan (veya neden olma potansiyeli taşıyan) olaylar;  
• Brambles’ın mali kayıtlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya 

denetlenmesinde sahtekarlık veya bilerek hata yapma veya Brambles’ın mali kayıtları, mali raporları 
veya denetim raporlarındaki konular hakkında gerçeğe aykırı açıklamalar veya yalan beyanlar dahil 
olmak üzere muhasebe politikalarına, iç muhasebe kontrollerine veya denetimlere karşı fiilen hile 
yapma veya hile yapmaya teşebbüs etme; 

• Fiili veya muhtemel hukuka aykırı hareketler veya sahtekarlık veya çıkar çatışması; 
• ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, İngiltere Rüşvet Yasası veya rüşvet ve yolsuzlukla 

mücadeleyle ilgili diğer herhangi bir yasanın fiilen veya muhtemelen ihlal edilmesi; 
• Bir düzenleyci kuruluş veya yerel emniyet teşkilatının bir şafak baskını vaya başka bir soruşturma 

yapması; ve 
• Medya veya kamuoyunun dikkatinin önemli ölçüde ve olumsuz şekilde çekilmesine, cezai 

kovuşturmaya veya büyük bir hukuk davası açılmasına, faaliyetlerde önemli aksamaya veya 400.000 
GBP, 500.000 USD, 1.000.000 AUD veya 600.000 euro tutarından fazla mala yönelik hasara veya 
mali sorumluluğa (sigorta sonrasında)  neden olan (veya neden olma ihtimali olan) olaylar. 

 

Bu türden tüm olaylar sahadan sorumlu yöneticiye iletilir, bu kişi İşletme Başkanınıza/CEO ve 
aşağıdaki kişilere bilgi verir:  

• Grup Kontrolörü 
• İç Denetim ve Riskten Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı 
• Hukuk Bölüm Başkanı ve Gurp Şirket Sekreteri 

 
Ayrıca söz konusu olayın yukarıdaki ölçüler dahilinde fiili sonuçlar doğurma ihtimali varsa İşletme 
Başkanı/CEO derhal Brambles CEO’sunu da bilgilendirir. Fakat yukarıdaki kişilerden farklı olarak 
normalde potansiyel olayların Brambles CEO’suna bildirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır (yani 
“ramak kalalar”).  
 
Yönetici Liderlik Ekibi bu tür olaylar hakkında da bilgilendirilecektir.  
 
Geçerli olan ilke ise sağduyunun gösterilmesi ve şüphe durumunda raporlanmasıdır.  
 
Ciddi Olay Raporlaması ve Araştırma Grup İlkelerinde daha fazla açıklama bulabilirsiniz. Bu ilkeler İç 
Denetim ve Riskten Sorumlu Grup Başkan Yardımcısından alınabilir.  
 


