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Doküman No: Y.001.V0 

Doküman Adı: Aykırılıkların Bildirimi Politikası 

Dokümanı Hazırlayan(lar) : Risk ve Kurumsal Yönetim 

Yürürlük Tarihi : 01.12.2016 

Uygulama Alanı : 
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. (“Acıbadem Sigorta” veya 

“Şirket”) 

 
Doğru, dürüst, adil iş yapış şeklimiz ayırt edici bir karakteristiğimiz ve itibarı yüksek, güvenilir 
markamızın temel dayanağı olmuştur. Bu bakımdan, sonuçlar kadar sonuçların nasıl elde edildiğinin 
de önemli bir başarı ölçütü olduğu inancı ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsiyor ve 
doğru değerleri hep birlikte yaşatmamıza hizmet eden bu Politika’nın tüm paydaşlarımızca da 
benimsenmesini bekliyoruz. 
 

1. AMAÇ 
 
Şirketimiz, bildirim yapılmasının desteklenmesini ve bildirim yapanların cesaretlendirilmesini 
amaçlayan bir kültürü benimser. Bu kapsamda oluşturulan Aykırılıkların Bildirimi Politikası (“Politika”) 
 

▪ Etik İlke ve Mesleki Davranış Kuralları’na, yasal mevzuata, şirket içi düzenlemelere aykırılıklar, 
çıkar çatışmaları, gizlilik ihlalleri, usulsüz iş uygulamaları (suistimal, rüşvet, yolsuzluk vb.) da 
dahil olmak üzere potansiyel/ şüpheli veya gerçekleşmiş yanlışlıkların, bu konudaki 
endişelerin bildirilmesini sağlamak üzere ve bu konudaki geri bildirimlere ilişkin standardize 
edilmiş bir süreç tanımlamayı, 

▪ üst yönetime yapılan bildirim(ler)e tatmin edici bir ilgi gösterilmediğinde bildirim yapan(lar)ın 
çaresiz kalmamasını ve şirketin bildirimlerle uygun biçimde ilgilendiğini hissetmelerini 
sağlamayı, 

▪ bildirim yapanların korunmasına yönelik gerekli güven zeminini oluşturmayı, 
▪ bu suretle iç kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılmasını 

 
amaçlamaktadır. 
 

2. KAPSAM 
 
Bu Politika,  
 

▪ Etik İlke ve Mesleki Davranış Kuralları’na uyumsuzluklar, 
▪ yasal mevzuat ihlalleri, 
▪ şirket içi düzenlemelere aykırılıklar,  
▪ çıkar çatışmaları,  
▪ usulsüz iş uygulamaları (suistimal, rüşvet, yolsuzluk vb.), 
▪ bu Politika kapsamında yapılacak soruşturmalarda iş birliği yapmamak, delil(ler)in gizlenmesi 

veya yok edilmesi, 
▪ iyi niyetle bildirimde bulunan ya da bu Politika kapsamında yürütülen soruşturmalarda yardım 

edenlere karşı misilleme yapmak, 
▪ denetim konusunda ihmalli davranmak, 
▪ Şirketin kontrolünde olan ve herhangi bir kimsenin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan 

ve/veya çevre için önemli düzeyde tehlike oluşturan durumlar 
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da dahil olmak üzere potansiyel/ şüpheli veya gerçekleşmiş yanlışlıkların, bu konudaki endişelerin 
dahili kanallar vasıtasıyla bildirilmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. 
 
Elbette ki her türlü durumun bu listede detaylandırılması/ bu listenin her durumu kapsaması 
beklenemez. Bu listede yer almamakla birlikte, ispat edilmesi şartıyla her türlü yanlışlık bu doküman 
kapsamında değerlendirilecektir.  
 
Görüş farklılıklarında bu Politika kapsamına giren bir durumun varlığından söz edilemez. 
 
“Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ele alınan hususlar da bu Politika’nın kapsamı dahilindedir. 
 
Bu doküman, Avicennia’nın belirlemiş olduğu genel ilkelere sadık kalınarak, yerel mevzuat ve 
toplumsal değerlere uygun şekilde hazırlanmıştır. Uyum Programı’nın tümleşik bir parçası olup Etik 
İlke ve Mesleki Davranış Kuralları ile birlikte okunmalıdır. 
 
Bu Politika, pozisyona veya çalışma yerine bakılmaksızın, tüm Acıbadem Sigorta çalışanları için 
geçerlidir/ bağlayıcıdır. Bildirim yapma yükümlülüğü, Medeni Kanun’un 2. maddesi ile düzenlenmiş 
bulunan dürüstlük kurallarına uyma zorunluluğunun ve sadakat borcunun da bir parçasıdır. Acıbadem 
Sigorta iştirakleri de bu Politika’ya tabidir. Diğer tüm paydaşlardan da şirketimiz ile yürüttükleri 
faaliyetlerinde bu Politika’ya uymaları beklenir. 
 
Bu Politika’ya uyulmasını son derece ciddiye alıyoruz. Kurallara uyulmaması durumunda ise ihlal 
edenler hakkında İş Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat ve şirket politika, yönetmelik, 
prosedür vb. kapsamında disiplin işlemi yapılacaktır. Uygulanacak disiplin işlemi, ihlalin ciddiyetine 
bağlı olacaktır ve ciddi durumlarda işten çıkarma ve kanuni işlem başlatmayı da içerebilir. Benzeri 
şekilde, dağıtım kanalları, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarımız için de ihlalin ciddiyetine göre 
ilişkilerin sonlandırılmasına kadar gidebilecek sonuçlar doğurur. 
 
Bu Politika’da yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez. 
 

3. TANIMLAR 
 
Avicennia: Burau Ventures Sdn Bhd aracılığıyla şirketimizin dolaylı olarak %100 hissedarı 
konumundaki Avicennia Capital Sdn Bhd, tek hissedarının Khazanah Nasional Berhad olduğu bir 
finansal holding şirketidir. 
 
Bildirim: Bu Politika kapsamına giren potansiyel/ şüpheli veya gerçekleşmiş yanlışlıklar, veya 
endişelerin, bilgi sahibi kişi tarafından gönüllü olarak, yazılı ya da sözlü biçimde, kimliğini gizleyerek 
ya da açıklayarak, dahili kanallar vasıtasıyla bu durumları engelleyebilecek yönetsel birimlere 
bildirilmesi olarak tanımlanabilir. 
 
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik ve tebliğler 
uyarınca şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, yöneticilerin kötü muamelesi, çalışanlar arasında 
ortaya çıkan kişisel anlaşmazlıklar vb. insan kaynakları konuları bu Politika kapsamında olmayıp 
bildirim süreçleri için ilgili özel politika, prosedür vb. dokumanlara başvurulmalıdır. 
 
Gizlilik: Bildirim yapanın kimliği (isteği doğrultusunda), bildirim içeriği ve bildirime istinaden 
yürütülen soruşturmayla ilgili bilgiler korunacak/ gizli tutulacak ve sadece bilmesi gereken kişilerle 
paylaşılacaktır. 
 
Ancak unutulmamalıdır ki, uygun bir soruşturma yürütülebilmesi için bildirim yapanın tanıklığına/ 
ifadesine başvurulması ihtiyacı doğabilir. 
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Misilleme: Bildirimde bulunan veya bir soruşturmaya yardım edene karşı herhangi olumsuz bir işlem 
yapılması anlamında kullanılmaktadır. 
 
Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, taciz, tehdit, işten çıkarma, unvan düşürme, disiplin cezası 
uygulama, çalışma yeri veya saatlerinde değişiklik gibi zarar vermek/ mağduriyet yaratmak/ 
dezavantajlı konuma düşürmek amacıyla uygulanan olumsuz işlemlerdir. 
 

4. SORUMLULUKLAR/ KURALLAR 
 

İlgili Birim/ Kişi Sorumluluklar 

Yönetim Kurulu 

Bu doküman, Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir. 
 
Yönetim Kurulu, bu Politika’da ana hatları çizilen bildirim 
mekanizmasının kurulmasını sağlamaktan sorumludur. Bu Politika 
kapsamındaki uygulamaları, Denetim ve Risk Komitesi aracılığıyla 
bilgilendirmeler/ raporlamalar üzerinden izler. 

Denetim ve Risk Komitesi 

Bu Politika kapsamında yapılan bildirimler, bu bildirimlere istinaden 
yürütülen soruşturmalar ve soruşturma sonuçlarına ilişkin sunulan 
raporları inceler. 
Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörü’nce sunulan değişiklik 
önerilerini değerlendirir ve uygun görmesi durumunda Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunar. 

Risk ve Kurumsal Yönetim 
Direktörlüğü 

Bu dokümanın hazırlanması ve değişiklik ihtiyaçlarının sürekli olarak 
takip edilerek güncel tutulmasından sorumludur. 
 
Yayınlanmasını koordine eder; ilgili tüm çalışanlara ulaştırılmasını 
ve/veya çalışanların bu dokümanlara erişimlerini sağlar. 
 
Bu Politika kapsamında yapılan bildirimler, bu bildirimlere istinaden 
yürütülen soruşturmalar ve soruşturma sonuçlarına ilişkin gerekli 
raporlamaları yapar. 
 
Bu Politika, merkezi yapıda muhafaza edilir. 

Yöneticiler 

▪ Öncelikle örnek teşkil etmeleri  
▪ Açık ve dürüst bir karşılıklı iletişimi desteklemeleri, bu Politika 

kapsamında soru sorulması, bildirim yapılması ve/veya 
endişelerin dile getirilmesini teşvik etmeleri; Bu bakımdan kolay 
ulaşılabilir, tarafsız ve yapıcı olmaları, kati surette kayıtsız ve 
saldırgan bir tutum sergilememeleri 

▪ Bildirimde bulunanlara, bir misillemeyle karşılaşmayacakları 
konusunda güvence vermeleri 

beklenmektedir. 

Acıbadem Sigorta ve 
iştiraklerinde görev yapan 
tüm çalışanlar 

Bu Politika’yı bilmek ve görev süreleri boyunca uygulamakla bireysel 
olarak yükümlüdürler. Bunun bir gereği olarak, bilgi sahibi oldukları 
potansiyel/ şüpheli veya gerçekleşmiş yanlışlıklar, veya endişelerini 
bu Politika’da tanımlı esaslar çerçevesinde bildirmeleri 
beklenmektedir. 
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5. UYGULAMA 

 
Sorumluluk kültürümüzün bir parçası olarak tüm paydaşlarımızın, şirketimiz değerlerine ters düşen 
herhangi bir durumu veya bu konudaki endişelerini bildirmelerini teşvik ediyoruz. 
 
Doğru davranışların ortaya konması şüphesiz etik bir ortam yaratılması açısından da son derece 
önemli. Unutulmamalıdır ki yanlış olarak görülen davranış(lar) rapor edilmediğinde algı bu 
davranış(lar)ın doğru olduğu yönünde olacak ve sonuç olarak da tekrar edecek ve belki de örnek 
teşkil ederek yayılacaktır.  
 
 
Bu bakımdan bildirim yapmak, yanlışlıkların ortadan kaldırılması ya da zararın önlenmesi/ minimize 
edilmesi için yapılması gereken insani bir görev, vicdani bir sorumluluktur. Eğer birşeyler doğru 
görünmüyorsa, göz ardı etmeyiniz ve ilgililerine bildiriniz. 
 

5.1. Aykırılıkların Bildirimi 
 
Çalışanlarımızın aykırılık bildirimlerini zaman kaybetmeden öncelikle bağlı bulundukları müdürlerine 
yapmaları beklenmektedir. Diğer paydaşlarımız da şirketimiz ile ilişkilerinde iletişimde oldukları 
müdüre bildirimde bulunabilirler. Bu noktada bir çekince olması durumunda, bu bildirimin uygun 
olmayacağı düşünülüyorsa veya mevcut bildirim ile ilgili tatmin edici bir ilgi gösterilmediği 
hissediliyorsa başvurulabilecek başka kaynaklar da olduğu unutulmamalıdır: 
 

▪ İç Denetim Müdürü 
▪ Hukuk, Uyum ve Rücu Müdürü 
▪ Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörü 

 
Tüm paydaşlarımız aşağıdaki yollardan birini kullanarak bildirimde bulunabilirler: 
 

E-posta ile: aykiriliklarinbildirimi@acibademsigorta.com.tr 
 

Yüz yüze görüşmek suretiyle Telefonla Yazılı olarak* 
 
İç Denetim Müdürü +90 216 571 55 68 
Hukuk, Uyum ve Rücu Müdürü +90 216 571 57 44 
Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörü +90 216 571 55 10 

 
 

* Bildirimin iletilmesini istediğiniz departman ismini belirtiniz. 
 
Bu bildirim kanallarının yeterli ve/veya uygun olmaması durumunda bildirim direkt olarak Genel 
Müdür’e yapılabilir. Ancak Genel Müdür hakkında/ Genel Müdür’ün de dahil olduğu bir konuda direkt 
olarak Denetim ve Risk Komitesi Başkanı’na başvurulabilir. 
 
Şirketimiz hakkında direkt olarak resmi mercilere de bildirim yapılmış olabilir. Böyle bir durumun 
tarafınıza ihbar edilmesi durumunda, vakit kaybetmeksizin durumdan Hukuk, Uyum ve Rücu 
Departmanı ve/veya Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörü’nü haberdar ediniz. 
 
Bildirim İçeriği 
 
Bu Politika uyarınca yapılacak her tür bildirim asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
 

Acıbadem Sağlık ve Hayat 
Sigorta A.Ş. 

Küçükbakkalköy Mah. Başar 
Sok. No: 20 Ataşehir/ İstanbul 

mailto:aykiriliklarinbildirimi@acibademsigorta.com.tr
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▪ Bildirime konu aykırılığa dahil olan kişilerin bilgileri 
▪ Aykırılık konusuna ilişkin detaylar 
▪ (Varsa) Her tür destekleyici belge 
▪ Soruşturmanın uygun şekilde yürütülebilmesi için gerekli diğer bilgiler 

 
5.2. Soruşturma 

 
Bu Politika kapsamında yapılan tüm bildirimler, ilgililerin haklarına saygılı ve adil bir şekilde, tarafsızlık 
içinde ele alınır ve soruşturulur. 
 
Bildirimin alınmasını takiben, soruşturmaya gerek olup olmadığına karar vermek üzere bildirim yapan 
ile öncelikle bir görüşme sağlanır. 
 
Bildirim yapılan, 
 

▪ uygun bir soruşturma için yeterli bilgi ve/veya belge olmaması, 
▪ bildirimin önemsiz bir konuda olduğunun görülmesi, ve 
▪ kötü niyetli olarak bildirim yapıldığının tespiti 

 
durumlarında soruşturmaya yer olmadığına karar verebilir. 
 
Güvenilmez ve yanlış bildirimlerin en aza indirgenmesi için isimsiz bildirimler soruşturulmayacaktır. 
Ancak bildirim konusunun ciddiyeti/ önemi ve doğruluğunun şüphe götürmemesi durumunda anonim 
bildirimler dikkate alınacaktır. 
 
İletişim bilgilerini paylaşmış olması durumunda, bildirim yapana, soruşturmanın sonuçları ile ilgili geri 
bildirimde bulunulacaktır. Her halukarda bildirim yapanın kendisi de arayarak gelişmeleri takip 
edebilir/ bilgi isteyebilir. 
 
Yapılan bildirimin geri çekilmek istenmesi durumunda, gerekçeleri ile birlikte bildirim yapılana 
açıklanması gerekmektedir. Her halukarda şirket, bildirim konusundaki soruşturmayı devam ettirme 
hakkını saklı tutar.  
 
Gizlilik 
 
Bildirimi yapanların kimliği gizli tutulacak ve yapılan tüm bildirimler (kapsamlı bir soruşturmadan 
geçirilmesi ihtiyacı haricinde) gizli bir şekilde ele alınarak incelemeler sınırlı ifşa ile yürütülecektir.  
 
Bu, gerek şirketimizi gerekse hakkında soruşturma yürütülen ancak soruşturma sonucunda bir işlem 
yapılmasına gerek olmadığı görülen kişilerin itibarını korumak açısından önemlidir. 
 
Ancak soruşturmanın kapsamına bağlı olarak, gizliliğin tamamen korunması mümkün olmayabilir. 
Nitekim soruşturma süreci, bildirim konusuna tanıklık eden kişi(ler)in yanı sıra, hakkında bildirim 
yapılan kişi(ler) ile de görüşülmesini gerektirebilir. Ayrıca yasal süreçler de bildirimi yapanın kimliğinin 
açıklanmasını gerektirebilir. 
 
Bildirimlerin soruşturmaya dahil olmayanlara açıklanması disiplin cezasını beraberinde getirebilecek 
ciddi bir disiplin suçu olarak değerlendirilecektir. 
 
Bu Politika kapsamında yapılan tüm bildirimler ve bu bildirimlere istinaden yürütülen soruşturmalara 
ilişkin tüm bilgi ve belgeler Risk ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü nezdinde gizlilikle muhafaza edilir. 
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5.3. Raporlama 

 
Bu Politika kapsamında yapılan tüm bildirimler ve bu bildirimlere istinaden yapılan işlemlere ilişkin 
olarak Denetim ve Risk Komitesi’ne raporlama yapılmak zorundadır. 
 

5.4. Misillemeye Karşı Koruma 
 
Acıbadem Sigorta, tüm paydaşların bu Politika kapsamındaki aykırılıkları bildirim yükümlülüğünü 
rahatlıkla yerine getirebileceği açık bir çalışma ortamının yaratılması için çalışmaktadır. 
 
İyi niyetle hareket eden ve şirketin raporlama kanallarından birisi vasıtasıyla sorularını yönelten veya 
endişelerini dile getiren, veya bir soruşturmaya yardım eden herkes doğru şeyi yapmaktadır. 
Dolayısıyla da herhangi bir misillemeye karşı şirketin koruması altındadır. Bu koruma, - kasıtlı olarak 
yapılmamak/ kötü niyetli olmamak şartıyla - gerekli incelemeler sonucunda bildirimi yapanın hatalı 
olduğunun ortaya çıkması durumunda dahi geçerlidir. Böyle bir misilleme yapıldığı hissedildiği anda 
acilen rapor edilmelidir. 
 
Herhangi bir misilleme hareketi bildirildiğinde, konu şirket tarafından soruşturulacaktır. Misilleme 
yaptığı tespit edilen çalışan iş akdinin feshi de dahil olmak üzere gerekli disiplin kovuşturmasına tabi 
tutulacaktır. 
 
Benzeri şekilde kasıtlı olarak/ kötü niyetli olarak yanlış bildirimde bulunanlar hakkında da disiplin 
işlemi yapılacaktır. 
 

5.5. Dokümanın Güncellenmesi 
 
Bu dokümanın, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda, güncel ve yeterli olup 
olmadığının gözden geçirilmesi ve (varsa) değişiklik önerilerinin Denetim ve Risk Komitesi’nin görüş 
ve değerlendirmesine, akabinde de Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması Risk ve Kurumsal Yönetim 
Direktörü ile birlikte Hukuk, Uyum ve Rücu Departmanı’nın sorumluluğundadır. 
 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 
Bu Politika, çalışanların iş sözleşmelerinin bir ekidir ve üzerinde değişiklikler yapılabilir. 
 

7. GEÇİCİ HÜKÜMLER 
 
 

Versiyon Yayınlanma Tarih Yürürlük tarihi 
Onaylanma 

Tarihi 
Onaylayan 

V0    Yönetim Kurulu 

 


