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İş Ahlakı Kuralları Speakout Yardım Hatları

Mondi çalışanları ve ortakları için gizli bir hizmet

Bu broşür Speakout ve nasıl kullanılacağı hakkında 
size daha fazla bilgi verecektir. Bu süreçle ilgili 
talimatları okumanızı ve süreci anlamaya çalışmanızı 
tavsiye ederiz.

Speakout, Mondi çalışanları ve dış ortakları için 
gizli bir bildirim aracıdır. 

Bu hizmet Mondi’nin etik ve şeffaf iş uygulamalarına ve 
ilkelerine olan taahhüdünü destekleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. İş Etiği İlkeleri, Mondi ve çalışanlarının çalışma 
şekline yön veren beş temel etik ilkeyi belirtir.

Yasal Uyum
Mondi yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uyar.

Dürüstlük ve Güvenilirlik
Mondi en yüksek dürüstlük ve güvenilirlik standartlarına uyar.

İnsan Hakları
Mondi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne riayet eder.

Paydaşlar
Mondi hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve 
toplumlar dâhil tüm paydaşlarının çıkarlarını gözetecek 
şekilde hareket eder.

Sürdürülebilirlik
Mondi işini sürdürülebilir şekilde yürütür; güvenliğin, sağlığın 
ve çevrenin korunmasını sağlar.

Mondi birlikte iş yaptığı tüm tarafl arı aynı ilkelere uymaya 
teşvik eder.

Bu ilkelerin uygulamaları Mondi’nin politika ve 
prosedürlerinde, özellikle Mondi Sürdürülebilir Gelişim 
Politikası’nda detaylı bir şekilde belgelenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Mondi web sitesini ziyaret ediniz:
www.mondigroup.com

Günde 24 saat, haftada 7 gün ücretsiz arayabilir 
ya da mondi@getintouch.com internet 
adresimize bir e-posta gönderebilirsiniz.

Ülke Telefon Numaraları
Avusturya Viyana yerel numarası 01-2297407
Belçika 0-800-7-7593
Bulgaristan Sofya yerel numarası 02-4917020
Çin ödemeli arayın 001-612-767-1314
Hırvatistan 0800-222-458
Çek Cumhuriyeti Prag yerel numarası 2-28880021
Danimarka 8088-2808
Finlandiya Helsinki yerel numarası 09-31581677
Fransa 0-800-90-7717
Almanya 0-800-182-7165
Yunanistan 00-800-180-9-20143226
Macaristan 06-800-17183
İtalya 800-78-3902
Japonya Tokyo yerel numarası 03-45789245
Ürdün ödemeli arayın 001-612-767-1316
Lübnan ödemeli arayın 001-612-767-1318
Malezya 1-800-80-8338
Meksika Meksiko yerel numarası 0155-46240153
Fas ödemeli arayın 001-612-767-1330
Hollanda 0-800-0229912
Norveç 800-1-5621
Umman ödemeli arayın 001-612-767-1331
Polonya 0-0800-111-3544
Romanya ödemeli arayın 001-612-767-1325
Rusya ödemeli arayın 001-612-767-1326
Sırbistan ödemeli arayın 001-612-677-2076
Slovakya Bratislava yerel numarası 02-33215436
Güney Afrika 0-800-98-1123
İspanya 900-97-1326
İsveç 0-20-79-38-22
İsviçre 0-800-562-908
Tayland Bangkok yerel numarası 02-1055704
Türkiye ödemeli arayın 001-612-767-1307
İngiltere 0-800-032-8381
Ukrayna erişim kodu: 0^0011
  ücretsiz numara: 877-808-8290
ABD 800-243-5175
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Speakout hakkında her şey
Speakout Mondi’nin iş ahlakına aykırı her türlü 
davranışlarla ya da faaliyetlerle ilgili her hangi bir kaygınız 
olduğunda en doğru ve en anlaşılır bir şekilde kullanılmak 
üzere tasarlanmış gizli bir rapor etme aracıdır. 

Size en uygun zamanda arayın
Speakout hizmeti günde 24 saat, haftada yedi gün 
ücretsiz bir telefon numarasından kullanıma hazırdır. 
Sisteme bağlandıktan sonra tek yapmanız gereken 
gizliliğinizin korunduğu, otomatik sistemde sesli bir mesaj 
bırakmaktır.

Gizliliğiniz tamamen korunmaktadır 
Speakout gerçekten de aklınızda olup ifade edemediğiniz 
ve sizi rahatsız eden şeyleri aklınızdan çıkartabilmeniz 
amacıyla tasarlanmıştır. Kayıt ettirdiğiniz mesaj yazılı 
olarak saklanır ve Mondi’de çalışan hiç kimsenin gerçek 
sesinizi duymaması için daha sonra silinir.

Mesajınızı bırakırken kendinizi özellikle tanıtmak 
istemezseniz, mesajın kimden geldiğinin bilinmesi 
mümkün değildir. Böylece, her söylediğinizin gizli 
kalacağından ve kimlik bilgilerinizin açıklanmayacağından 
emin olabilirsiniz.

Speakout’un kullanılmasıyla ilgili ipuçları
•     Aramadan önce belirtmek istediğiniz esas noktayı bir 

kenara yazın.
•     Beş haneli durum numaranızı bir yere yazdığınızdan 

emin olun.
•      Eğer mesajınızın özellikle belli bir kişiye 

yönlendirilmesini istiyorsanız, bunu kaydın daha 
başındayken belirtin.

•     Mesajınızın başında kimliğinizi açıklamak isteyip 
istemediğinize karar verin. Eğer kimliğinizi açıklamaya 
karar verir ve sizinle doğrudan temasa geçilmesini 
istiyorsanız, mesajınızı kaydederken, size en uygun 
olanın işten mi yoksa evden mi aranılmak olduğunu 
belirtmeniz gerekecektir. Aksi takdirde, gizliliğinizi 
korumak için, bildirdiğiniz durumla ilgili güncel bilgiye 
ulaşmak için on dört gün sonra tekrar arayın.

•     Sorunuza cevap vermemizi kolaylaştırmak için, lütfen 
mümkün olduğu kadar bize bilgi sağlayın. Mümkünse, 
çalıştığınız birimi ve/veya yeri tanımlamanız bizim için 
çok yararlı olacaktır.

Önemli Duyuru: Speakout yardımıyla bir mesajın 
kaydedilmesi Mondi’ye “yasal uyarı” anlamına gelmemektedir.

Speakout 
tamamen gizli 
bir hizmettir.

Speakout

Speakout işletim sorumlusu

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com

Speakout ne zaman kullanılmalıdır?
Her türlü sorularınız, kaygılarınız ve endişe duyduğunuz 
konular normalde doğrudan müdürünüze ya da İnsan 
Kaynaklarında çalışan bir personele yönlendirilmelidir. 
Bununla beraber, bunu yapamayacak gibiyseniz, ya da bunu 
yaptığınızda aldığınız cevaplardan tatmin olmadıysanız, işte 
o zaman Speakout’u kullanmayı düşünmelisiniz.

Speakout ne için kullanılmamalıdır? 
Mevcut uygunluk politikalarını ya da tanımlanmış sorun 
giderme sürecini değiştirme amacı olmamalıdır. 

Bu nedenle aramadan önce düşünün – acaba ilk önce 
müdürünüzle ya da İnsan Kaynaklarıyla mı görüşmelisiniz?

Speakout nasıl kullanılır?
Kullanılması basittir:
1.    Bu broşürün arkasında belirtilen ülkenize ait numarayı 

arayın.
2.  Size verilen beş haneli durum numarasını yazın ve güvenli 

bir yerde saklayın.
3.  İstediğiniz uzunlukta bir mesaj kaydedin ve daha sonra 

telefonu kapatın.
4.  On dört gün sonra, numarayı tekrar arayın ve güncel 

bir bilgi ya da cevap alabilmek için beş haneli durum 
numaranızı girin.


