
 

 
Açıkça Konuşma  
Bir kanunun, İş Ahlakı Tüzüğümüzün veya Tedarikçi Tüzüğümüzün ihlal edildiğine dair bir 
endişeniz veya şüpheniz varsa açıkça konuşmanızı isteriz.  
 
Açıklığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz ve sonunda yanlış bir endişe olduğu ortaya çıksa dahi 
endişelerini dile getirenleri destekleyeceğiz. Buna karşılık, kötü niyetle ortaya atılan endişeler 
disiplin cezalarına neden olabilir.  
 
İş Ahlakı Tüzüğümüz ve Tedarikçi Tüzüğümüz intranette ve www.imperialbrandsplc.com 
adresinde bulunmaktadır. Sorularınızı Governance.Team@impbrands.com adresine 
gönderebilirsiniz  
 
Açıkça konuşmanız için birçok yol mevcuttur:  
 
1. Bulunduğunuz Birimde Açıkça Konuşabilirsiniz  
Kendinizi bu konuda rahat hissediyorsanız endişelerinizi yöneticinize veya biriminizdeki 
insan kaynakları ekibine iletebilirsiniz.  
 
2. Gruba Açıkça Konuşabilirsiniz  
Endişelerinizi bulunduğunuz birimdeki bir çalışma arkadaşınıza iletmede kendinizi rahat 
hissetmiyorsanız veya endişelerinizi bulunduğunuz birime bildirmeniz karşılığında yeterli 
yanıt alamadığınızı düşünüyorsanız otomatik Gizli Bildirim Sistemimiz aracılığıyla bildirimde 
bulunabilirsiniz. Bu, bildiriminizin hızlı bir şekilde doğru kişiye iletilmesini sağlayan güvenli, 
erişimi kolay ve kullanımı basit bir sistemdir. Dilerseniz isminizi vermeden bildirimde 
bulunabilirsiniz. 
 
Bu sisteme bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan 
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net sayfasını ziyaret ederek erişebilirsiniz. Ya da 
cihazınızın kamerasını kullanarak aşağıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
Sisteme eriştikten sonra yazılı bildirimde bulunabilir veya sesli mesaj kaydedebilirsiniz (şu an 
iOS’ta desteklenmemektedir) ve dilerseniz bildiriminizi desteklemek için belge, fotoğraf veya 
video ekleyebilirsiniz. Sesli mesaj bırakmanız halinde, isminizin gizli kalmasını tercih 
ederseniz kimliğinizi korumak için sesiniz dijital olarak gizlenecektir. 
 
Dilerseniz bazı ülkelerde ücretsiz yerel hattı arayıp otomatik mesaj bırakma talimatlarını 
izleyebilirsiniz. Buradan ülke ve numaraların listesine erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, 
istendiğinde 25492 kodunu girmektir. 
 
Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, sizinle sistem aracılığıyla iletişim kurmamız ve geri 
bildirimde bulunmamız için güvenli ve etkili bir yöntem sağlayan bir Güvenli Posta Kutusu 
oluşturmaya davet edileceksiniz.  
 
Size sunduğumuz güvence  
Mümkün olduğu ölçüde, kimliğinizi gizli tutacak ve endişelerinizin gizliliğini koruyacağız. 
Ancak uygun bir inceleme yapılabilmesi için bazı bilgilerin açıklanması gerekebilir.  
Çalıştığınız ülkenin kanunları tarafından izin verilmesi şartıyla endişelerinizi isimsiz olarak 
iletmeyi seçebilirsiniz.  
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Açıkça konuşan veya bir soruşturmaya yardımcı olan kişilere yönelik misillemelere hiçbir 
şekilde tolerans göstermeyiz.  
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