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Giriş
Bu broşürü bir problemi fark edip endişenizi bildirmek
istediğinizde, Aegon Speak Up Yardım hattını aradığınızda
veya endişeniz araştırılıyorsa ne beklemeniz gerektiğini
öğrenmek için kullanabilirsiniz. Speak Up sürecinin farklı
aşamalarına kolayca tıklayabilirsiniz.
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Bir endişem var

Bir endişem var

Ne hakkında düşüncenizi söyleyebilirsiniz?

Aşağıdaki durumları Aegon
bünyesinde gözlemlediğinizde veya
şüphe duyduğunuzda

Aşağıdakilerin ihlali ile

Özellikle bu tür davranışlar

sonuçlanabilecek her durumda

şunlara zarar veriyorsa

Yasadışı

Yasalar ve yönetmelikler,

Size ve çalışma arkadaşlarınıza,

Etik olmayan veya

Davranış Kurallarımız,

Mali durumumuza ve

Uygunsuz davranışlar.

İç politikalar ve prosedürler

itibarımıza veya

bildirimde bulunmalısınız.

Müşterilerimize ve hissedarlarımıza.

Biriyle konuşmak

Bildirimde bulunmak

ya da böyle bir davranış
şunlar için bir tehdit oluşturursa
can ve mal

Bir soruşturma
devam ediyor

finansal sistem veya
kamu yararı.
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Biriyle konuşmak

Bir endişem var

Kendinizi en rahat hissettiğiniz şekilde konuşun

Çekinmeden serbestçe konuşmak kendinizi en rahat hissettiğiniz şekilde endişenizi dile getirmek anlamına gelir. Bu olgu ideal
olarak düzenli iş diyaloğunun bir parçası olmalı ve doğrudan veya daha üst seviye yöneticiniz, İK, Uyum, Risk veya İç Denetim ile
bir görüşmeyle başlamalıdır. Bu mümkün değilse, endişenizi Aegon Speak Up aracılığıyla gizli veya isimsiz olarak güvenle dile
getirebilirsiniz.

Yardım hattını arama
Şirket dışından biriyle konuşmak için 7/24 ücretsiz özel bir yardım hattını arayabilir ve
eğitimli (harici) bir Uyum Operatörüne telefonla bildirimde bulunabilirsiniz. Telefon
numaraları için www.aegon.com/speakup adresini ziyaret ediniz.

Bildirimde bulunduğunuzda
gizli bir erişim numarası ve
şifre oluşturulur, böylece
bildiriminizin durumunu

Bildirimde bulunmak

kontrol edebilir, mesajları

Çevrimiçi bildirimde bulunma

görüntüleyebilir veya Aegon

Canlı bir operatörle konuşurken kendinizi rahat hissetmiyorsanız, çevrimiçi bildirimde

Speak Up Koordinatörü ile

bulunmayı kullanabilirsiniz. Bilgileri çevrimiçi bir forma yazabilir ve yazdıklarınızı

iletişime geçebilirsiniz.

düşünmek ve gözden geçirmek için zaman ayırabilirsiniz. www.aegon.com/speakup/report
adresini ziyaret ediniz.

Şahsi veya vekaleten bildirimde bulunma

Biriyle konuşmak

Bir soruşturma
devam ediyor

(açık kapı raporlama)

Endişelerinizi doğrudan müdürünüzle, İK veya Uyum Birimi ile paylaştığınızda, onlar sizin
adınıza bir bildirimde bulunabilirler.
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Bildirimde bulunmak

Bir endişem var

Adımlar nelerdir?

Bildirimde bulunmak
Bir bildirimde bulunduktan sonra
bildiriminizin alındığına dair 48 saat
içinde bir onay e-postası alırsınız ve
süreç boyunca neler bekleyebileceğiniz
hakkında daha fazla bilgi edinirsiniz.

Değerlendirme
Speak Up Koordinatörü şunları
değerlendirecektir:

Biriyle konuşmak

Doğru yanıtı belirlemek için bildiriminiz
tarafından hangi sorunların gündeme
getirildiği
bir soruşturma sırasında kimliğinizin
bilinme riski
bildiriminizle ilgili olarak size veya diğer
kişiler için bir misilleme riski olup
olmadığı.

Sonuca bağlı olarak, Speak Up

Bildirimde bulunmak

Koordinatörü, destek veya koruma
için ek önlemler gerekip
gerekmediğini sizinle görüşecektir.
Bir soruşturma
devam ediyor
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Bir soruşturma devam ediyor

Bir endişem var

Ne bekleyebilirsiniz?

İlerlemek için yeterli
gerekçe varsa
Aegon
resmi bir araştırma veya bağımsız
soruşturma yürütür veya yaptırır;

Gerçekler tespit edildikten
sonra, endişenizi araştıran
kişi aşağıdaki ana hatları
içeren yazılı bir rapor
hazırlayacaktır:

Bildirilen endişenin (kısmen)
doğrulanmış olduğu

Biriyle konuşmak

sonucuna varılırsa, yönetim
bunu durdurmak ve tekrar
olmasını önlemek için uygun
iyileştirici tedbirlere ve / veya

konuyu daha fazla araştırma yapılması

araştırılan konular,

disiplin tedbirlerine karar

için uygun makama havale eder.

toplanan deliller,

verecektir.

Bildirimde bulunmak

bulgular,
sizi veya soruşturmada yer alan diğer
kişileri zarara uğratan bir eyleme dair
herhangi bir kaygı veya herhangi bir

Bir soruşturma
devam ediyor

kanıt olup olmadığı.
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Çekinmeden serbestçe konuştuktan sonra
Ne olacak?

Bir endişem var

Bildiriminize yanıt olarak ne yapıldığına dair düzenli
güncellemeler alacaksınız.

Biriyle konuşmak

İnceleme tamamlandıktan sonra, sonuç ve bildiriminizle ilgili
olarak hangi yönetim eyleminin gerçekleştirildiği veya önerildiği
konusunda sizi bilgilendireceğiz.
Ancak bazen gizlilik ihtiyacı yüzünden size tüm bilgileri

Bildirimde bulunmak

veremeyebiliriz.
Çekinmeden serbestçe konuşmak farklı duyguları tetikleyebilir.
Karmaşık ve göz korkutucu olabilir. Sizi desteklemek için
danışmanlık ve koçluk mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen İK

Bir soruşturma
devam ediyor

departmanınızla iletişime geçin.

Çekinmeden
serbestçe
konuştuktan
sonra
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Speak Up Araçları ile hazırlanın
Bildirimde bulunmayı düşündüğünüzde, Aegon Speak Up

Bir endişem var

Faydalı bağlantılar
Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın

Araçlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Araç seti hem bir web
sitesi hem de bir uygulamadan oluşmaktadır. Bunları kendi kişisel
veya iş telefonunuza, tablet veya başka bir cihaza indirebilirsiniz.
Araçlar Aegon Speak Up hakkında harika detaylar sağlar. Speak
Up sürecinin her adımında sizi yönlendirir. Bir yandan da
duygularınıza odaklanır ve uygun bilgiyi ve yönlendirmeyi sağlar.

Aegon Code of Conduct

Biriyle konuşmak

Aegon.com/speakup
Speak Up Policy
Speak Up Service
Bildirimde bulunmak

Çekinmeden serbestçe konuşmak
neden önemlidir?
Doğru olmadığını hissettiğiniz bir şey yaşarsanız, onu duymamız
önemlidir. Aegon'da bilmediğimiz bir sorun, çözemeyeceğimiz bir
sorundur.

Bir soruşturma
devam ediyor

Çekinmeden serbestçe konuşarak bir sorunun daha büyük bir
sorun haline gelmesini önleyebilirsiniz. Bunun karşılığında, Aegon
sizi dinlemeye, harekete geçmeye ve korumaya söz veriyor.
Çekinmeden
serbestçe
konuştuktan
sonra

