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The H&M Way

 – her gün değerlerimize ve ilkelerimize göre yaşamak
The H&M way

Bu bağlamda, H&M’deki rolümüz ne olursa olsun, 
her zaman değerlerimize ve ilkelerimize göre 
yaşamamız ve yaptığımız her şeyde iyi H&M rol 
modelleri olmamız son derece önemlidir. “H&M way” 
ile iş yaptığımızda bunu ahlaklı, dürüst ve sorumlu 
bir şekilde yaparız. Tedarikçilerimizi ve diğer 
iş ortaklarımızı da her zaman aynısını yapmaya 
teşvik ederiz. Bu belgede yer alanlar H&M’de olan 
bizlerin zaten ezbere bildiği şeylerdir. Ancak 
hepimiz H&M’in elçileri olduğumuzdan, her zaman 
hareket etme şeklimizin başlangıç noktası olan 
değerlerimizin ve ilkelerimizin önemini vurgulamak 
istiyorum. Her gün bu değer ve ilkelere göre yaşamak 
işletmemiz ve uzun vadeli başarımız için önemlidir.

Karl-Johan Persson
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M sağlam temeller üzerine 
kurulmuştur. “En uygun fiyatla moda  
ve kalite sunmak” olan iş konseptimiz, 
her bir bireye yönelik temel saygıyı  

esas alan ve insanlara dair sarsılmaz bir inanç  
içeren değerlerimiz kadar nettir. Ekip çalışması, 
sadelik, girişimci ruh, maliyet bilinci, açık  
sözlülük ve açık görüşlülüğün yanı sıra devamlı 
gelişim için çalışmak da paylaşılan değerlerimiz 
arasında yer alır. Bu değerler “H&M ruhu”nu 
temsil eder ve H&M büyükbabam Erling Persson 
tarafından 1947’de kurulduğunda temel alınan 
değerlerle aynıdır.

Şimdi, milyonlarca müşteriye hizmet veren binlerce 
H&M çalışanıyla global bir şirketiz. Hepimizin 
geçmişi ve uyruğu farklı ancak kim olursak olalım, 
H&M ruhu ve müşterilerimize mümkün olan en iyi 
moda alışverişini, diğer bir deyişle moda, kalite  
ve fiyatın en iyi kombinasyonunu sunma arzusu  
bizi birleştiriyor. 

Dünyada birçok pazarda yer alıyor ve her gün 
yeni çalışanları işe alıp hızla büyüyoruz. Bu 
güçlü büyüme sırasında başarımız insanlara her 
zamankinden daha fazla bağlı. Her gün iş yaparken 
ve çevremizdeki dünyayla etkileşime girerken nasıl 
hareket ettiğimize ve birbirimize, müşterilerimize, 
tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza nasıl 
davrandığımıza göre yargılanırız.

Bu H&M belgesi, H&M Group içindeki H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday ve & Other Stories gibi tüm markaları kapsar.
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Biz değer ve müşteri odaklı, yaratıcı ve sorumlu bir moda şirketiyiz. 
Bizim için moda, eğlence ve hareket vazgeçilmezdir. “the H&M way” 

yani H&M’in özünü yansıtan kültümüz, değerlerimiz ve  
ilkelerimizle tanımlanırız.

“The H&M way” kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl  
yaptığımızı tanımlar. Performansımızı sürekli olarak yönetebildiğimiz, 

birlikte çalışabildiğimiz ve gelişip büyürken yeni yetenekleri teşvik 
edebildiğimiz bir çerçeve gibidir.

“En uygun fiyatla moda ve kalite” iş 
konseptimizi herkese sunar ve bunu bugün, 

yarın ve gelecek için sürdürülebilir bir 
şekilde yaparız.

Biz KİMİZ

Ne YAPARIZ
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H&M’İN ÖYKÜSÜ
– bitmeyen bir moda tutkusu

1947

H&M’in öyküsü Erling Persson kadın giysileri  
satan ilk Hennes mağazasını Västerås, İsveç’te 
açmasıyla başlar

1960’lAR

İsveç dışındaki ilk mağaza Norveç’te açılır. 1968 
yılında, Erling Persson Mauritz Widforss avcılık 
mağazasını satın aldığında isim Hennes & Mauritz 
olarak değiştirilir. Mauritz mağazasıyla birlikte 
erkek giyim grubu da gelir. Bu, erkek ve çocuk giysisi 
satışının başlangıcı olur.  

1970’lAR

H&M, Stockholm Borsasına kote edilir. İskandinavya 
dışındaki ilk mağaza londra’da açılır. 

1980’lER – 1990’lAR

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, lüksemburg, 
Finlandiya ve Fransa gibi yeni pazarlarla global 
büyüme devam eder. 

2000’lAR

ABD ve İspanya’daki ilk mağazalar 2000’de açılır.
Sonraki yıllarda H&M daha fazla Avrupa pazarında ve 
Asya’da da açılır. 

2004

İlk tasarımcı işbirliği Karl lagerfeld ile başlar. 
İşbirliği birçok isimle devam eder.  
1000. mağaza Fransa’da lille yakınında  
Boulogne-sur-Mer’de açılır. 
 

2006

H&M’in İnternet satışlarında büyük artış olur. 

2007–2008

H&M Group’a yeni markalar eklenir.  
2007 yılında H&M Conscious Foundation kâr amacı 
gütmeyen global bir kuruluş olarak kurulur.  
2007 yılında yeni bir marka olarak COS sunulur. 
2008 yılında H&M, Fabric Scandinavien AB moda 
şirketini ve bu şirketle birlikte Weekday, Monki ve 
Cheap Monday markalarını alır. 

2010

Daha sürdürülebilir malzemelerden oluşan ilk 
Conscious Collection piyasaya sürülür.
2000. mağaza açılır. Bu mağaza Japonya Osaka’dadır. 

2011

Tüm çalışanlar için H&M Incentive Program başlar.

2013

Yeni marka olan & Other Stories ve H&M’in ABD’deki 
çevrimiçi mağazası açılır.  
3.000. mağaza açılır. Bu mağaza Çin Chengdu’dadır. 

GElECEK

H&M yeni pazarlar, yeni konseptler, yenilikler ve 
modaya yönelik bitmeyen sevgisiyle geliştikçe, 
heyecan verici yolculuğumuz devam edecek.

Kurucumuz Erling Persson 1947’de ilk Hennes mağazasını açtığından beri, H&M’in temelinde 
her zaman müşterilere en uygun fiyatla moda ve kaliteyi sunmak yer almıştır.
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Değerlerimiz “the H&M way”in özünde yer alır. Bu değerler, politikalarımız ve ilkelerimizle birlikte 
günlük çalışmamızda yaptıklarımıza yön verir. Değerlerimiz “H&M ruhu” olarak adlandırılır

Bu değerler, karar yollarının kısa olduğu, herkesin hızlı bir şekilde çalıştığı ve herkesin birbirinin bilgisine ve becerisine güvendiği bir çalışma ortamı olmasını sağlar. 
Bireysel olarak bu değerler çok aşikar görünebilir. Ancak birlikte, benzersiz ve diğer birçok şirketten farklı olduğunu düşündüğümüz bir kültür oluştururlar.  

“H&M ruhu,” değerlerimiz, bir destek, bizi güçlendiren ve günlük çalışmamızda kullanacağımız bir şey olarak düşünülmelidir.

DEĞERlERİMİZ – H&M ruhu

...sürdürülebilirlik yaptığımız her şeyin doğal 
bir parçasıdır

Biz insanlara inanıyoruz

Biz bir ekibiz

Devamlı gelişim

Açık sözlü ve açık görüşlü

Girişimci ruh

Basit düşün

Maliyet bilinci
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BİRLİKTE nasıl ÇALIŞIRIZ

HERKESİ KUCAKlAYAN ÇAlIŞMA ORTAMI
İnsanlarımız başarımızdır. Herkesi kucaklayan bir 
çalışma ortamı sağlamakta kararlıyız. Bu çalışma 
ortamı insan haklarının tanındığı, birbirimize 
dürüstlük, saygı, tevazu ve onurlu bir şekilde 
davrandığımız ortamdır. Çeşitliliği ve eşitliği 
destekliyor ve ayrımcılığa veya tacize müsamaha 
göstermiyoruz. H&M, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde 
tüm geçerli işgücü ve istihdam yasalarına uyma 
konusunda kararlıdır. 

EKİPlER HAlİNDE ÇAlIŞIR VE 
DAVRANIŞlARIMIZlA ÖRNEK OlURUZ
Ekip çalışması H&M’de önemlidir ve kültürümüzün 
bir parçasıdır. Her zaman değerlerimize odaklanır 
ve davranışlarımızla örnek oluruz. liderlerimiz her 
zaman rol model olmalı ve yaptıkları her şeyde iyi 
örnek oluşturmalıdır. H&M’de liderlik, esin, yetki 
verme, geri bildirim ve motivasyonla ilgilidir. 

SİZ GElİŞİRSENİZ BİZ DE GElİŞİRİZ 
Keyifli, yaratıcı ve dinamik bir çalışma ortamı 
sağladığımızda hepimiz birlikte gelişiriz. Kurum içi 
işe alma ve iş rotasyonu yoluyla mükemmel fırsatlar 
yaratılır. H&M’de herkes bir yetenektir ve fark yaratır.

İŞ YERİNDE SAĞlIK VE GÜVENlİK
Faaliyetlerimizin her aşamasında keyifli ve 
sürdürülebilir çalışma ortamı sağlamak isteriz. Bu, 
çalışan olarak sizin güvenli bir çalışma ortamınızın 
bulunmasını da içerir. H&M, çalışanlarımızın 

Ortak değerlerin enerji ve bağlılık yarattığına inanıyoruz. Ekip çalışmasının önemli olduğu eğlenceli, 
yaratıcı ve dinamik bir çalışma ortamı sağlayarak hepimiz birlikte büyürüz. H&M’de çalışan herkes 

şirketimizin elçisidir ve hem kurum içinde hem de kurum dışında söylediğimiz her şey önemlidir.
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Ekip çalışması 
H&M’de önemlidir ve 
kültürümüzün doğal 

bir parçasıdır 

uzun vadeli güvenliğinin ve sağlığının iyi olmasını 
sağlamak için önleyici tedbirler alır. Çalışanlarımızı, 
kazaları veya güvenli olmayan çalışma koşullarını 
müdürlerine bildirmeye teşvik ediyoruz.

AÇIK KAPI POlİTİKAMIZI KUllANIN 
H&M, iş arkadaşları arasında açık ve dürüst iletişime 
değer verilen ve saygı gösterilen çalışma ortamları 
yaratır. Temel değerlerimizden biri “açık sözlü 
olmaktır”. Açık Kapı Politikamız, tüm çalışanlara 
işle ilgili sorunları doğrudan yöneticileriyle açık bir 
şekilde konuşma fırsatını sunar. 

ÇAlIŞAN İlİŞKİlERİ
Her anlamda iyi bir işveren olmanın ve adil 
bir ortaklıkla çalışmanın önemine inanıyoruz. 
Çalışanlarımızın istedikleri örgütleri kurma veya 
bu tür örgütlere katılma hakkına saygı duyuyoruz. 
Çalışanlarımızla ve onları temsil eden meslek 
örgütleri veya sendikalarla yapıcı çalışan  
ilişkilerine inanıyoruz. 

YAPTIĞIMIZ HER ŞEYDE 
SÜRDÜRÜlEBİlİRlİK İÇİN ÇABA 
GÖSTERİYORUZ
Sürdürülebilirlik ticaret açısından mantıklıdır 
ve yaptığımız her şeyin ayrılmaz bir parçasıdır. 
H&M’de çalışan herkesin paylaştığı bir 
sorumluluktur ve herkesin çabası bir fark yaratır. 

AHlAKlIYIZ VE YOlSUZlUĞUN HİÇBİR 
BİÇİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ
İyi bir ahlaki pusulamız ve rüşvet ile yolsuzluğun 
her biçimine karşı sıfır toleransımız var. Bunu, 
yolsuzlukla mücadele programımızda ve Etik 
Kurallarımızda açıkça belirtiyoruz. 

GİZlİ BİlGİlERİ VE ŞİRKET VARlIKlARINI 
KORUMAK DA DAHİl OlMAK ÜZERE 
GİZlİlİĞE SAYGI GÖSTERİYORUZ
H&M’le ilgili bilgiler önemli bir varlıktır ve rekabet 
açısından avantaj yaratır. Bu nedenle, şirketle ilgili 
gizli bilgileri korumamız son derece önemlidir. 
Bu, sözleşmelerden fiyat bilgilerine, genişlemeden 
pazarlama planlarına, finansal bilgilerden kişisel 
bilgilere kadar her şeyi içerir. Hem çalışanların hem 
de müşterilerin bilgilerini korumayı ve herkesin 
gizliliğine saygı göstermeyi içerir.
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– H&M’in işletme ilkeleri*

KURUM DIŞI İlİŞKİlERİ  
nasıl ele alırız

Müşterilerimize yönelik 
MÜŞTERİlERİMİZE HER ZAMAN EN 
UYGUN FİYATlA MODA VE KAlİTEYİ 
SUNMAYA KARARlIYIZ
Tasarım sürecinden alışveriş deneyimine kadar 
her aşamada her zaman müşterilerimiz odaktadır. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve 
karşılamak yaptığımız her şeyin temelinde yer 
alır. Herkese kaliteye son derece önem veren 
moda sunarız. Müşterilerimizin, H&M’de alışveriş 
yaparken paralarının karşılığında mümkün olanın 
en iyisini aldıklarından emin olmalarını isteriz.

MÜŞTERİ DOSTUMUZDUR
Bir müşteriyle mağazalarımızda veya İnternet’te her 
etkileştiğimizde, H&M ile yaşadıkları deneyimde 
önemli bir rol oynarız. Müşterilerimize her zaman 
dostça ve saygılı yaklaşmamız doğaldır. Bir müşteri 
yardım isterse, ne yapıyor olursak olalım en iyi 
hizmeti vermeye çalışırız.

* İlkeler Grup içinde her yerde geçerlidir ancak yerel/ulusal yasalara ve düzenlemelere göre uyarlanması gerekebilir. ** International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası).

Her gün çevremizdeki dünyayla farklı durumlarda etkileşime geçeriz.  
H&M’de çalışmak demek, hepimizin her gün H&M markasını temsil ettiğimiz 

ve bunu değerlerimizle ilkelerimizi hayata geçirerek yaptığımız anlamına gelir. 
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımızla 

“the H&M way”i izleyerek, paydaşlarımızla olan iletişimin açıklık, nesnellik, 
erişilebilirlik ve duyarlılık ile nitelenmesini sağlarız.

TEMElİNDE KAlİTE GÜVENCESİ YATAN 
ÇEVREYE DUYARlI MODA SUNARIZ
İnsan haklarına esas alarak ve çevreye mümkün 
olduğunca az olumsuz etkide bulunarak tasarlanan, 
üretilen ve taşınan ürünler sunmaya çaba 
gösteriyoruz. Ürünlerimiz dayanıklı, kullanıcı dostu, 
iyi üretilmiş, iyi kesilmiş, güvenli olmalı ve zararlı 
kimyasallar içermemelidir. Müşterilerimiz bilgilidir 
ve ürünlerimizden hem en iyi tasarımı hem de kaliteyi 
ister. Müşterilerimiz ayrıca, kullanılan malzemelerden, 
ürünlerin mağazalarımıza sevkıyatının sera gazı 
emisyonlarına kadar birçok konuda sürdürülebilirlik 
konusunda daha bilinçli olunmasını ister. Her 
zaman sürdürülebilirlik konusunda en önde olmayı 
hedefleriz. Sürdürülebilirlik müşterilerimize 
sunduklarımızın önemli bir parçasıdır. 
 
ÇEVRE BİlİNCİ MESAJIMIZI PAYlAŞMA
Müşterilerimize çevreye duyarlı tüm faaliyetlerimizi 
giderek daha fazla iletmenin önemli olduğuna 
inanıyoruz. Sürdürülebilirlik yaptığımız her şeyin 
doğal bir parçası ve hepimiz çevre bilinci mesajımızı 
müşterilerimize iletmede rol oynuyoruz. 

PAZARlAMAMIZ MAĞAZAlARIMIZ İÇİN 
BİR DAVETİYEDİR
Müşterilerimize ulaşmak için sürekli gelişen dış 
medyanın bir karmasını kullanıyoruz. Bunların en 
önemli olanları mağazalarımız (özellikle de vitrinler) 
ve İnternet mağazalarımızdır. H&M’in pazarlamasının 
etkisi büyüktür ve bizim olumlu bir imaj yaratmamız 
ve modellerin modamızı iyi ve sağlıklı bir şekilde 
gösterdiğini anlatmamız önemlidir. H&M’in reklam 
resimleri herhangi bir ideali iletmeye çalışmaz. Aksine, 
bir dizi farklı stili, duruşu ve etnik kökeni yansıtır. 
Kampanyalar net ve basit olacak şekilde tasarlanmıştır 
ve H&M’deki yenilikleri müşterilere iletmeyi amaçlar. 
Pazarlama faaliyetlerimizin tümü, müşterileri hem 
mağazalarımızda hem de İnternet’te doğru moda 
ürünlerini bulmaya yönlendirip teşvik etmeyi amaçlar 
ve alışveriş deneyiminin bir parçasını oluşturur. 
H&M’in pazarlama etkinlikleri ICC** reklamcılık 
yönergelerine uygundur.
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YOlSUZlUĞA MÜSAMAHA GÖSTERMEZ VE HER 
ZAMAN DÜRÜSTlÜKlE HAREKET EDERİZ
Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık ve şeffaflık tüm 
tedarikçilerimize, paydaşlarımıza ve ortaklarımıza 
karşı davranışlarımızda son derece önemlidir. 
Yolsuzluğun hiç bir şekline müsamaha göstermeyiz. 
Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin/iş 
ortaklarımızın, güçlü bir yolsuzlukla mücadele 
kuralı olan Etik Kurallarımıza uyması gerekir. Etik 
Kurallarının hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlama 
konusunda kararlıyız. Bu, bizim ve tedarikçilerimizin/iş 
ortaklarımızın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde H&M’in 
tüm iş anlaşmaları ve işlemleri için geçerlidir. H&M, 
Etik Kurallarına uymaları konusunda çalışanlara ve 
tedarikçilere/iş ortaklarına bilgi, talimat ve eğitim verir. 

AYRICA HEDİYE KARŞI KATI BİR 
POlİTİKAMIZ VARDIR
Herhangi bir boyutta veya değerde hediyeler de 
dahil olmak üzere herhangi bir avantajı kabul 

etmeyiz. Bu nedenle politikamız nettir, uyulması 
kolaydır ve öznel değerlendirmelere yer bırakmaz. 

HER ZAMAN YASAlARA UYARIZ
Yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere ve 
ilgili uluslararası sözleşmelere uyar ve tüm 
faaliyetlerimizin sürdürülebilir ve etik olmasını 
sağlamaya çalışırız. 

ÇIKAR ÇATIŞMAlARINDAN KAÇINMAlIYIZ
Çıkar çatışmaları, bir bireyin kişisel çıkarının 
H&M’in çıkarıyla rekabet etmesi veya çakışması 
halinde oluşur. Bu nedenle, çalışanlarımızın 
dürüstlüğü riske atacak her türlü gerçek veya olası 
durumdan kaçınması gerekir. Açık bir ortam olması 
ve şeffaf bir şekilde hareket etmek için çalışmamız 
ve tüm iş arkadaşlarımızın herhangi bir çıkar 
çatışmasını birine bildirme konusunda rahat olması 
çok önemlidir.

Tedarikçilerimize ve iş 
ortaklarımıza yönelik
H&M’in fabrikası yoktur. Bunun yerine ürünleri 
özellikle Asya ve Avrupa’daki tedarikçilerden alır. 
Tedarikçilerimizin H&M’in Davranış Kuralları, Etik 
Kuralları ve katı kimyasal kısıtlamalarına uymasını 
sağlamak için onlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışırız. 

TEDARİKÇİlERİMİZlE UZUN SÜRElİ 
İŞBİRlİĞİ YAPMAYA İNANIRIZ
İyi yönetilen iş ilişkilerinin, paylaşılan riskleri ve 
paylaşılan ödülleri temel alan başarılı stratejik 
anlaşmalara dönüşme potansiyelinin olduğuna 
inanırız. Bu tür anlaşmaların nihayetinde 
sürdürülebilir mükemmel iş performansıyla 
sonuçlanabileceğine inanırız. 

BİRlİKTE SÜRDÜRÜlEBİlİRlİK İÇİN 
ÇABA HARCARIZ
H&M, tüm işletme faaliyetlerini ekonomik, 
sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir 
şekilde gerçekleştirmekten gurur duyar. Tüm 
tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın aynısını 
yapmasını bekleriz ve tedarik zincirinde iş 
ortaklarımızın sürdürülebilir faaliyetlerini destekleriz. 

TÜM FAAlİYETlERİMİZDE İNSAN 
HAKlARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Faaliyetlerimizde, tedarik zincirimizde ve faaliyet 
gösterdiğimiz topluluklarda insan haklarına saygı 
göstermeye kararlıyız. İnsan hakları açısından 
olumsuz etkilerden kaçınır ve insan haklarının yerine 
getirilmesini sağlamak için nüfusumuzu kullanırız.
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Paydaşlarımıza yönelik
H&M, çeşitli paydaşlarımızla yakından ve açık 
bir şekilde etkileşmeye kararlıdır. Bu, farklı 
paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
şeffaf bilgilerin paylaşılmasını da içerir. 

PAYDAŞlARIMIZlA DİYAlOG VE İŞBİRlİĞİ
H&M yıl boyunca, tedarikçiler ve onların 
çalışanları, çevremizdeki topluluklar, sivil toplum 
kuruluşları, hükümetler arası kuruluşlar, karar 
verici merciler, sektördeki benzer kuruluşlar 
ve paydaşlar gibi paydaş gruplarımızla düzenli 
bir diyalog içinde olmaya çalışır. Bunu günlük 
olarak, düzenli toplantılar, özel anketler veya 
birkaç çok paydaşlı girişimdeki etkin katılımımız 
aracılığıyla yaparız. H&M’in işletme ve tüzel kişi 
olarak performansını iyileştirmek için her zaman 
paydaşlarımızla işbirliği yapmak isteriz. 

UZUN VADEDE YÜKSEK KÂRlIlIK 
SORUMlUlUKlARIMIZI YERİNE 
GETİRMEYİ MÜMKÜN KIlAR
Uzun vadede yüksek kârlılık hem H&M hem de 
paydaşlarımız için önemlidir. Yüksek bir ödeme 
gücü, uzun vadede istikrar ve çalışanlarımız için 
güvenlik sağlar. Kâr ve güçlü finansal durum, 
sorumluluklarımızı yerine getirmeyi mümkün kılar.  

DOĞRU, TARAFSIZ VE ŞEFFAF İlETİŞİM
H&M 1974’ten beri Stockholm Borsasında işlem 
görmektedir ve menkul kıymetler borsası ve 
medyayla açık bir iletişimimiz var. İletişimimiz 
doğru, tarafsız ve şeffaf olmanın yanı sıra 
ilgili yasalara ve düzenlemelere uyar. NASDAQ 
OMX Stockholm tarafından belirlenen bilgi 
düzenlemelerine uyarız. Yıllık Sürdürülebilirlik 

Raporu yayınlarız. Sürdürülebilirlik raporumuza 
temel olarak GRI (Global Reporting Initiative) 
Sürdürülebilirlik Raporu Yönergelerini, Hazır 
giyim ve Ayakkabı Sektörü Ekinin yanı sıra BM 
Küresel İşbirliği Paketi ilkelerini kullanırız.

ADİl REKABET
H&M, adil rekabeti desteklemeye kararlıdır ve 
işletmemiz açık pazar ortamında faaliyet gösterir.  

İÇERİDEN BİlGİYE DAYAlI BORSA 
İŞlEMlERİ 
H&M’le ilgili içeriden bilgiye sahip çalışanlarımız, 
yürürlükteki ilgili tüm içeriden bilgiye dayalı borsa 
işlemleri kurallarına uygun bir şekilde hareket 
etmelidir. H&M’le ilgili içeriden bilgiler, H&M 
hissesinin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek, 
kamuya açık olmayan bilgilerdir. 

HER ZAMAN VERGİlERE UYAR
H&M vergilere uyar ve vergi politikamız her 
zaman işlerimizi yansıtır. H&M vergilerini uygun 
zamanlarda öder. Şirketin vergi yükümlülüklerini 

doğru bir şekilde yansıtması için, ilgili vergi 
kurumu tarafından istenen ilgili bilgileri gecikme 
olmadan veririz. H&M’in kurum içi işlem modeli 
OECD Transfer Fiyatlandırması yönergelerine 
tamamen uygundur. 

SİYASET
H&M tek tek siyasetçilere veya siyaset partilerine 
doğrudan finansal katkıda bulunmaz. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – 
OlUMlU BİR FARK YARATMA
H&M’in değer zincirinde sürdürülebilir değişiklik 
yaratmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra, H&M 
Conscious Foundation H&M’in faaliyet gösterdiği 
ülkelerde insanların ve toplulukların günlük 
yaşamlarında olumlu bir fark yaratmaya odaklanır. 
Bu hem dünya çapında hem de yerel çeşitli 
organizasyonlarla sıkı işbirliği içinde yapılır.
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Çalışanlarımızın başarımızın anahtarı olduğunu 
biliyoruz. H&M, minnettarlığımızı göstermek için 
HIP’i (H&M Incentive Program) oluşturdu. Bu 
program, 2011’den bu yana çalışanlarımızın günlük 
sorumluluklarının ve uzun vadeli bağlılıklarının 
karşılığını verdi. Program, Stefan Persson ailesinin 
yaptığı yüksek miktarda bağışla başladı. 

Çalışanlarımız H&M’de beş yıl geçirdikten 
sonra, H&M Group’un elde ettiği kârı paylaşmaya 
başlayacaklar. Ne kadar uzun süre çalışırsanız, 
o kadar fazla pay alırsınız. Bu kadar basittir ve 
tüm ülkelerde H&M Group’ta çalışan herkes 
için görev, maaş veya iş sözleşmesi göz önünde 
bulundurulmaksızın aynıdır. 

Çalışanlarımız 62 yaşına geldiğinde HIP’den 
ödeme alacaktır. Ancak, 2021 yılından itibaren 
çalışanlarımız, H&M Group’ta on yıl geçirmiş 
olmaları koşuluyla ilk ödemelerini almayı 
seçebilirler. 

Ödeme tahminleri de dahil olmak üzere HIP ile 
ilgili ayrıntı bilgilere hm.com adresinden veya H&M 
Inside’dan ulaşabilirsiniz.

Yerel yasalar nedeniyle şartlar ve kurallar bazı ülkelerde farklılık gösterebilir.

– H&M’deki herkes için
HIP – H&M Incentive Program
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Etik Kurallar

İnsan Hakları Politikası

Ayrımcılık ve Eşitlik Politikası

Çeşitlilik Politikası

Taciz Politikası

Güvenlik Politikası

Şikayet Prosedürü 

Uyuşturucu ve Alkol Politikası

Muhbirlik Politikası

Davranış Kuralları

Sürdürülebilirlik Politikası

Ürün Politikası

Satın Alma Politikası

Finans Politikası

Vergi Politikası

İletişim Politikası

Reklamcılık Politikası

Güncel olmaları için politikalarımızı ve ilkelerimizi sürekli 
düzenlediğimizden, yukarıdaki politikaların bazıları zaman 
içinde değişebilir ve adları değiştirilebilir. İlkeler ve politikalar 

Grup içinde her yerde geçerlidir ancak yerel/ulusal yasalara ve 
düzenlemelere göre uyarlanması gerekebilir.

Bu belgedeki destekleyici Kurallar 
ve Politikalar şunlardır:


