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Beijer Alma’nın kurumsal sorumluluğa 

(CR) yaklaşımı, küresel bağlamda 

sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (SDG) ve 

diğer uluslararası ilke ve anlaşmalara 

dayanmaktadır. Çalışanlarımız, iş 

ortaklarımız ve müşterilerimiz için 

değerlerimizi netleştirmek amacıyla 

oluşturduğumuz Davranış Kurallarımız 

var. Bu kurallar, faaliyetlerimizin hem 

çevre hem de toplum üzerindeki etkisinin 

sorumluluğunu nasıl üstlendiğimizi 

açıklamaktadır.
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Beijer Alma AB, uluslararası, borsada işlem gören bir sanayi grubudur. İş konseptimiz, 
iyi bir büyüme potansiyeline sahip şirketleri satın almak, sahiplenmek ve geliştirmektir. 
Beijer Alma AB’nin yan kuruluşları, bileşen üretimi ve katma değerli satış, üretim ve niş 
teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GİTGİDE VE HIZLA İŞE 
BAKIŞTA DAHA ELEŞTİREL OLMA YOLUNDA 
ve Lesjöfors, bu gelişmede öncü olma 
konusunda azimlidir. Müşterilerimiz 
için çekici bir ortak olmak için lider ko-
numda olmanın öneminin farkındayız. 
Kurumsal kültürümüz merkezi değildir 
ve bireyin rolü önemlidir. Açık bir 
sürdürülebilirlik gündemi, yetenekleri 
işletmelerimize çekme konusunda da 
belirleyici olacaktır. Bu nedenle, bizim 
için net hedeflere sahip olmak ve Grup-
ta sürdürülebilirlik konularını proaktif 
olarak takip etmek önemlidir.

OLA TENGROTH, LESJÖFORS MÜDÜRÜ

GENİŞ ÜRÜN TEKLİFİMİZ ve güçlü teknik 
uzmanlığımız, müşterilerimizin çev-
resel etkilerini azaltarak üretkenliğin 
artmasına katkıda bulunur. Pazardaki 
en iyi teklife sahip olduğumuzdan emin 
olmak için, ürün kalitesi ve çevresel 
etkide yüksek standartlara sahip piya-
sanın önde gelen tedarikçileriyle yakın 
bir şekilde çalışıyoruz. Olumlu çalışma 
ortamımız ve sağlam iş ahlakımız da 
çalışan ve müşteri memnuniyetine katkı 
sağlamaktadır. Bu şekilde sürdürüle-
bilirlik, Beijer Tech’in rekabet gücünü 
arttırmaktadır.  

STAFFAN JOHANSSON, BEIJER TECH MÜDÜRÜ

BÜYÜMEK İÇİN GRUBUMUZUN SORUMLU HAREKET ETMESİ 
GEREKİR. Bu da, insan ve çevreye karşı sorumluluk 
almamız anlamına gelir. Bunu, belirgin bir sosyal 
katılımcılıkla sağlam iş ahlakını sürdürerek ve 
kaynakların, iklim üzerindeki etkisinin azaltılarak 
verimli kullanılması yoluyla yapıyoruz. Aynı zamanda 
çalışanlarımız iş yerlerimizin güvenli olduğunu, 
eşitlik sağladığını ve kişisel yaşam için 
elverişli olduğunu hissetmelidir. Ayrıca 
müşteriler, iş ortakları ve diğer paydaşlar-
la ilişkilerimiz güvene dayalı olmalıdır.

Davranış Kurallarımız bu konuda 
rehber görevi üslenmiştir. Kurallar, BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi girişim-
lerle bağlantılıdır. Bu da bizim, çevre 
ve CR (kurumsal sorumluluk) ile ilgili 
On İlkeyi takip ettiğimiz anlamına gelir. 
Ayrıca ihbar hizmetimiz de mevcuttur. Bu 
hizmet çalışanlar tarafından, kendi orga-
nizasyonları içinde üstesinden gelmekte 
zorlandıkları herhangi bir uygunsuzluk 
keşfettikleri takdirde kullanılacaktır.

Sorumluluk üstlenme konusundaki 
talep nettir. Davranış Kuralları, hem birey hem 
de organizasyon olarak bu sorumluluğu alma-
mıza yardımcı olur. Kurallar, açıkça tanımlan-
mış sürdürülebilirlik hedefleri ve sonuç odaklı 
çabalarla nelerin başarılması gerektiğini göste-
rerek günlük çalışma hayatını destekler. Kurum 
kültürümüz de bir destek görevi görmektedir. 
Beijer Alma açık bir kültüre sahiptir. Bu açıklık, 
hoşgörü ve bilgiye erişim ile karakterize edilir 
ve böylece sürdürülebilirlik çalışmalarımızda bir 
başka itici güç haline gelir.

HENRIK PERBECK,  
MÜDÜR VE BEIJER ALMA GRUP BAŞKANI
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İnsan ve çevreye karşı sorumluluğumuz



Kurumsal Sorumluluk

Beijer Alma’nın en önemli hedefi, müşteriler, hissedarlar, ortaklar ve çalışanlar için katma değer yarat-
maktır. 

Bu, müşteriler için artan karlılık ve rekabet gücü, hissedarlar için cazip getiriler ve çalışanlar için 
piyasaya dayalı maaşlar ve koşullar gibi finansal faydalar anlamına gelir. Kalite ve sürdürülebilir büyü-
me hedeflerimizden taviz vermeden katma değer yaratmalıyız. Buna göre çevresel sorumluluk, sosyal 
sorumluluk ve sağlam iş ahlakı, günlük faaliyetlerimizin ve Grubun uzun vadeli stratejisinin doğal birer 
unsurudur. 

Kurumsal sorumluluğa yaklaşımımız, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmala-
ra dayanmaktadır. 

Sosyal sorumluluk standardı (ISO 26000) da, davranış kurallarının tasarımında bir rehber olmuştur. 
Kurallar, faaliyet ve ürünlerin hem çevre hem de genel olarak toplum üzerindeki etkisi konusunda nasıl 
sorumluluk aldığımızı gösterir.

İNSAN, ÇEVRE VE İŞ AHLAKI 
Davranış Kuralları üç alana odaklanır: insan ve toplum, çevre ve de iş ahlakı. Ayrıca kurallar Grubun iş 
ortakları, kalite ve ürün sorumluluğu konusundaki yaklaşımını ve böylece sürdürülebilir bir değer zinciri 
yaratma çabalarımızı özetlemektedir. Kurallar, her bir alanda desteklediğimiz tutumu ve bunu gerçekleş-
tirmek için tüm çalışanların yapması gerekenleri açıklar. Kuralların kendisi destek görevi görse de, ancak 
günlük faaliyetlere uygulandığı zaman amaçlarımız netleşerek bir fark yaratır. Dolayısıyla bu, birlikte 
üstlenmemiz gereken bir sorumluluktur.

Davranış Kurallarımızda ve bu kurallar aracılığıyla:
 ■ Mevzuata, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve diğer uluslararası 

anlaşmalar ve yönergelere uyarız.
 ■ Paydaşlarımızın finansal beklentilerini dikkate alır, aynı zamanda da müşteri ve hissedarlar için değer 

yaratırız.
 ■ Sosyal sorumluluk Grubun tümüne yerleşir ve çalışanlar, müşteriler, iş ortakları, iş sahipleri ve diğer 

paydaşlarla kurulan ilişkilerde uygulanır. 
 ■ Toplumda sağlık ve refah dahil olmak üzere sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunuruz.  

HEPSİ İÇİN GEÇERLİ
Kurumsal yönetim kuralları ve grubun diğer ilkeleri ile birlikte davranış kuralları, bir çerçeve işlevi görür. 
Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Beijer Alma’nın tüm çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu 
üyeleri için geçerlidir. İş ortaklarımızdan davranış kurallarını dikkate almalarını ve faaliyetlerinde benzer 
ilkeleri uygulamalarını bekliyoruz.
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 1999 yılında oluşturulan 17 küresel 
sürdürülebilir büyüme hedefinden oluşur.  Bunlar, yoksulluğu ve 
açlığı sona erdirmeyi, herkes için insan haklarını gerçek kılmayı, 
cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve tüm kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesini, gezegenin ve doğal kaynaklarının kalıcı olarak 
korunmasını sağlamayı amaçlar. Beijer Alma bu 17 hedef arasın-
dan, sürdürülebilirlik çalışmalarımızla en fazla bağlantıya sahip ve 
bu çalışmalarda pusula görevi görecek dokuz hedefi seçti.

Hedef 4. Herkese iyi eğitim– kaliteli, kapsayıcı ve eşit değerde 
eğitim sağlamak ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek.
Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme ve okullar, üni-
versiteler, araştırma enstitüleri ve endüstriyel ağlarla iş birlikleri ve 
projelere katılma fırsatı sunuyoruz.

Hedef 5. Cinsiyet eşitliği – cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız 
çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak. 
Din, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş, 
sosyal geçmiş veya etnik köken temelinde hiç kimseye ayrımcılık 
yapmaz, çeşitliliği destekler ve geliştiririz.

Hedef 7. Herkese sürdürülebilir enerji – uygun fiyat, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerjiye herkesin erişimini sağlamak. 
Su, enerji, malzeme ve diğer doğal kaynakları verimli ve sürdürüle-
bilir büyüme odaklı olarak kullanırız.

Hedef 8. İnsana yakışır çalısma koşulları ve ekonomik büyüme 
– İşte süreklilik, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, 
herkes için insana yakışır çalışma koşulları ile tam ve üretken 
istihdam.
Tüm çalışanlarımıza adil, onurlu ve saygılı davranır, herkesin 
örgütlenme hakkına saygılı duyarız. Bizim en önemli iş hedefimiz, 
Beijer Alma’da uzun vadeli başarılı gelişmeyi sağlayan ve insan ve 
çevre için sorumluluk aldığımız anlamına gelen karlı büyümedir. 

Hedef 9. Sürdürülebilir sanayi, yenilikler ve altyapı- dayanıklı 
altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme sağla-
mak ve yeniliğe teşvik etmek. 
İşi bir yaşam döngüsü perspektifinden görüyoruz - hammaddeler, 
iş ortakları, ürünler, hizmetler ve müşteriler - ve yenilikçi bir şekil-
de grubun gelişimine katkıda bulunan çevresel faydayı, ticari fayda 
ile birleştiriyoruz.

Hedef 12. Sürdürülebilir üretim ve tüketim – sürdürülebilir üretim 
ve tüketim kalıplarının sağlanması. 
Ürünlerimiz, üzerinde anlaşmaya varılan yasal standartları karşı-
lamalı ve kullanım açısından sağlık standartlarını ve ürün kalitesi 
ve güvenliği ile ilgili hususları dikkate almalıdır. Çevresel etkinin 
azaltılmasına katkıda bulunan ürünler ve çözümler sunuyoruz.

Hedef 13. İklim değişikliğiyle mücadele – İklim değişikliği ve 
sonuçları ile mücadele etmek için derhal harekete geçmek. 
İklimi etkileyen gazların emisyonlarını azaltmalı ve iklim değişikli-
ğinin çalışmalarımızı nasıl etkilediğini değerlendirmeliyiz.

Hedef 16. Beijer Alma’nın 16.5 ara hedefiyle üzerinde yoğunlaştığı 
barışçıl ve kapsayıcı bir toplum– yolsuzluk ve rüşvetle mücadele.
Kendi faaliyetlerimizde dürüstlük ve doğruluk talep eder, bunu 
tüm iş ortaklarımızdan bekleriz. Rüşvet yasaktır. Hediyeler ve diğer 
iyilikler, yerel adetlerin ve yerel mevzuatın ötesine geçmemelidir. 
Tüm birimler ve çalışanlar rekabet yasalarına uymak zorundadır.
 

Hedef 17. Uygulama ve küresel ortaklık – sürdürülebilir bir büyü-
me için uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve küresel ortaklı-
ğın yeniden canlandırılması.
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız, Beijer Alma’dan talepte bulu-
nan ve beklentileri olan çeşitli paydaşlardan etkilenmektedir. Bu 
beklentileri rahat bir marjla karşılamaya yönelik çabalarımız, 
sürdürülebilir büyüme stratejimizin doğal bir parçasıdır.

Grubun hedefleri ile küresel hedefler arasındaki bağlantı, Beijer 
Alma’nın entegre yıllık raporu ve sürdürülebilirlik raporunda 
sunulmaktadır.

Küresel sürdürülebilir büyüme hedefleri – bir pusula
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Sürdürülebilir büyüme stratjisi 

Beijer Alma, Nasdaq Stockholm’de işlem gören uluslararası bir sanayi grubudur. İş konseptimiz, iyi büyü-
me potansiyeli olan şirketlere sahip olmak ve bunları geliştirmektir. Faaliyet alanlarımız, bileşen üretimi 
(Lesjöfors) ve ayrıca değer yaratan satış, üretim ve niş teknolojileri (Beijer Tech) odaklanmıştır. Kurumsal 
sorumluluk, iş stratejimizin bir parçasıdır ve kârlı bir şekilde büyüyebilmemiz için bir ön koşuldur. Bu 
sorumluluk, davranış kurallarına, en önemli sürdürülebilirlik konularımıza, riskleri ve fırsatları nasıl 
belirlediğimize ve değer zincirimizle nasıl çalıştığımıza dayanmaktadır. Tüm bunlar, daha iyi bir dünyaya 
katkıda bulunan, iş fırsatları yaratan, riskleri azaltan ve paydaşların talep ve beklentilerini karşılama-
mızı sağlayan sürdürülebilirlik çalışmalarının önünü açıyor. Sürdürülebilir büyüme stratejisi aşağıdaki 
bölümlere dayanmaktadır:

 ■ DAVRANIŞ KURALLARI. Kurallar, çalışanlara ve paydaşlara insanları, toplumu, çevreyi ve iş etiğini ilgi-
lendiren konulara nasıl baktığımız konusunda rehberlik eder. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, 
Beijer Alma’daki herkes için geçerlidir. Davranış kuralları, uluslararası ve ulusal mevzuatın yanı sıra 
BM’nin Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimine ve diğer uluslararası etik ilkelere destek ve saygıya dayan-
maktadır. 

 ■ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU. Odaklanılan konu, Grubun iş stratejisi için gerekli ve paydaşlar için önemli 
olan sürdürülebilirliktir.  

 ■ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ. Beijer Alma’nın faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri hakkında bir yaşam 
döngüsü perspektifi. 

 ■ RİSKLER VE FIRSATLAR. Riskler tanımlanır, yönetilir ve en aza indirilir. Sürdürülebilir büyüme fırsatları 
dikkate alınır ve ticari fayda sağlanmasına katkıda bulunur.

 ■ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ. Önemli alanlarda uzun vadeli tüm grup (holding) kapsamında 
hedefler. Bunlar, grup birimlerinde ayrıntılı hedefler ve eylem planları ile desteklenir.

UYGULAMADA ÇALIŞMA 
 ■ SORUMLULUK. Faaliyetlerde sürdürülebilirlik çalışmasının uyarlanması ve grup şirketlerinin çeşitli 

birimlerinde yürütülmesi anlamına gelen devredilmiş sorumluluk.
 ■ ISO 14001. Her şeyden önce çevre yönetim sistemi ISO 14001 çerçevesinde sürekli iyileştirmelerle siste-

matik çalışmaya odaklanmak. 
 ■ TAKİP VE İLETİŞİM. Sürdürülebilirlik çalışmalarının düzenli takibi ve ağırlıklı olarak faaliyet raporu ile 

entegre edilen sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla grubun çeşitli paydaşları ile şeffaf iletişim.

KURUMSAL SORUMLULUK
Kurumsal sorumluluk stratejisi, davranış kurallarına, önemli sürdürülebilirlik konularına, riskleri ve fırsat-
ları nasıl belirlediğimize ve değer zinciriyle nasıl çalıştığımıza dayanmaktadır. Genel olarak, bu strateji, 
Beijer Alma’da karlı, sürdürülebilir büyüme yaratılmasına katkıda bulunur.
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ndeki on ilke, bizim ve paydaşlarımız 
için önemli olan alanlara örneğin azaltılmış çevresel etki, güvenli 
çalışma alanları, insan haklarına saygı ve sağlam iş ilkeleri gibi, 
odaklanmamıza yardımcı olur.

İnsan ve toplum   

İNSAN HAKLARINA SAYGI 
 ■ Tüm çalışanlarımıza adil, onurlu ve saygılı davranırız.
 ■ Din, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş, sosyal geçmiş veya etnik köken nede-

niyle kimseye farklı davranmayız.
 ■ Çeşitliliği destekler ve geliştiririz.
 ■ Tüm çalışanların örgütlenme hakkına saygı duyarız.
 ■ Çocuk işçi, yasadışı işçi çalıştırma veya zorla çalıştırmayı kabul etmiyoruz, fuhuş ve diğer seks ticareti 

dahil her türlü insan ticaretine sıfır tolerans gösteriyoruz.

İYİ ÇALIŞMA ORTAMI
 ■ Faaliyetlerimiz, çalışma ortamı alanındaki mevzuata iyi bir marjla uyulacak şekilde yürütülmelidir.
 ■ İş kazaları konusunda sıfır vizyona sahibiz, iş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeyiz.
 ■ İyi ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için önleyici ve sistemli çalışırız.
 ■ Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunarız.

BELİRGİN BİR TOPLUMSAL KATILIMCILIK 
 ■ Mümkün olduğunda, Beijer Alma’nın faaliyet gösterdiği toplumlara dahil oluyoruz. Yerel çalışanları ve 

yöneticileri işe almaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.
 ■ Değerlerimizi paylaşan ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara fayda sağlayan kuruluşlarla destek ve 

sponsorluk iş birliklerine öncelik veriyoruz.
 ■ Okullar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve endüstriyel ağlarla iş birlikleri ve projelere katılıyoruz.
 ■ Siyasi konularda tarafsız bir duruş sergileriz. Şirket adı veya Beijer Alma’nın mali kaynakları siyasi 

bağlamlarda kullanılamaz.



Çevre konularında sistematik ve amaçlı çalışarak, hem iş  
değeri hem de çevresel fayda yaratıyoruz.

Çevre

ÖNLEYİCİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI
 ■ Faaliyetlerimiz, çevre alanındaki mevzuata iyi bir marjla uyulacak şekilde yürütülmelidir. 
 ■ Yeni mevzuat konusunda iyi bir öngörüye sahip olmalı ve müşterilerin ve diğer paydaşların gereksi-

nimlerini ve isteklerini zamanında yakalamalıyız.
 ■ Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için önleyici ve uzun vadeli hedeflerle çalışıyoruz. İhtiyat ilkesi bu 

çalışmaya rehberlik eder. 
 ■ İklimi etkileyen gazların emisyonlarını azaltmaya çalışıyoruz. Düzenli analizlerle, iklim değişikliğinin 

operasyonlarımızı nasıl etkilediğini değerlendiriyoruz. 
 ■ Su, enerji, malzeme ve diğer doğal kaynakları iyi bir yönetimle ve sürdürülebilir büyümeye odaklana-

rak verimli bir şekilde kullanıyoruz.
 ■ Hammadde, kimyasal ürün, paketleme ve dağıtım yöntemlerini tedarik ederken çevre ve sağlık yönleri-

ni dikkate alıyoruz.
 ■ Kaza, yangın ve çevreye yönelik kontrolsüz emisyon risklerini sistematik olarak tanımlayarak ve değer-

lendirerek iyi bir acil durum hazırlığına sahibiz.
 ■ Sürdürülebilirlik çalışmalarımız hakkında şeffaf, düzenli ve olgusal bilgiler sağlıyoruz.
 ■ Çevre sorunları ile sistematik olarak çalışıyoruz. ISO 14001’e göre belgelendirilmiş çevre yönetim sis-

temleri, ilgili birimlerde bulunmalıdır.
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İş ahlakı

İYİ İŞ AHLAKI
 ■ Kendi faaliyetlerimizde dürüstlük ve onurlu davranış talep ediyor, iş ortaklarımızdan da aynısını bekliyo-

ruz.
 ■ Rüşvet yasaktır. Acentelere, tedarikçilere ve diğer iş ortaklarına her türlü tazminat sadece gerçek mal veya 

hizmetlerle ilgili olacaktır.
 ■ Hediyeler ve diğer faydalar beklenen misafirperverliğin unsurları olabilir, ancak yerel geleneklerin ötesi-

ne geçmemeli ve yerel mevzuata tamamen uygun olmalıdır.
 ■ Gruptaki tüm birimler ve çalışanlar rekabet yasalarını dikkate almak ve bunlara uymak zorundadır.
 ■ Tüm çalışanlar, özel finansal konular ile şirketin ticari faaliyetleri arasındaki çıkar çatışmalarından kaçın-

malıdır.
 ■ Grubun şirketlerinden birinde yapılan tüm ticari işlemler, grubun kurallarına göre ve uluslararası muha-

sebe standartlarına uygun olarak yönetilmesi gereken şirketin muhasebesinde açıkça görülebilmelidir.
 ■  Çalışanların, kişisel sonuç riski olmaksızın, önemli usulsüzlükler hakkında ihbarda bulunabilmelerini 

sağlıyoruz.
 ■ Sağlıklı iş ilkeleri uygulayacağız ve reklam ve pazarlama konusunda sorumlu ve ölçülü olacağız.
 ■ Sahiplik haklarına ve fikri mülkiyetin haklarına saygı duyuyoruz.

HİSSEDARLARA KARŞI SORUMLULUK
Hissedarların yatırımlarını koruyor ve sürekli daha iyiye giden rekabetçi bir getiri için çalışıyoruz. Kurumsal 
yönetimimiz, aktif ve sorumlu sahiplik, genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu, Müdür (CEO) ve denetçiler 
arasında dengeli bir sorumluluk dağılımı ve tüm paydaşlara karşı açıklık ve şeffaflık için ön koşulları sağla-
maktır. Beijer Alma ve hissedarlar arasındaki ilişki aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

 ■ Yol gösterici stratejilere ve eylem seçeneklerine karar verirken, hissedarın yatırım yaptığı paranın getirisi 
her zaman dikkate alınır.

 ■ Hissedarları Grubun faaliyetleri, sonuçları, riskleri ve stratejileri hakkında iyi bilgilendiririz. Bu, Beijer 
Alma hissesinin listelendiği borsaların kurallarına göre yapılır. 

 ■ Paydaşlarımız için önemli olan bilgiler her zaman koşullar izin verir vermez sağlanmalıdır.

İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ İLETİŞİM
 ■ İletişimimiz açık ve dürüst, yürürlükteki mevzuata, kurallara ve normlara uygun olmalıdır. Uygun bir iş 

gizliliği çerçevesinde şeffaf ve doğru olacağız.
 ■ İletişimin düzenli temaslara, netliğe ve iyi iş ahlakına dayandığı paydaşlarımızla yakın ilişki kurarız.
 ■ Her çalışanın kendisini kişisel olarak ilgilendiren koşullar hakkında konuşma özgürlüğüne saygı duyuyo-

ruz. Beijer Alma’nın faaliyetleri ile ilgili konularda, sadece ilgili yönetimin temsilcileri Beijer Alma adına 
konuşma hakkına sahiptir. Bu nedenle Beijer Alma’nın faaliyetleri hakkındaki sorular yerel yönetime, 
iştiraklerin yönetimine veya grup yönetimine yönlendirilmelidir. Hisse fiyatını etkileyebilecek tüm dış bil-
giler Yönetim Kurulu, CEO (Genel Müdür) veya CFO (Ekonomi sorumlusu Müdür)  tarafından iletilecektir.
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Sürdürülebilir değer zinciri

İŞ ORTAKLARIMIZ
 ■ Tedarikçiler, alt yükleniciler, ortaklar, acenteler ve dağıtımcılar gibi iş ortaklarımızla iş birliğine değer 

veriyoruz. 
 ■ İş ortaklarımızdan Davranış Kurallarımızın sosyal, iş ahlaki ve çevresel ilkelerine ve Beijer Alma 

tarafından desteklenen uluslararası yönergelere uymalarını bekliyoruz. Aynı talep ve değerleri kendi iş 
ortaklarına da uygulamalarını bekliyoruz.

 ■ İş ortaklarımızın faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevreyi, insan sağlığını ve toplumu olumsuz yön-
de etkilememesi için çalışmalarını istiyoruz.

 ■ İş ortaklarımızı kaliteli, çevre ve çalışma ortamı için belgelendirilebilir yönetim sistemleri sunmaya 
çağırıyoruz. 

 ■ İş ortaklarımızın sürdürülebilir büyümedeki performanslarını düzenli olarak izliyoruz. Gereksinimleri-
mizi karşılamıyorlarsa, bu durum iyileştirme önlemleri taleplerine veya iş birliğinin sonlandırılmasına 
neden olabilir. 

 ■ Bazı metallerin (çatışma mineralleri) silahlı çatışma alanlarındaki kaynaklardan elde edilmediğini 
makul bir kesinlikle belirlemek için inceleme prosedürleri uyguluyoruz.

DOĞRU KALİTE, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ADAPTASYONU
 ■ Hizmet ve ürünleri doğru kalitede sunarak müşterilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerini her zaman 

karşılayacağız.
 ■ Ürünlerimiz, kullanımlarıyla ilgili olarak kabul edilmiş, yasal normları ve sağlık standartlarını karşıla-

malıdır. 
 ■ Ürünlerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler, örneğin güvenli ve çevre dostu kurulum, bakım, depola-

ma ve nihai bertaraf ile ilgili olanlar gibi, her zaman doğru ve açıktır.
 ■ Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği ile ilgili hususları dikkate alıyor ve çevresel etkinin azaltılmasına 

katkıda bulunan ürünler ve çözümler sunuyoruz. 
 ■ Sistematik çalışıyoruz. ISO 9001’e göre belgelendirilmiş kalite yönetim sistemleri ve/veya sektöre özel 

belgelendirme sistemleri, ilgili oldukları birimlerde bulunmalıdır. 

Sürdürülebilir büyüme ile ilgili çalışmaların başarılı olması için iş 
ortaklarımızla işbirliği yapıyor ve onlardan taleplerde bulunuyoruz. 
Ayrıca, müşterilerimizin doğru ürün ve hizmet kalitesi gereksinimlerini 
de karşılıyoruz.
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Günlük yaşamda kurumsal sorumluluk

YÖNLENDİRİCİ POLİTİKALAR 
Davranış Kuralları, Beijer Alma’nın temel değerlerini yansıtır. Çevre, 
çalışma ortamı, kalite ve iletişim gibi konularda, Grup şirketleri 
kendi ayrıntılı kılavuzlarını geliştirmelidir. Bu kılavuzlar, şirketlerin 
yönetim sistemleri çerçevesinde geliştirilmektedir. İstek seviyesi, 
Grubun Davranış Kurallarında belirtilenle eşleşmelidir. 

ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR
Sorumlu iş anlayışının uygulanmasından genel olarak sorumlu 
olan Genel Müdür’dür (CEO). Aynı zamanda, Grup eğitim verecek, 
bilgi dağıtacak ve Davranış Kuralları bilgisinin yüksek olmasını 
sağlayan takipler yapacaktır. Günlük yaşamda, Kuralların nasıl 
uygulandığına ilişkin sorumluluk, Grup şirketlerinin yöneticilerine 
devredilir. Kurallar, şirketlerin iş ahlakı konusunda ayrı bir eğitim 
de içeren iç eğitim programlarına dahil edilmiştir. Yöneticiler, 
kılavuzların uygulanmasında rol model olacak şekilde hareket 
etmelidir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Davranış Kuralları büyük ölçüde sürekli iyileştirme çalışmalarına 
dayanmaktadır. Sistematik çalışma yoluyla, çevresel etkiyi azaltır, 
çalışma ortamını iyileştirir ve diğer iyileştirme önlemlerini uygula-
rız. Önleyici tedbirler ve ihtiyati tedbir ilkesinin kullanılması bizim 
için önemlidir. 

SIFIR HOŞGÖRÜ
Kuralların belirli alanlarında, örneğin mevzuata uyum, insan 
haklarına saygı ve rüşvet, yolsuzluk ve rekabet yasalarıyla ilgili 
meseleler gibi, sapmalar için sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.

YÖNETİM SİSTEMİ
Çevresel (ISO 14001) ve kalite (ISO 9001) yönetim sistemleri, tüm 
üretim birimlerinde ve sertifikalı yönetim sistemleri gerektirebi-
lecek diğer faaliyetlerde uygulanacaktır. Az sayıda çalışanı olan 
birimlerdeki yönetim sistemlerinin dışarıdan sertifikalandırılması-
na gerek yoktur.

TAKİP VE RAPORLAMA
Şirketlerimizde sürdürülebilir büyüme ve sorumlu iş çalışmalarına 
yönelik faaliyetlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Takip, yıllık an-
ketler, geri bildirimler ve resmi denetimler yoluyla yapılır. Grubun 
performansı, Yıllık Rapora entegre edilen Sürdürülebilirlik Rapo-
ru’nda açıklanır. Raporlama, büyük şirketler için zorunlu sürdürü-
lebilirlik raporlamasına ilişkin uluslararası ilke ve mevzuatı takip 
etmektedir. Ayrıca, önlemlerin ve performansın düzenli olarak 
raporlanmasına dair BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin gereklilikle-
rini de karşılamaktadır.

İŞLETME YÖNETİMİ
Değer yaratmanın önünü açan etkili işletme yönetimi, uzun vadeli 
sahiplik ve kurumsal sorumluluktur. Bu değer yaratma, yüksek 
müşteri değerine sahip, yani müşterinin işini geliştiren, kolaylaştı-
ran, güçlendiren, tasarruf sağlayan veya başka bir şekilde geliştiren 
ürün ve hizmetler sunmamıza dayanmaktadır. Şirketlerimiz bu tür 
bir müşteri değeri sunduğunda, ürün ve hizmetlerindeki marjları 
iyileştirebilir, bu da karlılığı ve buna bağlı olarak şirketlerin ve Gru-
bun değerini arttırır. Bu da, Beijer Alma’nın hissedarları için artan 
değer yaratır. 

Etkin yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık, ahlaki davranış, paydaş-
larımızın faaliyetlerine ve mevcut mevzuata saygıya dayanmakta-
dır. Karar verme araçlarımız aşağıdakiler üzerine kuruludur: 

 ■ Ekonomik, doğal ve insan kaynakları verimli kullanılır.
 ■ Güvenlik ve sağlık açık bir önceliktir.
 ■ Çevresel ve sosyal sorumluluğun uygulandığı ve teşvik edildiği 

bir kurum kültürü için çalışırız.
 ■ Uzun vadeli stratejimizi toplumun ve diğer paydaşların talep ve 

görüşleriyle dengeleriz. 
 ■ Paydaşlarımızla sürdürülebilir büyüme konusunda iletişim kurar 

ve görüşlerini alırız.
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UYGULAMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Sürdürülebilirlik çalışmalarında strateji, hedefler ve takip, Beijer 
Alma’nın yönetimi, Lesjöfors,  Beijer Tech yöneticilerinden olusan 
grup çapında müdürler ve sürdürülebilirlik sorumluları tarafından 
yürütülür. Bu çalışma, kısmen Grubun stratejik sürdürülebilirlik 
çalışmalarından sorumlu olan ve kısmen Grup şirketlerinde yapılan 
çabaları destekleyen ve koordine eden Sürdürülebilirlik Müdürümüz 
Anna Haesert aracılığıyla koordine edilmektedir.



Beijer Alma’daki iş ortamı şeffaf olmalı ve iş ahlakı düzeyi yüksek olmalıdır. Bundan anlaşılacağı üzere, 
herhangi bir yanlışlığı erken yakalamak istiyoruz. Bu nedenle, şüpheli usulsüzlüklerin bildirilebileceği bir 
ihbar sürecimiz var. Bir çalışanın veya başka bir kişinin etik olmayan veya yasadışı olabilecek davranışlar 
keşfetmesi durumunda kullanılır. 

DIŞ YÖNETİM
Güvenli anonimlik için, muhbir kanalımız hem bildirimin hem de sonraki diyaloğun şifrelendiği ve şifre ko-
rumalı olduğu harici bir şirket aracılığıyla ele alınmaktadır. Aynı zamanda, umudumuz, çalışanların ve diğer 
paydaşların, soru veya şüphe durumunda öncelikle bizimle doğrudan iletişime geçmeleri için kendilerini 
güvende hissetmeleridir. 

İNTERNET ÜZERİNDEN
İhbarcılık hizmeti aşağıdaki ağ adresi (URL) üzerinden kullanılabilir: beijeralma.whistlelink.com, ancak Be-
ijer Alma’nın web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla da erişilebilir. Bildirimde bulunan bir formu doldurur 
ve raporu gönderir. Dış şirket daha sonra raporun Grubun muhbir kanalı çerçevesinde ele alınmaya uygun 
olup olmadığını değerlendirir ve muhabire geri bildirim sağlar.
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İhbar hizmeti
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). Kelimelerin açıklamaları

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ: Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi 1999 yılında Davos’taki Dünya Eko-
nomik Forumu’nda başlatıldı. Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin amacı, şirketlerin dört alanda uluslararası 
kabul görmüş on ilke için aktif sorumluluk almalarını sağlamaktır: insan hakları, iş hukuku, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele. Beijer Alma, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 2015 yılında katılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun çevre politikasını gerçeğe dönüştürmek ve çevresel açıdan yönetmek 
için bir çevre yönetim sistemi kullanılır. Amaç, sürekli iyileştirmeler yoluyla çevresel etkiyi azaltmaktır. 
Beijer Alma, çevre yönetim sistemleri için uluslararası bir standart olan ISO 14001’i kullanmaktadır.

DAVRANIŞ KURALLARI: Davranış kuralları, bir şirketin veya kuruluşun işini etik, sosyal ve çevresel olarak 
doğru bir şekilde nasıl yürütmesi gerektiğine dair hazırlanmış gönüllü bir kılavuzdur. Beijer Alma’nın 
Davranış Kuralları, diğer şeylerin yanı sıra, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) iş hukukuna ilişkin 
temel sözleşmelerine, BM İnsan Hakları Beyannamesi’ne, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesine dayanmaktadır. Sosyal sorumluluk için bir standart olan ISO 26000’den 
de ilham aldık.

İHBAR HİZMETİ: Çalışanların alarmı çalmasını kolaylaştıran bir hizmettir - yani, “düdüğü üfle”. Hizmet, 
ciddi usulsüzlükler tespit edilirse ve çalışanlar bunu kendi kuruluşları aracılığıyla bildirmenin mümkün 
olmadığını düşünürlerse kullanılır.

İHTİYATİ İLKE: İhtiyati ilke, çevresel ve sağlık risklerinden şüphelendiğimiz ancak bu riskler hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadığımız durumlarda, uygun koruyucu önlemlere karar vermeyi ertelemediğimiz 
veya kaçınmadığımız anlamına gelir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: Davranış Kurallarında, Beijer Alma’nın enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğini ifade eder. Bu, örneğin, binaların ısıtılmasını, ulaşımı ve 
satın alınan elektriği içerir.

KALİTE SİSTEMİ: ISO 9001, bir dizi temel ilkeye dayanmaktadır ve dünya çapında milyonlarca kuruluş 
tarafından kullanılmaktadır. Standart, kuruluşun müşterilerin ihtiyaçlarından başlayarak maliyetleri dü-
şürmek için iç çalışma yöntemlerini gözden geçirmesiyle ilgilidir. Kuruluş tüm gereksinimleri karşılıyorsa, 
sertifikalı olabilir. Beijer Alma’daki şirketlerin çoğu ISO 9001’e göre sertifikalandırılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: Sürdürülebilir büyüme, ekonomi, sosyal faktörler ve çevre arasında bir denge 
olarak görülebilir. Sürdürülebilir büyüme, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 
vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla ilgilidir.




