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BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 

SORUMLU TEDARİK POLİTİKASI 

 

1. Amaç 

BİM, tüm değer zincirinde operasyonlarını verimli ve sorumlu biçimde yönetir. Yüksek standartlar 

benimseyerek uzun dönemli iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilerinin gelişimini teşvik eder. Sorumlu satın 

alma ve üretim prensiplerine sadık kalır. Tüm tedarik zinciri boyunca, operasyonlarını verimli hale 

getirerek, sosyal ve çevresel koşulları iyileştirir. İnsani değerleri gözetir, yaşam kalitesini yükseltmek için 

çalışır. İşbu politika, bu hedefler doğrultusunda, birlikte çalıştığımız tüm tedarikçilerimizden uymasını 

beklediğimiz kuralları ve tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz kontrol mekanizmalarını 

içermektedir. 

Politika, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş 

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 

ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir. 

2. Temel İlkeler 

BİM olarak birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden; 

• İş faaliyetlerinde bağlı bulundukları tüm mevzuatlara uygun hareket etmesini, 

• İnsan haklarına saygı göstermesini, İnsan hakları ihlallerine fırsat tanımamasını, 

• Her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemesini, 

• Çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmesini, 

• İşe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmesini,  

• Çalışanlarının ifade özgürlüğüne saygı duymasını, dernek veya sendikalara üyelikleri 

konusunda yasal düzenlemelere uymasını, 

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmesini ve BİM ile olan ilişkilerinde BİM Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Politikasını gözetmesini, 

• Çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmasını, 

• Çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemesini, çevresel konularda 

ve gıda atığının azaltılması konusunda BİM ile işbirliklerine açık olmasını, 

• Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemesini, 

• Kendi tedariki için sorumlu satın almasını beklemekteyiz. 

  



2 
 

3. Tedarikçi Seçimi ve Denetimler 

BİM olarak, sistemimizdeki tedarikçilerimize özel bir kontrol mekanizması uygulamakta, bağımsız dış 

kurumlar aracılığı ile BİM’e özgü, ulusal ve uluslararası standartları da baz alarak hazırladığımız soru 

listesi kapsamında tedarikçi firmalarımızın üretim yerleri denetlenmektedir. Aday tedarikçilerimizin 

üretim yerleri sisteme girmeden önce denetlenirken, sadece uygun ve yeterli bulunan tedarikçiler BİM 

için üretim yapabilmektedir. Mevcut tedarikçilerimiz ise periyodik olarak haberli/habersiz denetimlerden 

geçmektedir. BİM olarak amacımız, oluşturduğumuz soru listesi ile periyodik denetimlerden geçen 

tedarikçilerimizin ürün güvenliği ve altyapı konusundaki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 

Kalite Güvence  

“Kalitemiz güvence altındadır” logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur. BİM olarak 

insan sağlığını ve sattığımız ürünlerin güvenilirliğini her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktayız. 

BİM, en önemli paydaşlarından olan tedarikçilerini iş ortağı olarak görmekte ve sorumlu satın alma ve 

üretim gerçekleştirmektedir. Bütün üretim süreçlerinde ve son üründe kaliteyi gözeterek üretim 

yapmaları için tedarikçilerini sürekli desteklemekte ve geliştirmektedir. BİM, kendi markalı ürünlerinin 

üretiminden sorumlu tedarikçilerin gelişimini destekleyerek sektörün de gelişmesine öncülük etmektedir.  

Kalite güvence birimi, ürünlerin yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test etmektedir. 

Ancak uygun bulunan ürünler satışa sunulmaktadır. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara 

uygunluğu, bağımsız ve akredite laboratuvarlarda düzenli olarak test edilmektedir.  

4. Uygulamaya ilişkin esaslar 

Şirketin Yönetim Kurulu işbu politikanın işleyişi ve uygulanması için genel sorumluluğa sahip olup, işbu 

politika kapsamında belirlenen ilkelere uyum konularının tedarikçi seçim ve denetim süreçlerine entegre 

edilmesini Satınalma Genel Müdürlüğü gözetir. 

BİM, Sorumlu Tedarik Politikası’nı internet sitesinde yayınlamaktadır ve tedarikçileriyle yaptığı 

sözleşmelere eklemektedir. 

Bu Politika kapsamına giren ihlallere ilişkin iddia ve bildirimler etik ihlal kapsamında değerlendirilir ve 

BİM Uygunsuzluk Bildirim Politikası’nda yer alan usul ve esaslara göre incelenerek sonuçlandırılır. 

 


