
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 

ÇEVRE POLİTİKASI 

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde olarak operasyonlarında 

çevresel etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Şirket, ulusal ve uluslararası standartlara ve 

yasal düzenlemelere uyarak çevre bilinciyle sürekli gelişme ve büyümeyi hedeflemektedir.  

Aşağıdaki ilkeler BİM Çevre Politikası’nın temellerini oluşturur: 

• Faaliyet gösterdiği bölgelerde tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere 

uyar, yükümlülüklerin ötesinde yeni yaklaşımlar geliştirir. 

• Operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması için çalışır, çevresel 

performansını iyileştirmek amacıyla politikasını sürekli olarak gözden geçirir, izler ve 

denetler.  

• Hedef odaklı bir çevresel performans yönetimi gerçekleştirir; bu hedefler 

doğrultusunda ilerlemeleri raporlar ve şeffaf bir şekilde paylaşır. 

• Çevresel etkilerin yönetimi sürecinde yeni teknolojilerden faydalanır. Küresel 

gelişmeleri ve araştırmaları yakından takip eder.  

• Çevresel etkileri mümkün olan en az seviyeye indiren ürün ve hizmetler sunar.  

• İklim krizi ile mücadeleye katkı sağlayacak uygulamalar geliştirir. Bu doğrultuda, düşük 

karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere iş süreçlerinde sera gazı emisyonlarını 

azaltmaya yönelik projeler geliştirilmesini teşvik eder.  

• Su tüketimini ve atık suları en aza indirmek için etkin su yönetimi gerçekleştirir.  

• Döngüsel ekonomi esasları doğrultusunda, plastik başta olmak üzere atıkların en aza 

indirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi için çalışmalar yürütür, geri 

dönüştürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda mevzuata uygun bertaraf 

edilmesini sağlar. 

• Biyoçeşitliliğin korunmasını gözetir ve faaliyet alanlarında sorumluluğunu üstlenir. 

• Başta çalışanlar ve tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşlarla iletişim kurarak sorumlu 

çevre yönetimi için onları teşvik eder, bu konuda paydaşların görüşlerini alır. 

• Tedarikçi kabul süreçleri ve denetimleri sırasında tedarikçilerinin çevre ile ilgili 

yaklaşımlarını dikkate alır.  Çevre Politikası’nın tedarikçileri tarafından iş süreçlerinde 

uygulanmasına destek olur. 

Şirketin Yönetim Kurulu işbu politikanın işleyişi ve uygulanması için genel sorumluluğa 

sahiptir. Şirket, işbu politikanın yeterliliğini, etkinliğini ve uygulanmasını uygun aralıklarla 

gözden geçirir. Tespit edilen iyileştirme aksiyonları mümkün olan en kısa sürede alınır. 

Şirket, çevresel performansını her yıl iyileştirme hedefiyle şeffaf bir şekilde kamuya açık olarak 

paylaşır. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında öncelikli konular belirlenirken paydaş 

analizi çalışmaları ile tüm paydaşlardan görüşler toplanmaktadır. 

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Çevre Politikası ile ilgili tüm geri bildirimler esg@bim.com.tr 

adresine iletilebilir. 
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