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TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI 
 

 

Birinci Otomotiv A.Ş olarak tedarik zinciri politikamız, başta müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz olmak 

üzere tüm paydaşlarımız ile birlikte sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmak ve uygulamayı kabul/taahhüt 

ettiğimiz tüm ölçüt ve ilkeler ile birlikte uygulamaktır.  

Tedarikçilerimizle iş birliğimizin uzun ömürlü/sürdürülebilir olması ve kabul etiğimiz ilke ve ölçütler 

doğrultusunda geliştirilmesi amacı ile gerekli denetim, teşvik ve eğitimleri sağlamak tedarik zinciri olarak 

önceliğimizdir. 

Tedarikçi seçiminde kalite ve termin performansı, istikrar ve maliyet yapısını dikkate alırız.  

Ayrım gözetmeksizin tüm Tedarikçilerimiz ile adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurarız,  

İnsan haklarına saygılı, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, bedensel engel durum, dernek üyeliği, hamilelik veya 

medeni duruma göre ayrımcılık yapmamasını bekleriz. 

Doğal kaynakları korumak için çalışan, verimlilik için yatırım yapan, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda 

tutan tedarikçilerimize öncelik tanırız.  

Fikri mülkiyetimizi, teknolojimizi, gizliliğimiz ve kişisel verileri özenle koruyan tedarikçileri tercih eder, 

aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle 

koruruz, 

Sürekli iyileştirme amacıyla tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunuruz, sürekli iyileştirme yönünde 

teşvik ederiz. 

 
İLKELERİMİZ 

- Yasal mevzuat ve Düzenlemelere Uyum  

Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka ve etik kurallara uygun şekilde yürümesini 

sağlamak, tedarik malzemelerinin imalatında, toplanmasında ve hizmetlerin sağlanmasında geçerli yerel, 

ulusal ve ticaret yaptığımız ülkelerde geçerli uluslararası yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun 

hareket etmek. 

- Çevreyi Korumak 

Tedarik zinciri kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm işleri doğal kaynakları ve çevreyi koruyacak şekilde 

yürütmek, sürdürülebilirliğini sağlamak. Geçerli çevre kanunlarına, kural ve yönetmeliklere uygun 

hareket etmek.  

- İnsan Haklarına Saygı 

İnsan Haklarına saygı göstermek, ayrımcılık yapmadan tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlamak, bu 

ilkeleri uygulayan tedarikçiler ile çalışmak.   

- Çocuk İşgücü Çalıştıramama 

Çocuk iş gücüne ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek. Tedarik zincirinin 

tüm aşamalarında çocuk işçi çalıştırmayı engellemek. 
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- Zorla ya da zorunlu İşçi Çalıştırmama  

Birinci Otomotiv olarak, tedarik zinciri fonksiyonlarında, çalışanlara fiziksel olarak suiistimali 

yasaklamak ve esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere 

her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamak Zorla çalıştırma, çalışanların suiistimali ile ilgili geçerli bütün 

yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek 

 

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Tedarik zinciri fonksiyonlarında, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çalışanlarına güvenli, emniyetli ve 

sağlıklı bir işyeri sağlamak. Kaza, yaralanma ve sağlık risklerine maruz kalma riskini asgariye indirmek 

suretiyle işyeri ortamının verimli olmasını sağlamak. Sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün yerel ve 

ulusal yasalara uygun hareket etmek. 

 

- Fikri Mülkiyet Hakları ve Gizlilik 

Tüm tedarik zinciri fonksiyonlarında ve  bileşenlerinde, müşteri, Birinci Otomotiv ve tedarikçilerimize ait 

fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek, bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber alındığında 

tüm ilgililere bilgi vermek, yapılan tüm faaliyetleri gizlilik sözleşmeleri kapsamında yapmak. 

 

- Etik İlkeler 

Tüm tedarik zinciri fonksiyonlarında ve bileşenlerinde, kabul edilmiş etik ilke ve kurallara uymak, Çıkar 

çatışmasına sebep olabilecek durumları engellemek. Şeffaf olmak, yolsuzluk ve rüşvet konusunda sıfır 

tolerans kurallarını uygulamak. 

 

 

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:  

Paydaşlarımız kanun, yönetmelik ve Birinci Otomotiv A.Ş Tedarik Zinciri Politikası’nın ihlal edildiğine 

dair her türlü şüpheli durumu şirket içi iletişim kutuları, telefon/fax veya web hattı üzerinden bildirebilir. 

Yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecek ve kanunlar izin verdiği şekilde kimlikleri gizli 

kalacaktır.  

 

 

Adres  : TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 2. CADDE NO:1  41400     ŞEKERPINAR/ÇAYIROVA  - 

KOCAELİ  

Web Sitesi : http://www.birinci.com  

Telefon : 0 (262) 723 42 00 (pbx) / IK departmanı 

Fax  : 0 (262) 723 42 43 

Mobil  : 0 (535) 966 16 38 (IK Mobil) 
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