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YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. SORUMLU SATIN ALMA POLİTİKASI

Yapı Kredi, tüm operasyonlarında olduğu gibi satın alma süreçlerinde de sorumlu bir şekilde hareket etmeyi ve sürdürülebilir değer 

yaratma ilkesini tüm tedarik zincirine yaymayı amaç edinmiştir. Kurumsal kimliğinin bir parçası olan ana hissedarları Koç Holding ile 

UniCredit’in öncü yaklaşım ve politikalarını göz önüne alarak, tüm tedarikçilerini Yapı Kredi’nin çevresel, sosyal ve insan haklarıyla ilgili 

kriterlerine uyum sağlaması konusunda destekler. Ayrıca tüm satın alma süreçlerinin Yapı Kredi’nin Sürdürülebilirlik İlkeleri’yle uyumlu 

olmasını gözetir. Yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla hareket eden Yapı Kredi, satın alma süreçlerinde yerli tedarikçilere öncelik 

vermeyi hedeflemiştir.

Bu kapsamdan hareketle Yapı Kredi;

 • Satın alma süreçlerinde rekabetçi, yüksek kalitede hizmet sunan, piyasada itibarı yüksek ve kendi risklerini tespit edip   

  yönetebilme becerisine sahip tedarikçilerin tercih edilmesine öncelik verir,

 • Satın aldığı ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkilerinin yaşam döngüsü boyunca minimum olmasına 

  azami gayret eder,

 • Tüm tedarikçilerini Yapı Kredi’nin çevresel, sosyal ve insan hakları kriterlerine uyum sağlaması konusunda teşvik eder. 

Bu kriterler;

    o Yapı Kredi tarafından çıkartılmış olan tüm prosedür ve talimatlar ve ilgili tüm yasal mevzuata eksiksiz uyulması,

    o Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişe destek sağlanması,

    o Daha verimli üretim yöntemleri tercih edilip doğal kaynak kullanımının ve atık oluşumunun azaltılması,

    o İstihdam edilen çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun, sosyal hak ve güvencelerle desteklenen adil bir  

     çalışma ortamının sunulması olarak özetlenebilir.

 • Tedarikçilerle etik, karşılıklı güvene dayalı, yapıcı ve uzun süreli iş birlikleri kurar,

 • Satın alımlarını yerel tedarikçilerden tercih ederek yerel ekonominin gelişimine katkıda bulunur,

 • Satın alma süreçlerini mevcut “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satın Alma Yönetmeliği” çerçevesinde gerçekleştirir,

 • Tedarikçi seçiminde adaletli ve etik davranır, iletişimde olunan tedarikçi ile herhangi bir çıkar anlaşması içinde bulunmaz,

 • Uyguladığı “Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” aracılığıyla sürdürülebilirliği tüm satın alma süreçlerine entegre eder  

  ve tedarikçilerini bu konularda teşvik eder. 

Yapı Kredi’nin politikası kapsamında yukarıda belirtilen konularda uygunsuzluğu görülen tedarikçilerden, uygunsuzlukların 

düzeltilmesi talep edilir. Yapı Kredi, uyum sürecini kabul etmeyen ve/veya belirlenen süre içinde iyileştirmeleri gerçekleştirmeyen 

tedarikçilerle ticari ilişkilerini sonlandırabilir.

Politikanın takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğunda olup onaylanması ve iptali 

konusundaki sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Politika, “Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi”nin bir parçası olmakla birlikte, 

yasal mevzuat değişikliklerinde ve uygunsuz durumlar ortaya çıktığında veya iyileştirme gerektiğinde derhal, normal şartlarda yılda 

en az bir kez gözden geçirilecek ve gerek görüldüğü takdirde güncellenecektir. Yapılan tüm güncellemeler, Yapı Kredi çalışanları ve 

diğer tüm paydaşlar ile paylaşılacaktır. Yapılan tüm güncellemeler, Yapı Kredi çalışanları ve diğer tüm paydaşlarla iletişim kanallarında 

(intranet, web sitesi vb.) paylaşılacaktır.

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından 21 Aralık 2016 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 


