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Değerli Tedarikçiler, 

 
bioMérieux, in vitro diagnostik (vücut dışı tanı) yoluyla dünya çapında kamu sağlığının geliştirilmesi 
misyonuna kendini adamıştır. 

 
Merkezlerimizin bulunduğu yerlerdeki yerel topluluklara karşı sosyal, çevresel, etik ve ekonomik 
sorumluluklarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda, halk sağlığı alanında bir çözüm ortağı olarak küresel 
topluma karşı da sorumluluklarımız vardır. 

 
2003 tarihli Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni benimsememiz ve "bioMérieux Goes Green" 
girişimimiz, bu sorumlulukları yerine getirme konusundaki istekliliğimizi göstermektedir. 

 
Vücut dışı tanı konusunda öncü olmaktan gurur duyuyoruz ve bu yenilikçi ruhu kurumsal sosyal 
sorumluluğumuzun tüm alanlarına taşımaya gayret ediyoruz. Tedarikçilerimiz de bioMérieux'nün 
başarısına katkı sağlamaktadırlar: bize sağladığınız ürün ve hizmetler, dünya çapında hastaların ve 
tüketicilerin sağlığını geliştirme ve koruma ortak hedefiyle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama 
konusundaki taahhüdümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
Bundan dolayı, kurumsal sosyal sorumluluğumuz ile uyumlu sürdürülebilir büyüme stratejimizde sizin 
de rol almanızı amaçlıyoruz. 

 
Bu nedenle, sizleri bu tüzüğün bioMérieux'nün öncü ruhuna yakışır bir şekilde hayata geçirilmesi için 
katkı sağlamaya davet ediyoruz. 

 
 
Saygılarımla, 
 
 
Can Orhun 
Genel Müdür 
Türkiye, İran, Kafkaslar, Orta Asya & Moğolistan 
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Tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz 
 
bioMérieux, ISO 26000 standardında öngörüldüğü üzere, değerlerimiz doğrultusunda kurumsal sosyal 
sorumluluğun teşvik edilmesi ilkesi ile birlikte satın alma ve dağıtım faaliyetlerini etik ve sorumluluk anlayışı 
çerçevesinde yürütmeyi taahhüt etmektedir. 

Tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizi yapılandırırken etik ve dengeli iş uygulamalarına olan bağlılığımızı onlarla 
paylaşmayı hedefliyoruz. 

 
Kültürel farklılıkların ve bu tüzüğün ilkelerinin dünya çapında yorumlanması ve uygulanması ile ilgili zorlukların 
farkındayız. Bununla birlikte, bu ilkeleri evrensel tutuyoruz. 

 
bioMérieux, her şeyden önce, tedarikçilerinin faaliyet gösterdikleri her alanında, bulundukları ülkelerde geçerli olan 
kanun ve yönetmeliklere uymalarını beklemektedir. bioMérieux, mevzuata uygunluğu, iş ilişkilerini kurmak ve 
sürdürmenin zorunlu ve önemli bir şartı olarak kabul eder. 

Etik 
 
bioMérieux, tedarikçilerinin iş Ahlakını yüksek standartlarda tutmasını beklemektedir: 

 
Tedarikçiler yolsuzluğun her türlü şekline karşı bir duruş sergilemeyi taahhüt ederler. Tedarikçiler bioMérieux ile 
işlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla bioMérieux’nün halihazırdaki ve geçmişteki çalışanlarına herhangi 
bir fayda teklif etmeyeceklerdir. 

 
Tedarikçilerin ayrıca, Rekabet Karşıtı Uygulamalar ile davranışları engellemek ve ortadan kaldırmak ve dünya 
ticaret yasalarına uymak için tedbirler almaları beklenmektedir. 

 
Tedarikçiler şeffaf olmalı ve bioMerieux ile iş anlaşmalarını etkilemesi muhtemel olan herhangi bir çıkar 
çatışmasının dışında kalmalıdır. 

 
bioMérieux, tedarikçilerin fikri mülkiyet haklarına sıkı sıkıya riayet etmektedir. Bunun karşılığında bioMérieux, 
tedarikçilerinin bioMérieux’nün tescilli bilgilerinin gizliliğine titizlikle riayet etmelerini ve kişisel veriler ile hasta 
verileri hakkındaki yerel mevzuata uymalarını beklemektedir. 

 
bioMérieux, hayvansal kaynaklı ham maddeleri kullanmakta ve bu nedenle hayvan refahı ile ilgilenmektedir: bu 
maddelerin tedarik edilmesi ile ilgili olarak hayvanlarda oluşacak stres ve ağrının, eğer ortadan kaldırılması mümkün 
değilse, olabildiğince azaltılmasını hedeflemektedir. 

Çalışma ve İnsan Hakları 
 
bioMérieux, tedarikçilerin, tedarik zinciri kanalıyla, ILO1 Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi ve İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi'ni desteklemesini ve bunlara uymasını talep eder. Tedarikçiler insan hakları ihlaline 
iştirak etmemelidir. 

 
Daha spesifik olarak, bioMérieux, tedarikçilerin aşağıdaki hususlara uymasını beklemektedir: 
• Zorla çalıştırmadan yararlanmama 

• Yerel mevzuatta tanımlandığı şekilde çocuk işçiliğinden veya reşit olmayan kişilerden yararlanmama 

• Her türlü tacizin ve her biçimdeki ayrımcılığın yasaklanması 

• Tüm insafsız, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelerden arındırılmış çalışma ortamı 

• Yürürlükteki ücret yasalarına uygun olarak personel maaşlarının ödenmesi 

• İşverenle sosyal diyaloğun teşvik edilmesi için çalışanların serbestçe birleşmesi ve temsil edilmesi 

 

      1ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü 
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Sağlık ve Güvenlik 
 
bioMérieux, kendi personelinin ve tedarik zincirine dahil olanların Sağlık ve Güvenliğini korumaya çalışmaktadır. 
bioMérieux, tedarikçilerinden, faaliyetlerinin kendi personelinin ve alt yüklenicilerinin ve faaliyet gösterdikleri yerel 
toplulukların Sağlık ve Güvenliğine uygun olmasını sağlamalarını beklemektedir. 

 
Bu amaçla, tedarikçilerin faaliyetleriyle ilgili iş tehlikelerini tespit edip değerlendirmelerini ve bunları ortadan 
kaldırmak veya hafifletmek için gerekli önlemleri almalarını beklemekteyiz. 

Çevre 
 
bioMérieux, kendi satın alma ve dağıtım faaliyetlerinde çevreyi dikkate almaya özen göstermektedir. Bunun sonucu 
olarak, tedarikçilerimizi kaynak tüketimini ve aynı zamanda üretilen atık ve emisyonları en aza indirgemek amacıyla 
çevresel bir yaklaşım benimsemeleri konusunda teşvik etmekteyiz. 

bioMérieux, ISO 14001 standardında öngörülen çevre yönetim sistemini uygulamaktadır ve tedarikçilerini de böyle 
bir sistemi kullanmaya teşvik etmektedir. 

 
Tedarikçiler, çevreyi etkileyen konularda tedbirli olma ilkesini uygulamalıdır. 

 
Genel olarak, tedarikçiler, bioMérieux’a sağladıkları ürün ve hizmetlerde yenilik yapmaya ve bunlara çevreci tasarım 
ilkelerini uygulamaya ve bu konudaki yeniliklerini bioMérieux'a sunmaları için teşvik edilmektedir. 

 

 
bioMérieux, bu tüzükte yer alan ilkelere veya faaliyet gösterdikleri ülkelerin yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere uymayan tedarikçiler ile ilişkiyi kesme hakkını saklı tutar. 
 
 
 
Başvurulan Kaynaklar 

 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi: 
http://www.unglobalcompact.org/ 
 
bioMerieux Global Davranış Kuralları:  
http://www.biomerieux.com/en/qlobal-code-conduct 
https://www.biomerieux.com.tr/sites/subsidiary_tr/files/kuresel_is_ahlagi_tuzugu-tr.pdf 
 

 
Sorumlu tedarikçi ilişkilerine ilişkin Tüzük: 

http://www.relations-fournisseur-responsab les. fr/charte-relations-fournisseur- responsables/contenu-de-la-charte relations -
fournisseur-responsables/  
 
Sosyal sorumluluk konusunda rehberlik: ISO 26000 normu:  
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm ?= 

 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi:  
http://www.un .org/en/docume nts/udhr/ 
 
Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi:  
http://www.ilo.inl/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lanq--en/index.htm 

 
ISO 14001 normuna dayalı çevre yönetim sistemi:  
htip://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm?= 
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