
SORUMLU 
SATIN ALMA 
İLKELERİ



Philip Morris International’da (PMI) insan hakları, çevre 

yönetimi, iş dürüstlüğü ve yolsuzlukla mücadele alanında 

uluslararası ölçekte tanınmış ilkeler ile uyumlu şekilde 

çalışmaya kararlıyız. İnsan haklarına ve Başarı Rehberi 

mize bağlılığımızda önemli bir yer tutan bu değerler bizi 

birleştirir ve bize rehberlik yapar. Bunlar aynı zamanda 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On 

İlkesine ve Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları 

Rehber İlkeleri ne bağlılığımızı yansıtmaktadır.
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Bu değerler tedarik zincirimiz boyunca tedarikçilerimiz ile çalışma şeklimizi de 

içerir. Bu belge Sorumlu Satın Alma İlkelerimizi ortaya koymakta, PMI ile iş yapan 

tedarikçiler için geçerli olan süreç ve performans gerekliliklerini sağlamaktadır. 

Bunların uygulanması vasıtası ile hedefimiz tedarik zincirimizde ölçülebilir, somut 

iyileştirmeler sağlamaktır. Tedarikçilerimizin bu hedefe ulaşmakta bize yardımcı olmak 

üzere sürekli iyileştirmeye bağlılığına ve desteğine güveniyoruz.

Yıllar boyunca tedarikçilerimizin birçoğu ile İyi Tarımsal Uygulamalar ve Tarım 

İşçiliği Uygulamaları programları gibi önemli girişimler üzerinde çalışmış 

bulunuyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sorumlu bir şekilde tedarik etme ve tedarik 

zincirimiz boyunca sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz için tüm tedarikçilerimizin 

bize yardım etme çabalarını takdir ediyoruz.

Mevcut işbirliğimize dayanarak tedarikçilerimiz ile birlikte endüstri çapında bir 

sürdürülebilirlik programı uygulamayı planlıyoruz. Daha sürdürülebilir olan bir 

tedarik zinciri oluşturmak için müşterek çabalarımızın iş ilişkilerimizi güçlendirmek için 

geniş fırsatlar sağlayacağına ve ilgili şirketlerimiz için değer yaratacağına inanıyoruz.

Sorumlu Satın Alma İlkelerini tüm tedarikçilerimizin özenli ve şeffaf bir şekilde 

uygulamasını bekliyoruz. Onları özellikle aşağıdaki adımları izlemeye davet ediyoruz:

 •  Tedarikçilerimizin kendi faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde riskleri ve 

etkileri belirleme, önleme veya hafifletme olanağı veren süreçler 

uygulaması veya mevcut sistemlerden yararlanması.

 •  Kendi faaliyetlerini ve tedarik zincirini Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri temelinde 

Sorumlu Satın Alma İlkelerine veya benzer standartlara kıyasla 

değerlendirmek.

 •  Kendi işçilerinin, tedarikçilerinin ve paydaşlarının potansiyel 

endişelere dikkat çekebilmesi için onlar ile iletişim kurmak ve aktif 

şekilde ilgilenmek.
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İnsanlara saygılı ve onurlu şekilde muamele etmek PMI’de iş yapma şeklimiz 

için temel bir önemdedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 2015 

yılında verdiğimiz taahhüt Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber 

İlkelerine uygunluk sağlamak üzere insan haklarına daha sistemli bir yaklaşım için 

bir katalizör görevi görmüştür. Tedarikçilerimizin de aynı şeyi yapacağını umuyoruz. 

Tedarikçilerimiz bunu başarmak için aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi boyutlarına 

ve koşullarına uygun düşen politikalara ve süreçlere sahip olmalıdır:

 •  İnsan haklarına saygı gösterileceğine dair bir politika taahhüdü;

 •  İnsan hakları etkilerini belirlemek, önlemek, hafifletmek ve hesaba 

katmak için insan haklarına ilişkin ayrıntılı inceleme süreci ve

 •  Kendilerinin neden olabileceği veya dahil olabileceği herhangi bir 

negatif insan hakları etkisini tamir etmek üzere, mümkün olduğu 

sürece şikâyet mekanizmalarını da içeren süreçler.

İNSAN HAKLARI
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PMI tedarikçilerinin, bir sınırlandırma olmaksızın aşağıdakiler dahil olmak 

üzere uluslararası ölçekte kabul görmüş insan haklarının hepsi üzerindeki 

olumsuz etkileri belirlemesi, engellemesi ve çözümlemesi beklenir: 

Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı 

Zorla çalıştırmaya ve insan kaçakçılığına karışmamak veya bunların kullanılmasına 

göz yummamak. Faaliyetlerde ve tedarik zincirinde hapishanede çalışma, ödünç 

işçilik, borç karşılığı çalıştırma, esir emeği veya diğer tüm zorla çalıştırma şekilleri 

dahil olmak üzere her tür modern köleliği belirlemek ve çözümlemek için titiz 

davranmak. Ödünç paralar veya maaş avansları işçiye anlaşılır şekilde açıklanan, 

mutabık kalınan adil kurallara dayanmalı ve geriye ödeme tamamlanıncaya kadar 

işçinin işverenin işinde kalmasını gerektirmemelidir. Hiç bir işçinin pasaportlar 

dahil kişisel belgeleri elde tutulmamalı veya bunlara el konulmamalıdır. İşçilerin işe 

girme, işleme koyma veya işe yerleştirme ücretleri ödemesine olanak verilmemeli 

ve tüm işçiler ile işe alım yerinde onların istihdam koşulları hakkında yazılı şekilde 

mutabakata varılmalıdır.

Çocuk işçiliği 

Çocuk işçiliği kullanmayın. Reşit olmayan kişiler, en az 15 yaşında olmak, istihdam 

için yasal minimum yaşta olmak veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşında olmak 

koşullarından hangisi büyük ise bu koşula uyum şartıyla sınırlı koşullarda istihdam 

edilebilir. 18 yaşın altında olan işçiler onların sağlığını, güvenliğini veya duygusal 

gelişimini tehlikeye sokan işler veya tütün ürünlerinin pazarlanmasını veya satılmasını 

içeren işler yapamaz.



Çalışma zamanı 

İşçilere dinlenme zamanı verin. Düzenli çalışma saatleri ülkenin yasalarına uygun 

olmalı ve düzenli olarak haftada 48 saati geçmemelidir. İşçilere her yedi gün 

içerisinde bir gün ve aralıksız en az 24 saat olmak üzere izin verin. İşçilere tatiller 

ve izinler tanıyın. Fazla mesai dahil olmak üzere çalışma haftasını 60 saat ile 

sınırlandırın ve fazla mesai için işçilerden kendi istekleri ile onay alın. 

Maaşlar ve yardımlar 

İşçilere gereken şekilde ödeme yapın. Ücret işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve isteğe göre harcanabilecek bir gelir oluşturmaya yeterli olmalıdır. 

Maaşlar en az olarak minimum yasal standartlara ve asgari ücret zorunluluğu 

bulunmadığı hallerde ilgili endüstri ölçütlerine uygun olmalıdır. Maaşları düzenli ve 

tam olarak ödeyin ve işçilerin yasaya göre hak kazandığı yardımları ve izinleri onlara 

sağlayın. Bir disiplin önlemi olarak maaş kesintilerini kullanmayın.

Adil ve eşit muamele 

Kucaklayıcı ve profesyonel olan çalışma uygulamaları ve çalışma ortamı sağlayın. 

Saldırgan, alçaltıcı veya istismar edici davranışa veya hiç bir tür ayırımcılığa 

hoşgörü göstermeyin. Eşit işe alma ve istihdam fırsatları sağlayın ve kişisel özellikler 

temelinde ayırımcılık yapmayın. İstihdam ile ilgili kararları gerçeklere dayalı olarak 

objektif şekilde alın.

İşyeri güvenliği 

Kazayı ve yaralanmayı önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayın. 

Mesleki sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirleyin, değerlendirin ve kontrol altında 

tutun. Tehlikeler kaynakta etkili şekilde kontrol altında tutulamadığı zaman işçilerin 

uygun kişisel koruyucu donanıma sahip olmasını ve bunları kullanmasını sağlayın. 

İşçileri sağlık ve güvenlik konusunda düzenli şekilde eğitin ve uygun kayıtlar tutun. 

Gerek doğrudan gerek üçüncü bir taraf aracılığı ile konaklama sağlandığı zaman, 

söz konusu konaklama temiz ve güvenli olmalı ve işçilerin temel ihtiyaçlarını 

karşılamalıdır.
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Örgütlenme özgürlüğü 

Sendikaların ve başka işçi kuruluşlarının faaliyetleri karşısında açık bir tutum 

takının. İşçilerin kendi seçtiği bir sendika veya temsil kuruluşu kurma veya 

bunlara katılma hakkına saygı gösterin ve buna müdahale etmeyin. İşçilere toplu 

görüşme yapma hakkını tanıyın. İşçi temsilcilerine ayırımcılık, baskı, tehdit veya 

taciz korkusu olmadan işyerindeki temsilci işlevlerini yerine getirmek ve çalışma 

koşulları hakkında açık şekilde iletişim kurmak için erişim olanağı tanıyın.

Arazi hakları 

Yerli topluluklar dahil olmak üzere bireylerin ve yerel toplulukların kendi arazileri 

ve doğal kaynakları üzerindeki haklarına ve mülkiyetine saygı gösterin. Arazi 

kullanma ve devir etme konularında yerel arazi sahipleri ile adil görüşmeler 

yapın. Büyük ölçekli arazi haklarını tartışmalı şekilde elde etmeye veya insanların 

istemedikleri halde yer değiştirmesine yol açan hiç bir arazi edinimine girişmeyin. 

Tedarikçilerin arazi kullanma veya devir etme hakkındaki tüm kararları alırken şeffaf 

olması ve özgür, önceden ve bilgiye dayalı onay alma ilkelerine uygun şekilde 

davranması beklenmektedir.

Minerallerin elde edilmesi 

Üretilen malzemelerdeki tantal, kalay, tungsten ve altının Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti’ndeki veya bitişik bir ülkedeki veya zaman zaman çatışma mineralleri 

yönetmeliklerinde belirtilen ülkelerdeki silahlı gruplara finansman veya yarar 

sağlamamasını makul şekilde sağlamak için bir politikaya sahip olun. Bu 

minerallerin kaynağı ve gözetim zinciri hakkında ayrıntılı inceleme yapın ve ayrıntılı 

incelemenin önlemlerini talep edilmesi halinde PMI’ye sağlayın.

PMI tedarikçilerinin veya üçüncü tarafların faaliyet gösterdiği sektöre, yere ve 

kapsama bağlı olarak tedarikçilerin ilave insan haklarını, özellikle özel bir ilgi 

gerektiren yerel topluluklara ve duyarlı gruplara ilişkin olanları göz önünde 

tutması ve bu gruplar üzerindeki insan hakları etkilerini belirlemek, önlemek, 

hafifletmek ve hesaba katmak için ayrıntılı inceleme gerçekleştirmesi gerekebilir.
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ÇEVRE SORUMLULUĞU

Çevresel uyum 

Gerekli olan tüm çevre izinlerini, lisanslarını ve tescillerini alın ve faaliyetleriniz için 

bunları gereken şekilde belgelendirin. İzinler ve diğer çevresel yasal gereklilikler 

hakkında bilgi ve uyum sağlamak için ilgili personele eğitim verin.

Çevre yönetimi 

Çevre etkilerini değerlendirme, kontrol altında tutma ve en az düzeye indirme önlemleri 

dahil olmak üzere faaliyetlerinizin çevresel yönlerini yönetmek üzere boyutunuza ve 

koşullarınıza uygun bir sistem oluşturun. Tüm işlerinize ve faaliyetlerinize çevresel 

uygulamalar yerleştirmek için uygun politikalar uygulayın ve çevre konularında 

sorumluluklar bulunması için kuruluşunuz içinde belirlenmiş görevler atayın. Kazaları 

önlemek veya tamir etmek için hemen harekete geçin ve çevre performansınızı sürekli 

şekilde geliştirin.
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ÇEVRE SORUMLULUĞU

Kaynak tüketimi ve atığın en alt düzeye indirilmesi  

Önleyici ilkelerle uyumlu şekilde, doğal kaynakların tüketimini en alt düzeye indirin, 

kirlenmeyi önleyin ve atık ve atık su üretimini, karbon emisyonlarını ve faaliyetleriniz 

ve ürünleriniz ile ilgili diğer çevre etkilerini azaltın. Gelişme için hedefler belirleyin, 

performansı ölçün ve bunlar hakkında rapor hazırlayın. 
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İŞ DÜRÜSTLÜĞÜ
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Dürüstlük içinde pazarlama yapın  

Sigara içmek ağır hastalığa yol açar ve bağımlılık yapar. Ürünlerimizin pazarlamasını ve 

satışını yapan tedarikçiler, bunları yalnız yetişkinlere pazarlayın ve satın. PMI ürünleri 

ve pazarlama ve satış faaliyetleri reşit olmayanlar, sigara içmeyenler veya dumansız 

ürünleri kullanmayanlar için değildir.

Rüşvet ve yolsuzluk 

Hiç kimseye hiç bir yerde hiç bir neden ile rüşvet vermeyin veya hiç kimsenin sizin 

adınıza rüşvet vermesine izin vermeyin. Değerli herhangi bir şey teklif veya kabul etmek 

– para, hediyeler, yardımlar, ağırlamalar ve hatta bir devlet görevlisinin bir akrabası için 

istihdam dahil – bir kişinin mesleki işlemlerini veya kararlarını etkileme çabası olarak 

görülebilir ve bu nedenle bir rüşvettir. O devlet görevlisinin rutin şekilde yapması 

gereken bir işlemi hızlandırmak için nakit veya ayni küçük ödemeler olan “kolaylaştırıcı 

ödemeler” yapmayın. Bir devlet görevlisine değeri olan herhangi bir şeyin sağlandığı 

tüm olayları doğru bir şekilde gösteren defterler ve kayıtlar tutun.

Adil rekabet 

Ürün veya hizmet kalitesi, yenilikçilik, fiyat, reklam ve diğer meşru haklar temelinde 

adil şekilde rekabet edin. Faaliyetleriniz için geçerli olan rekabet yasası gerekliliklerini 

anlayın, bunlara uyun ve rekabete aykırı davranışa girişmeyin. 

Gizli bilgi ve fikri mülkiyet 

PMI’nin gizli bilgilerini koruyun. Bu bilgileri yalnızca sözleşmede izin verilen 

amaçlar için kullanın. PMI’nin rızası olmadan gizli bilgileri paylaşmayın. Başka 

şirketler hakkında veya onlardan gizli bilgi toplamayın. İşçilerin gizli ve kişisel 

bilgilerini gereken şekilde koruyun. PMI’nin ve diğer şirketlerin fikri mülkiyet 

haklarına ve know-how bilgisine saygı gösterin.



Çıkar çatışması 

PMI ile ilişkinizde bir çıkar çatışması gibi gözükebilecek her durumu PMI’ye bildirin. 

Çıkar çatışmaları tipik olarak işin yapılmasındaki objektiflik kişisel bir menfaat tarafından 

engellendiği veya engellenebileceği durumlarda meydana gelir. Bu gibi durumlar 

kuruluşları, bireyleri veya her ikisini içerebilir.

Yasa dışı ticaret 

Meşru şekilde iş yapın. Sahtekârlığa, kaçakçılığa veya kara para aklama gibi ilgili başka 

suçlara göz yummayın, bunları kolaylaştırmayın veya desteklemeyin.
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UYGULAMA
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PMI tedarikçilerine Sorumlu Satın Alma İlkelerimizin yerine getirilmesinde 

yardımcı olmak için bizim beklentilerimizi daha ayrıntılı şekilde açıklayan 

ve Tedarikçilerin bu İlkeleri kendi faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde uygulama 

çabalarına destek vermeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir Uygulama Rehberi 

geliştirmiş bulunuyoruz. İlkelerin nasıl yerine getirileceği hakkında tavsiyeler 

içermekte ve önerilen faaliyet denetimleri, dokümantasyon ve yönetim 

sistemlerine yer vermektedir. 



Riskleri ve etkileri belirlemek ve bunlara müdahale etmenin uygun yollarını 

bulmak zaman alabilir. Ama yine de Sorumlu Satın Alma İlkelerinin uygulanması, 

ölçülebilir ilerlemelerin rapor edilmesi ve süreli iyileştirme çabasının gösterilmesi 

bakımından tedarikçilerden iyiniyetli taahhütler geleceğini umuyoruz. Münferit 

durumlarda, belirlenen güçlükleri çözümlemek için tedarikçiler ile birlikte çalışacağız. 

Ama olumsuz etkileri önlemek, hafifletmek ve hesaba katmak için açık bir taahhüt 

bulunmadığı veya aksiyon almak ve iyileştirme yapmak sürekli olarak ihmal edildiği 

zaman sözleşmeyi feshetmeyi değerlendireceğiz. Sorumlu Satın Alma İlkelerinin 

ağır şekilde ihlal edilmesi durumunda sözleşmeleri hemen feshetme hakkımızı saklı 

tutuyoruz. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansı bir iş ilişkisine girişme veya 

sürdürme kararımızda önemli olacaktır.

Sorumlu Satın Alma İlkeleri PMI ile bir PMI tedarikçisi veya başka üçüncü taraflar 

arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin içerdiklerinin ötesinde hiç bir hak ortaya çıkarmaz; 

bunlar ne taahhüt ne garanti oluşturmaz. 

Tarım İşçiliği Uygulama Kurallarımız ve İyi Tarımsal Uygulamalar Programımız, bizim için 

tütün yetiştirmek üzere bizim veya tedarikçilerimizin sözleşmesi bulunan çiftlikler için 

geçerli olmaya devam etmektedir. 

Tedarikçiler Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İş Hayatı 

ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri temelinde kıyaslanabilir standartlara veya belgelendirme 

planlarına uygun hareket ederek Sorumlu Satın Alma İlkelerini izlediklerini ortaya koyabilir.
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DÜŞÜNCELERİN AÇIKÇA 
DİLE GETİRİLMESİ
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Sorumlu Satın Alma İlkelerinin fiilen ihlal edildiğini veya bundan kuşkulandığını 

bildiren kişilere karşı bir misilleme korkusu bulunmayan açık bir konuşma kültürünü 

güçlü şekilde destekliyoruz. Bu nedenle tedarikçilerimizden şunu yapmalarını 

istiyoruz:

 •  İşçilere endişelerini isim belirtmeden dile getirebilmek için kolayca 

erişilen olanaklar sağlamak ve onları misillemeden korumak. 

 •  Dile getirilen sorunları soruşturmak için sistemler ve süreçler 

bulundurmak ve söz konusu olan tüm kişilerin gizliliğini koruyarak 

gerekli önlemleri almak.

 •  Kuruluşun dışındaki bireylerin ve paydaşların endişeleri dile 

getirmesi için olanak geliştirmek ve bunları erken şekilde 

çözümlemek.

 •  Herhangi bir endişeyi veya Sorumlu Satın Alma İlkelerinin ihlal 

edildiği kuşkusunu ana PMI temas kişisi vasıtası ile PMI’ye bildirmek.



DÜŞÜNCELERİN AÇIKÇA 
DİLE GETİRİLMESİ DEĞERLENDİRMELER

15

İş yaptığımız tarafların olumsuz etkileri nasıl önlediğini, hafiflettiğini ve hesaba 

kattığını görebilmemiz için Sorumlu Satın Alma İlkelerinin uygulanmasının 

denetiminde görünürlük temel bir öneme sahiptir. 

PMI iç ve dış değerlendirmeler vasıtası ile tedarikçilerimizin bu İlkelere uyduğunu 

doğrulayacaktır ve bu İlkelerin uygulanmasında belirlenebilecek açıkları kapatmak 

için tedarikçilerin somut önlemler almasını beklemektedir. 
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