
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI 

 

Amaç 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, tüm paydaşlar için uzun 

vadeli ortak değer yaratmak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru tüm tedarikçilerle birlikte 

çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. BUÜ sürdürülebilir bir şekilde büyürken değer zincirinde yer 

alan paydaşların yaşamı üzerinde pozitif bir sosyal etki yaratmayı ve çevreye verilen negatif 

etkiyi azaltmayı hedeflemektedir. 

 

Giriş 

 

Tedarik zinciri, hammadde aşamasından son kullanıcıya kadar ürünlerin üretimi ve dönüşümü 

ile ilişkili tüm faaliyetleri ve bilgi akışlarını kapsamaktadır. Ekonomik ve finansal işletme 

performansına odaklanan geleneksel tedarik zinciri zamanla yerini  sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetimine bırakmıştır. Sürdürülebilir tedarik zinciri ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerin 

açıkça bütünleştirilmesiyle karakterize edilmektedir. Sürdürülebilir tedarik zincirlerinde, 

tedarik zinciri içinde kalabilmek için üyelerin çevresel ve sosyal kriterlere uyması, müşteri 

ihtiyaçlarını ve ilgili ekonomik kriterleri karşılayarak rekabetçiliği sürdürmesi beklenmektedir. 

Son yıllarda çok uluslu şirketler, yalnızca sosyal ve çevresel standartlara uyan tedarikçilerle 

çalışmaktadırlar. Bu şirketler birinci kademe tedarikçilerinin bu standartlara uymasını 

beklemekte ve bu tedarikçilerin de, kendi tedarikçilerinden aynı şeyi talep etmelerini 

istemektedirler. Bu gelişmelerin ışığı altında BUÜ çevresel ve sosyal açıdan uyumlu ürünlerin 

kullanımını ve satın alınmasını teşvik eden satın alma uygulamalarını benimsemekte, negatif 

çevresel etkiyi azaltmak ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli satın alma 

kuralları konusunda farkındalığı artıran tedarikçi ilişkilerinden yararlanmaktadır. 

Bu Politika üniversitenin tüm tedarikçilerini kapsamakta tedarikçilerin Politika’ya uyması ve 

Politika’yı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmeleri beklenmektedir. 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir devlet üniversitesi olarak BUÜ, 

üniversitenin tüm tedarik zincirinde sürdürülebilirliği garanti eden mekanizmalara yönelmeyi 

amaçlamaktadır. BUÜ ulusal yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, kendi iç sürdürülebilir tedariki 

garanti eden küresel olarak standartlaştırılmış kalite yönetim sistemleri ile birlikte Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel almaktadır. 



Hazırlanan bu kılavuz, üniversitede sürdürülebilir tedarik bilinci oluşturmak, mevcut 

sürdürülebilir seçenekler hakkında bilgi vermek ve üniversite personelinin kendi bölümlerinde 

sürdürülebilir eylemlerde bulunmalarını güçlendirmek amacıyla temel bilgiler ve kaynaklar 

sağlayacaktır. 

BUÜ İdari ve mali işler Daire Başkanlığı sürdürülebilir satın almanın  sorumluluğunu 

üstlenmekte, her bir satın alma faaliyetinin bu politikanın yasal dayanaklarına göre 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

Niçin Sürdürülebilir Satın Alma? 

 

Sürdürülebilir satın alma; 

*Uzun vadede verimliliği arttırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlar 

*Üniversitenin kurumsal sosyal sorumluluk  politikasının tedarik zinciri süresince gelişmesine 

katkıda bulunur 

*Çevresel sicili kötü olan tedarikçilerle ilişki kurma riskini en aza indirir; 

*Gereksiz satın alımları yeniden düşünmemize veya yeniden kullanılabilir/ yenilenebilir/ 

onarılabilir seçeneklere geçmemize yardımcı olur; 

*Üniversitenin sıfır atık üretme politikasını ve toplam atık miktarının azaltılmasını destekler. 

 

Sürdürülebilir satın alma nasıl başlatılır? 

 

Aşağıda sürdürülebilir satın alma kararının verilmesine yardımcı olacak bazı önemli ipuçları 

verilmiştir. Bu stratejilerin kombinasyonları hemen hemen tüm ürün alımlarına uygulanabilir 

ve üniversitenin temel ürün alımları yapılırken göz önünde bulundurması gereken bazı bilgileri 

özetler.  

1.Gereksiz satın alma işlemleri en aza indirilir 

Satın alınması gerekmeyen ürün, en düşük çevresel ayak izine sahiptir. Satın alma aşamasında 

ihtiyacı karşılayabilecek önceden var olan hiçbir ürün veya kaynak olmadığından emin 

olunması gerekir. 

2.Yaşam döngüsü maliyetleri göz önünde bulundurulur. 

Satın alma fiyatı, dikkate alınması gereken tek maliyet unsuru değildir. Enerji, atık veya sarf 

malzemeleri maliyetleri bazen ürünün kendisinden daha pahalı olabilir, bu nedenle karar 

verirken tüm maliyet kalemleri göz önünde bulundurulur.  

3.Güvenilir sertifikalı ürünler satın alınır. 



Sertifikalı ürünler çevresel etkiyi azaltan, bütün paydaşlara işletmenin doğal çevreye karşı 

hassas, dost olduğu fikrini veren kalite temelli üretilirler. 

4.Döngüsel tasarlanmış ürün satın alınır 

Döngüsel ekonomi, ürünleri yeniden kullanan ve israfı en aza indiren bir ekonomi modelidir. 

Ürünlerin yaşam döngüsünün iyileştirilmesini ve meydana gelen atıkları en aza indirmeyi 

amaçlar. Bu nedenle geri dönüştürülmüş içerik, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik, geri 

dönüştürülebilir ambalaj ve geri alma veya yeniden kullanım programları olup olmadığı dikkate 

alınır. 

5.Yeşil tedarikçiler tercih edilir 

Sürdürülebilirliği kendi uygulamalarına ve tedarik zincirlerine dahil eden satıcıları ve 

tedarikçileri desteklemeyi amaçlar.  

6.Tüketim en aza indirilir 

Gereksiz yazıcı kullanmama, çift yönlü kağıt kullanımı, ofislerde tekrar kullanılabilir 

malzemeleri seçme gibi tüketimi en aza indirecek davranışlar geliştirilir. 

 

 

BUÜ Sürdürülebilir Satın Alma Politikası 

 

1.Elektronik ürün 

Enerji verimliliği yüksek, sertifikalı, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, onarılabilen ürünler 

tercih edilir 

 

2. Kırtasiye 

Yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, bitkisel ve su 

bazlı ürünler tercih edilir. Yeni kırtasiye malzemeleri satın alınırken, öncelikle mevcutlar 

kontrol edilerek kullanmaya teşvik edilir. 

 

3. Laboratuvar Malzemeleri ve Ekipmanları 

Sertifikalı geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünler tercih edilir. 

 

4.Mobilya ve İnşaat Malzemeleri 

Geri dönüştürülmüş veya yenilenmiş, sürdürülebilir kaynaklı, yerel üretim ve çevre sertifikalı 

mobilyalar ve inşaat malzemeleri tercih edilir. 

 



5.Gıda 

BUÜ insanlara sağlıklı gıda üreten ve aynı zamanda gıdaları çevreleyen çevresel, ekonomik ve 

sosyal sistemler üzerinde sürdürülebilir etkiler sağlayan tekniklerle üretilmiş ürünleri tercih 

eder. Hem verimlilik hem de sağlıklı bir üretim amaçlayan bu sistemler dünyayı ve dünyanın 

geleceğini kurtarmak için planlanmış sistemlerdir. 

BUÜ bünyesinde akademik-idari personel ile öğrencilere verilen yemek hizmeti ve alımı Sağlık 

ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

01.07.2022/30.06.2023 tarihlerini kapsayan teknik şartname ile belirlenmiştir. Teknik Şartname 

kuralları Ek1’de sunulmuştur. 

 

6. Araçlar 

Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayan çevresel etkisi en aza indirilmiş araçların satın alınması 

teşvik edilir. 

 


