TPI Composites, Inc. Tedarikçi Davranış Kuralları
I.

Giriş
TPI Composites, Inc. (TPI), küresel temiz enerji artışını hızlandırmaya ve taşımacılık
sektöründe yakıt ekonomisini ve elektriklendirmeyi desteklemeye kararlıdır.
Müşterilerimize olağanüstü değer sunmak için ürünlerimize dâhil edilen malzeme ve
hizmetleri sağlayan tedarikçilere güveniyoruz. TPI, bu olağanüstü değer teklifinin bir
parçası olarak, tedarikçilerinin dürüstlükle çalışmasını ve TPI ve tedarikçilerinin
faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm yasa ve düzenlemelerin ruhuna ve amacına
uymasını beklemektedir.

II.

Dürüstlükle Çalışmak
Tedarikçiler, tüm yükümlülükleri yerine getirmek, şeffaf ve dürüst bir şekilde iş
yapmak için yeterli kaynak ve sistemlere sahip olduklarından emin olmalıdır.
Tedarikçiler kendilerinin ve alt yüklenicilerinin eylemlerinden sorumlu olacak ve
gereken şekilde düzeltici eylemlerde iş birliği yapmaya tamamen bağlı olacaktır.
a.

Tedarikçilerin ortaklıklar, ortak girişimler ve tüm üçüncü taraf
görevlendirmeleri dâhil olmak üzere tüm iş düzenlemelerinde yolsuzluğu
önlemek ve tespit etmek için uygun durum tespiti ve izlemeyi gerçekleştirmesi
TPI'nın beklentisidir.

III.

Doğru Kayıtlar Tutmak
Tedarikçilerin doğru kayıtlar oluşturması ve tutması ve altta yatan işlemi gizlemek
veya yanlış tanıtmak için hiçbir kayıt girişini değiştirmemesi beklenir. Formata
bakılmaksızın, bir ticari işlemi ilerletmek için yapılan veya alınan tüm kayıtlar,
belgelenen işlemi veya olayı tam ve doğru bir şekilde temsil etmelidir. Bir kayıt,
mevcut işi yürütmek için artık gerekli olmadığında, geçerli saklama gerekliliklerine
göre kayıtlar yine de saklanmalıdır.

IV.

İnsan Haklarına Saygı Göstermek
a.

TPI'nın Tedarikçileri aşağıdakileri taahhüt eder
i. Fazla mesai durumunda ücretler, çalışma saatleri, molalar, resmi tatiller,
izinler ve ücretler konusunda geçerli tüm yasalara, sektör standartlarına
ve ilgili toplu sözleşmelere uymak.
ii. Çalışanlara kendi dillerinde anlaşılabilir olan tüm istihdam belgelerinin
yazılı olarak verildiğinden emin olmak.
iii. Zorla çalıştırma veya insan kaçakçılığının herhangi bir şekilde
kullanılmasına katılmamak veya bunlardan yararlanmamak.
iv. Tüm çalışanların hareket özgürlüğüne sahip olduğundan ve yerel
yasalara uygun olarak istihdam sözleşmelerini herhangi bir zamanda
sonlandırmakta serbest olduğundan emin olmak.
v. Yerel yasalara veya Uluslararası Çalışma Örgütü'nün düzenlemelerine
uygun olarak yasal yaş altındaki işçileri istihdam etmemek.
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İşçi Sendikaları ve toplu sözleşme çabalarıyla adil ve iyi niyetle
müzakere etmek.
vii. Sendikaların oluşumuna müdahale etmemek.
İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik
i. Tüm üretim tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının en yüksek
standartlarına bağlı kalmak.
ii. Tüm çalışanlara zorunlu eğitim ve uygun kişisel koruyucu ekipmana
erişim sağlamak.
iii. Konut sağlıyorsanız, bu tür bir konutun güvenli olduğundan ve
uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin
olmak.
Ayrımcılık Yapmama
i. TPI, her bir bireyin onurunu ve değerini anlayan ve korunan herhangi bir
özelliğe veya korunan faaliyetlere dayalı olarak taciz ve ayrımcılıktan
uzak bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar. Tedarikçi, ırk, renk,
cinsiyet, din, gebelik durumu, ulusal köken, yaş (40 ve üzeri), cinsel
yönelim, cinsel kimlik ve/veya ifade, gazilik durumu, medeni durum,
nitelikli engellilik durumu, genetik bilgiler (aile tıbbi öyküsü dâhil) veya
yasalarca korunan diğer özellikler dâhil olmak üzere korunan özelliklere
dayalı ayrımcılığı yasaklamalıdır.
ii. Tedarikçilerin iş yerlerinde çeşitliliği ve eşit fırsatı desteklemeleri
beklenir.
vi.

b.

c.

V.

Çevreye Saygı Göstermek
a.

b.

TPI, süreçlerinin, tesislerinin, çevre topluluklarının ve tedarik zinciri
ortaklarının çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) bütünlüğünü sağlamaya
kararlıdır. Bu hedefe ulaşmak için Tedarikçi, tedarik zinciri boyunca, dâhili ve
harici ÇSG uygulamalarının kullanılmasını sağlayacak ve böylece tüm yasal
ve düzenleyici uyumu sürdürürken, işgücünün ve çevredeki ortamın refahını
da koruyacaktır.
TPI, ÇSG'nin tedarik tabanı genelinde sürekli iyileştirilmesi için çaba gösterir
ve iş planlaması ve tedarikçi seçiminde ÇSG'yi dikkate alır. Tedarikçiler, tüm
üretim konumlarında ve sözleşmeli üçüncü taraf konumlarında ÇSG'yi
iyileştirmek için sistemler ve yöntemler sağlamalıdır. ÇSG, alt tedarikçiler için
iç denetime dâhil edilmelidir.

VI.

Gizliliğe ve Fikri Mülkiyete Saygı Göstermek
Tedarikçi, yalnızca ticari amaçlar için iş sırasında elde edilen bilgileri topladığından,
açıkladığından ve kullandığından emin olacaktır. Tedarikçi, bilgilere yalnızca meşru
bir iş ihtiyacı olanların erişmesini sağlayacak şekilde yönetmek için gerekli tüm
kontrollere sahip olmasını sağlayacaktır.

VII.

Kalite
Tedarikçiden, APQP veya APQP4Wind ve Tedarikçi Kalite Beyanında özetlenen tüm
kalite süreçlerine uyulmasını sağlayan bir yönetim sistemine sahip olması beklenir.
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VIII.

Uygunsuz Ödemeler
Tedarikçi, bir iş ilişkisinin dürüstlüğünü tehlikeye atacak hediyeler ve ağırlamalar
sağlamaksızın tüm işleri dürüst ve etik bir şekilde yürütecektir. Tedarikçiler, bir TPI
çalışanına, müşterisine veya bir devlet çalışanına veya yetkilisine (yerel, eyalet veya
federal düzeyde) yasa dışı olan değerli herhangi bir şey veremez veya teklif edemez
ya da onlardan değerli herhangi bir şey isteyemez. Benzer şekilde, tedarikçiler asla
bir TPI müşterisinden, temsilcisinden veya tedarikçisinden rüşvet veya komisyon
isteyemez.

IX.

Çatışma Mineralleri
Tedarikçinin, TPI'ya sağladığı parçalar, bileşenler veya malzemelerde bulunan
çatışmalı bölgelerdeki minerallerin kaynağı ve menşei hakkındaki bilgi taleplerine
yanıt vermesini içeren TPI Çatışmalı Bölgelerdeki Mineraller Politikasına uyması
beklenmektedir.

X.

Uluslararası Tedarik
Tedarikçilerin tüm iş uygulamalarının parçaların, bileşenlerin ve teknik verilerin
ithalatını ve ihracatını düzenleyen geçerli tüm yasalara, direktiflere ve yönetmeliklere
uygun olmasını sağlaması beklenir. Tedarikçilerin bilinen veya şüphelenilen ihlalleri
TPI'ya bildirmesi beklenir.

XI.

Bu Kuralların İhlali
Yukarıdaki beklentilerden herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, TPI durumu
düzeltmek için düzeltici eylemde bulunabilir. Yasa veya düzenlemenin ihlali
durumunda, TPI'nın bu ihlalleri uygun yetkililere bildirmesi gerekebilir. TPI, mevcut
tedarik/satın alma anlaşmasının şartları kapsamında herhangi bir tedarikçi ile
ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutar.

XII.

İhlallerin Bildirilmesi
Tedarikçiler tüm şüpheli ihlalleri supplychainglobal@tpicomposites.com adresine eposta göndererek bildirmelidir

XIII.

Genel Sorumluluk Reddi
Bu Tedarikçi Davranış Kuralları hiçbir şekilde, mevcut herhangi bir sözleşmenin
hüküm ve koşulları ile çelişmeyi veya onu değiştirmeyi amaçlamaz. Bir çatışma
durumunda, tedarikçiler öncelikle geçerli yasa ve düzenlemelere, daha sonra
sözleşme şartlarına ve ardından bu Tedarikçi Davranış Kurallarına uymalıdır.
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