ADM Tedarikçi Beklentileri
ADM, tedarikçiler ile kurulan sağlıklı ilişkilerin başarımız açısından son derece önemli olduğunun farkındadır ve en
yüksek etik davranış standartlarına bağlı kalarak karşılıklı menfaat çerçevesinde bir iş ilişkisi kurmaya çalışmaktadır.
Doğruluk ilkesine bağlılık prensibimizi paylaştıklarından emin olmak için tedarikçilerimizi dikkatli bir şekilde seçiyoruz.
ADM'nin tedarikçileri, işlerini her zaman adil, etik ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde
yapmalıdırlar. Ayrıca, tedarikçilerin şu prensipleri anlamaları ve onlara bağlı kalmaları gerekmektedir.

 Rüşvet – ADM her türlü yolsuzluğu yasaklamakta ve aynı yaklaşımı tedarikçilerinden de beklemektedir. Yani
tedarikçiler bir devlet yetkilisi veya diğer herhangi bir kişi ile iş yaparken hiçbir rüşvet, komisyon veya etik olmayan
diğer ödemeleri teklif etmemeli veya kabul etmemelidir. Tedarikçiler ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve
ticari ve devlet ile ilişkili rüşveti yasaklayan tüm yerel yolsuzlukla mücadele yasalarına her zaman uymalıdırlar. ADM,
tedarikçilerin, şirket adına bir devlet yetkilisi ile iletişim kurmadan önce durum tespiti değerlendirme sürecine
katılmalarını zorunlu kılmaktadır.

 İş Kayıtları ve Finansal Kayıtlar – Tedarikçilerin, ADM ile yaptıkları iş ile ilgili olarak finansal defterleri, kayıtları ve
hesapları doğru bir şekilde tutmaları gerekmektedir. Tedarikçiler, ADM adına yapılan veya ADM tarafından sağlanan
kaynaklar dışındaki tüm ödemelerin (hediyeler, yemekler, ağırlama veya diğer tüm değerli şeyler dahil) kaydını
tutmalıdırlar. Tedarikçiler, talep edilmesi halinde bu hesapları ADM'ye sunmalıdırlar. Tedarikçilerin, ayrıca, gıda
güvenliği ve ürün izlenebilirliği (menşe eşleştirme) ile ilgili bazı belgeleri ellerinde tutmaları gerekebilir.

 İş ile ilgili Hediyeler, Yemekler ve Ağırlama – Tedarikçiler, ADM çalışanlarına seyahat, sık sık yemek veya pahalı
hediyeler teklif etmekten kaçınmalıdırlar. Olağan iş yemekleri ve itibari değere sahip küçük teşekkür hediyeleri kabul
edilebilir sayılır. Nakit para hediye kartları gibi nakit ve nakit benzeri hediyeler yasaktır.

 Çıkar Çatışmaları – ADM çalışanları, çalışanın ADM'nin menfaatine hareket etme yükümlülüğü ile çelişen veya çelişir
gibi görünen bir tedarikçiden herhangi bir finansal çıkar beklememeli veya onunla istihdam ile ilgili bir anlaşma
yapmamalıdır. Eğer bir tedarikçi çalışanın bir ADM çalışanı ile akrabalık ilişkisi (eş, çocuk, anne-baba, kardeş, büyük
anne-baba, kayın valide veya kayın peder, baldız veya kayın birader, torun, hayat arkadaşı) veya bir çıkar çatışması
ifade eden başka herhangi bir ilişkisi varsa, tedarikçi bu bilgiyi ADM ile paylaşmalı veya söz konusu ADM çalışanının
böyle yaptığından emin olmalıdır. Tedarikçiler ile ADM çalışanları arasında arkadaşlık kurulması olağan ve uygundur,
fakat bu arkadaşlıklar iş kararlarını etkilemek amacıyla kullanılmamalıdır.

 İnsan Hakları ve Çevresel Sorumluluk – Tedarikçiler, örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğüne saygı duymalı, iş
yerlerinde çeşitliliği ve fırsat eşitliğini desteklemeli ve tüm tarafların sağlık ve güvenliğine katkı sağlamalıdırlar.
Tedarikçiler, ayrıca, çalışma saatleri, ücret, insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın önlenmesi ile
ilgili yasalara uymalıdırlar. Tedarikçiler, ADM'nin çevre sorumluluğu ile doğru orantılı olarak iş yapmalıdırlar.

 Bilgi Koruma – Tedarikçilerin, iş ilişkileri kapsamında elde ettikleri ADM'ye ait gizli bilgileri güvenceye almaları ve
korumaları gerekmektedir. Aynı şekilde, tedarikçiler, eğer bilgi paylaşmamaları konusunda sözleşmeye bağlı veya
yasal yükümlülükleri varsa, diğer herhangi bir şirket ile ilgili bilgileri hiçbir ADM çalışanı ile paylaşmamalıdır.

 Ürün Güvenliği ve Kalitesi – Tedarikçilerimiz, güvenli, kabul edilen ve belirtilen şartları karşılayan ve geçerli tüm yasa
ve yönetmeliklere uygun ürün ve hizmetleri sağlamakla sorumludurlar.

 Ticari Yaptırımlar – ADM, tedarikçilerinden, faaliyet gösterdiği ülkelerin geçerli ticari yaptırımlarına, yasalarına ve
yönetmeliklerine uymalarını beklemektedir. Tedarikçiler, ADM ile yaptıkları iş ile ilgili olarak, (ADM'nin Hukuk
departmanı tarafından aksi belirtilmedikçe) yaptırım uygulanan bir taraf veya ülke ile herhangi bir ticari faaliyette
bulunmaktan veya ticari yaptırım yasakları nedeniyle yasal olarak doğrudan gerçekleştirilemeyen herhangi bir
faaliyette bulunmak için başka bir tarafı kullanmaktan kaçınmalıdırlar.

 Olası Kötü Davranışı Rapor Etme – Tedarikçiler sorularını veya kaygılarını şu yollardan herhangi birini kullanarak
ADM'ye iletebilirler: posta adresi: Posta Kodu 1470, Decatur, IL, ABD 62525; e-posta: compliance@adm.com; telefon:
+1-800-637-5843 dahili 4929; veya web sitesi: www.theadmwayhelpline.com. Raporlar, yasaların izin verdiği
durumlarda, kimlik belirtmeden gönderilebilir.



