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LISI havacılık, otomotiv ve tıp sektörlerinde yüksek katma değerli montaj ve komponent
üretiminde uzman bir uluslararası endüstri grubudur. LISI’nin tedarikçileriyle olan ilişkisi şirketin
başarısının temel unsurlarındandır. LISI onlardan bulundukları veya LISI’nin ihtiyaçlarını
karşıladıkları ülkelerdeki kanunlara ve düzenlemelere sıkı bir riayet bekler. Bu kuralların amacı,
LISI’nin tedarikçilerinden beklentilerini belirtmektir. Aşağıda belirtilen şartları yerine getirerek,
LISI, tedarikçileri ile sürdürülebilir bir ortaklık geliştirmeyi ve uzun vadede karşılıklı başarıyı
sağlamak için dünyadaki tüm kuruluşlarla iş ilişkilerini artırmaya yönelik fırsatlar sağlamayı
üstlenmektedir.

UYGULAMA ALANI
LISI grubunun Tedarikçi Şartnamesi, gruba ve onun üç bölümü olan LISI HAVACILIK, LISI
OTOMOTİV ve LISI MEDİKAL'e eşit olarak uygulanır.
Tedarikçiler tarafından LISI’nin grup şirketlerinden herhangi birine sunulan en iyi şartlar, şubeye veya
yere bakılmaksızın grubun her sitesine eşit olarak uygulanmalıdır. Bu kuralların gerekleri, tedarikçiler
tarafından kendi tedarikçilerine de uygulanmalıdır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
LISI tedarikçileri, ISO 14001 ve OHSAS 18001'in ilkelerine ve gelecekteki gelişimlerine uyum
göstermeli ve bu sertiﬁkaları almayı hedeflemelidir. Aynı zamanda çevresel zararları azaltmak için
adımlar atmalıdırlar (diğer şeylerin yanı sıra: geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, atıkların
azaltılması, enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerjinin kullanımı, vb.). LISI, tedarikçilerinden
özellikle insan potansiyelinin gelişimini teşvik etmelerini, çevre dostu ürünleri tasarlamalarını ve
“Çatışma Mineralleri” yasasına uymalarını beklemektedir.
Tedarikçiler ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi programının (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) on ilkesini de uygulamalıdır.
LISI, ihtiyatlılık ve bu ilkelerden biri olan yolsuzlukla mücadeledeki riskleri engellemek amacıyla, tedarikçilerinden Yolsuzlukla Mücadele Davranış Kuralları’na başvurmalarını ve Haber Uçurma Sistemi’ni
kullanmalarını bekler. Bu araçlar, LISI web sitesinde yer alan “Etik” başlığı altındaki iç ve dış paydaşlara
açıktır.

SORUMLULUK VE SİGORTA
LISI’nin farklı bölümleriyle çalışan tedarikçiler, LISI’nin ürünleri ile havacılık, otomotiv ve medikal
sektörlerindeki uygulamaların kritik sonuçlar doğurabileceğinin bilincinde olduğundan, bu konudaki
sorumluluklarını üstlenerek, tedarik ve hizmetlerini yerine getirememeleri halinde ortaya çıkacak dolaylı
ve/veya doğrudan tüm zararlar ile tedarik zincirinde son kullanıcıya ulaşana kadarki süreçte ortaya
çıkabilecek mali sonuçların tazmin edilmesi adına ödeme kabiliyeti yüksek sigorta şirketleri ile sigorta
anlaşmaları akdetmektedirler
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KALİTE BELGELERİ
Kalite açısından minimum beklenti, ISO 9001 sertiﬁkası olması gerektiği yönündedir. LISI
tarafından imal edilen ürünlerin uyumluluğunu doğrudan etkileyen ürünler ve hizmetler için, havacılık
için EN9100 ve otomobil için IATF 16949 sertiﬁkaları istenmektedir.

RİSK YÖNETİMİ
Tedarikçi bir güvenlik planına sahip prosedürlerle desteklenen, riskleri tanımlama, önleme ve
yönetme sürecine sahip olmalıdır.

İŞLEMSEL PERFORMANS
Tedarikçiler, sözleşmeye bağlı tüm taahhütlerine (kalite şartları, teslimat veya tamamlama
tarihleri gibi) uymalı ve tüm alanlarda (sağlık, güvenlik, çevre, kalite, yararlar, rekabetçilik) operasyonel
mükemmelliği sağlamak için sürekli bir iyileştirme sürecine girmelidir.
Yenilikçilik, rekabet avantajımızı güçlendirmek için temel bir unsurdur ve LISI, tedarikçilerini herkese
fayda sağlayan ortak inovasyon girişimlerine dahil etmek istemektedir.

LISI İMAJININ KORUNMASI
Tedarikçiler, LISI imajını korumak için gerekli tüm önlemleri aldıklarından emin olmalıdırlar.

BİLGİLERİN KORUNMASI
Tedarikçiler, gizli, özel ve kişisel hassas bilgileri yeterince ele almalı ve geçerli ﬁkri mülkiyet hakları
mevzuatına ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uymalıdır.
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