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Nordstrom Ortaklık Kılavuz İlkeleri 

Bir şirket olarak, çalışanlarımızda, müşterilerimizde ve toplumlarımızda yarattığımız etkinin 
operasyonlarımızın çok ötesine geçtiğine inanıyoruz. Dünyaya sunduğumuz değeri düşündüğümüzde, 
çevreyi korumamızın, hizmet ettiğimiz toplumlara geri vermenin ve ürünlerimizi yapan insanlar için 
güvenli ve adil iş yerleri oluşturmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. 
 
Daima en iyi değere sahip ürünü en adil biçimde sağlama hedefimize ulaşmak üzere kaliteli ürünlere, 

kaliteli iş ilkelerine ve kaliteli toplum ilişkilerine yönelik taahhüdümüzü paylaşan tedarikçilerle iş birliği 

yaptığımızdan emin olmak için iş tedarikçilerimize yönelik standartlar belirledik.  

ORTAKLIK KILAVUZ İLKELERİNE UYUM:Bu Ortaklık Kılavuz İlkeleri, Nordstrom Inc. veya iştiraklerinin 

herhangi biri (“Nordstrom” veya “Şirket”) ile iş yapan tüm temsilciler, sağlayıcılar, üreticiler, fabrikalar, 

depolar ve alt yükleniciler (“Tedarikçiler”) tarafından karşılanması gereken minimum standartları içerir. 

Tedarikçiler, operasyonları ve tüm tedarik zincirleri boyunca bu Ortaklık Kılavuz İlkelerinde belirlenen 

standartlara uymalıdır. Bu, bir Tedarikçinin tüm tedarikçilerinin, sağlayıcılarının, temsilcilerinin, 

depolarının, fabrikalarının ve alt yüklenicilerinin bu Ortaklık Kılavuz İlkelerine uymalarını sağlamaktan 

sorumlu olduğu anlamına gelir. Tedarikçiler, kendi uyumlarını ve tedarik zincirlerinin uyumlarını 

sağlamak için yeterli ve etkili politikaların, prosedürlerin, eğitimlerin ve kayıt tutma uygulamalarının 

yürürlükte olmalarını güvenceye almalıdır.   

Tedarikçi sözleşmeleri, bu Ortaklık Kılavuz İlkelerinde ayrıntılandırılan aynı sorunların bir kısmını ele alan 

daha belirli hükümleri içerebilir. Bu Ortaklık Kılavuz İlkeleri ve belirli bir Tedarikçi sözleşmesinin bir 

hükmü arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, daha ayrıntılı sözleşme hükmü âmir olacaktır. 

Nordstrom, bu Ortaklık Kılavuz İlkelerine veya sözleşme gerekliliklerine uyumunu gösteremeyen 

herhangi bir Tedarikçi ile ilişkisini feshedebilir.   

YASAL GEREKLİLİKLERE UYUM: Bu Ortaklık Kılavuz İlkelerine uyuma ek olarak, Tedarikçiler Birleşik 

Devletler’in ve üretim veya ihracat ülkesi dâhil olmak üzere faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüm geçerli 

yasalarına ve düzenlemelerine uymalıdır. Ek olarak, Nordstrom Tedarikçilerinin BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesinin, Adil İşgücü Standartları Yasasının (İşgücü İzleme Dairesi Kılavuzu), Uluslararası İşçi Örgütü 

(ILO) Sözleşmelerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) İş ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinin geçerli bölümlerine 

uymalarını beklemektedir. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE: Tedarikçiler, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), Kanada 

Yabancı Kamu Görevlileri Yolsuzluğu Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası dâhil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere rüşvet, kara para aklama ve/veya yolsuzluk ile ilgili tüm geçerli yasalara uymalıdır. 

Tedarikçiler, işin elde edilmesi veya elde tutulması veya uygunsuz bir avantajın güvenceye alınması 

amaçları doğrultusunda yabancı görevlilere para veya değerli olan herhangi bir şeyi doğrudan veya 

dolaylı olarak teklif etmemeli veya vermemelidir. “Yabancı görevliler” yabancı kamu görevlilerini, 

yabancı siyasi partileri veya görevlilerini, yabancı siyasi makam adaylarını veya yabancı bir hükümet 

yabancı bir kuruluşun kısmen veya tamamen sahibiyse, yabancı kuruluşu ve çalışanlarını içerir.   

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
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Ayrıca, Nordstrom ticari rüşveti de yasaklar. Tedarikçiler uygunsuz bir avantajı güvenceye almak için 

diğer bir şirketin herhangi bir temsilcisine para veya değerli herhangi bir şeyi doğrudan veya dolaylı 

olarak teklif etmemeli veya vermemelidir.   

Tedarikçiler, Tedarikçilerin Nordstrom ile ilişkisi ile ilgili tüm ödemelerin kesin ve yazılı bir muhasebe 

kaydını tutmalıdır. Talep edilirse, Tedarikçiler bu muhasebe kaydının bir kopyasını Nordstrom’a sağlamalı 

veya Nordstrom’a herhangi bir devlet veya kurum tarafından zorunlu kılınan faaliyetlerde yardımcı 

olmalıdır. 

ÇIKAR ÇATIŞMASI:Tedarikçiler, Nordstrom çalışanları ile bir çıkar çatışması yaratabilecek veya çıkar 

çatışması izlenimi verebilecek herhangi bir işlem yapmamalı veya işlemlere girişmemelidir. Bir Tedarikçi, 

Tedarikçinin Nordstrom ile olan anlaşması üzerinde etkiye sahip olan herhangi bir Nordstrom çalışanı ile 

bir aile veya diğer yakın kişisel ilişkiye sahip olması halinde, bunu Nordstrom’a açıklamalıdır. Tedarikçiler 

ayrıca, Nordstrom çalışanlarına bir takvim yılı içinde genellikle nominal değerinin 100$’ın üzerinde 

olduğu değerlendirilen hediyeler vermekten de kaçınmalıdır. Nordstrom çalışanlarına nakit hediyeler 

veya hediye kartları gibi nakit eşdeğerleri asla verilmemelidir. 

NORDSTROM BİLGİSİNİN KORUNMASI:Tedarikçilere, Nordstrom ile anlaşmalarının bir parçası olarak 

gizli Nordstrom bilgisine erişim sağlanabilir. Halka açık olmayan Nordstrom hakkındaki tüm bilgiler gizli 

bilgi olarak değerlendirilmelidir. Tedarikçiler, Nordstrom'un gizli bilgisini yeterince korumak için 

yürürlükte uygun güvenlik kontrollerine sahip olmalı ve bunu Nordstrom'un önceden yazılı izni 

olmaksızın açıklamamalıdır. Bu, Nordstrom'un sadece sözleşmeli hizmetlerin yerine getirilmesi için 

kullanılabilecek ticari markalarını, logolarını ve özel eserlerini içerebilir. Tedarikçiler ayrıca diğer bir 

şirkete ait gizli bilgiyi, Tedarikçi bu bilgiyi paylaşmamak için bir sözleşme veya yasal yükümlülük 

altındaysa, Nordstrom’da herhangi biriyle de paylaşmamalıdır.   

KÜRESEL TİCARET:Tedarikçiler ABD ve Kanada Gümrük ithalat yasaları dâhil olmak üzere küresel ticareti 

düzenleyen tüm geçerli yasalara uymalıdır. Tedarikçiler ayrıca, menşei ülke üretim doğrulamasını ve 

tercihli ticaret taleplerini desteklemek için programlar belirlemeli ve dokümantasyonu muhafaza 

etmelidir. Tedarikçiler ABD Terörizme karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı (C-TPAT) ve Kanada Koruma 

Altındaki Ortaklar (PIP) uyarınca uluslararası tedarik zinciri güvenlik gerekliliklerine ve kriterlerine 

uymalıdırlar. 

ÇOCUK İŞGÜCÜ:Tedarikçiler daha yaşlı olanın dikkate alınması kaydıyla, 15 yaş altındaki, yürürlükteki 

yerel yasa tarafından belirlenen şekilde asgari yaş altındaki veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşı 

altındaki hiç kimseyi istihdam etmemelidir. Tedarikçiler, 18 yaş altındaki hiç kimseyi tehlikeli, güvensiz 

veya sağlıksız olan durumlara maruz bırakmamalı ve bu tür koşullara veya materyallere karşı 

maruziyetten yeterli korumayı sağlamalıdır. Tedarikçiler ayrıca işe alım süreçlerinin parçası olarak yaş 

doğrulamasına ilişkin yerleşik prosedürlere de sahip olmalıdır. 138 no.lu ILO Sözleşmelerine ve BM Çocuk 

Hakları Sözleşmesine bakın. 

CEBRİ İŞGÜCÜ:Tedarikçiler hapishanede çalışma; ödünç işçilik; insan kaçakçılığı, cebir veya kölelik yoluyla 

elde edilen bağımlı işgücü veya Birleşik Devletler yasası altında cebri işgücü olarak tanımlanan işgücü 

dâhil olmak üzere herhangi bir türde mecburi işgücü kullanmamalıdır. Çalışanların hareket özgürlüğünü 

veya iş akdini isteğe bağlı olarak feshetme kabiliyetini kısıtlayan uygulamalar yasaktır. Tedarikçiler işçileri 

iş akdine zorla bağlama yolu olarak kimlik belgelerini, finansal teminatları veya diğer değerli eşyaları 

alıkoymamalıdır. 29 ve 105 no.lu ILO Sözleşmelerine bakın. 
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TACİZ VE SUİSTİMAL:Tedarikçiler, her bir kişiye onurlu ve saygılı davranmalıdır. Hiçbir işçi fiziksel, cinsel, 

psikolojik veya sözlü taciz veya suistimale tabi tutulmamalıdır. Tedarikçiler, bir disiplin uygulaması olarak 

parasal cezalar kullanmamalıdır. Ayrıca, tüm cinsiyetlerdeki insanlar, Tedarikçilere, Nordstrom veya 

Nordstrom tarafından atanan personele Tedarikçi yönetimi tarafından misilleme korkusu olmaksızın 

kaygılarını dile getirmekte serbest olmalıdır. BM 29 ve 31 no.lu Rehber İlkelerine bakın. 

ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI:Tedarikçiler düzenli olarak, zamanında belgeli ve yürürlükteki yasalar 

doğrultusunda tüm ücretleri, fazla mesaiyi ve yasal olarak yetkilendirilen özlük haklarını ödemelidir. 

Tedarikçiler daha yüksek olanın dikkate alınması kaydıyla, en azından asgari ücreti, sektör ücretini veya 

toplu sözleşmede müzakere edilen ücreti ödemelidir. Tedarikçiler yürürlükteki yerel yasa tarafından 

sağlanmayan ücretlerde kesinti yapmamalıdır. Tedarikçiler tüm cinsiyetlerdeki çalışanlara sadece temel 

ihtiyaçları ödemek için değil, ayrıca takdire bağlı geliri de ödemek için teşvik edilirler. 95 ve 131 no.lu ILO 

Sözleşmelerine bakın. 

SAATLER VE FAZLA MESAİ:Tedarikçiler daha az olanın geçerli olması kaydıyla, yürürlükte yasal sınırı veya 

haftalık 60 saati aşan çalışma saatlerine izin vermemelidir. Fazla mesai isteğe bağlı olmalı ve yerel yasa 

tarafından zorunlu kılınan oranda telafi edilmelidir. Tedarikçiler, işçilerinin normal çalışma sınırlarından 

daha fazla çalışma reddetmeleri nedeniyle para cezasına çarptırılmamalarını, cezalandırılmamalarını 

veya işten çıkarılmamalarını sağlamalıdır. İşçilere yedi günde bir günlük izin verilmelidir. Tedarikçiler 

kesin puantaj kayıtlarını tutmalıdır. Tedarikçiler ABD İşgücü Bakanlığı’nın Sıcak Mallar [Çocuk İşçiliği 

yoluyla Üretilen Mallar] Almaktan Kaçınmaya yönelik Önleyici Tedbirler kılavuz ilkelerine uymalıdır. 14 

no.lu ILO Sözleşmelerine bakın. 

SAĞLIK VE GÜVENLİK:Tedarikçiler, güvenli, hijyenik ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamalıdır. Bu, yerel 

yasalara uyan yazılı standartları içerir. Bu, bina yapısı, elektrik güvenliği, yangın güvenliği, kimyasal 

güvenlik, sağlık koruma, acil durum hazır bulunuşluluğu, ilk yardım, kişisel koruyucu ekipman ve diğer 

güvenlik politikaları ile ilgili güvenlik standartlarını içerir. Tedarikçiler, hiç kimseyi tehlikeli, güvensiz veya 

sağlıksız olan durumlara maruz bırakmamalı ve bu tür koşullara veya materyallere karşı maruziyetten 

yeterli korumayı sağlamalıdır. 187 no.lu ILO Sözleşmelerine bakın. 

AYRIMCILIK YAPMAMA:Tedarikçiler cinsiyet, ırk, renk, ulusal köken, sosyal veya etnik köken, din, yaş, 

medeni durum, partnerlik durumu, gebelik, annelik durumu, fiziksel veya zihinsel engellilik, siyasi görüş, 

kişisel karakteristikler veya inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya ifadesi veya yerel yasayla korunan 

herhangi bir temelde her türlü geçmişe sahip aday araştırma ve bulma, işe alım ve nitelikli insanların 

terfisi dâhil olmak üzere istihdam uygulamalarında ayrımcılık yapmamalıdır. 100 ve 111 no.lu ILO 

Sözleşmelerine bakın. 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ:Tedarikçiler, tüm işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesine 

yönelik haklarına (cinsiyete bakılmaksızın) saygı duymalıdır 87, 98 ve 154 no.lu ILO Sözleşmelerine bakın. 

ÇEVRE:Tedarikçiler faaliyet gösterdikleri ülkedeki tüm geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelerine 

uymalıdır. Ek olarak, Tedarikçileri enerjiye, havaya, emisyonlara, atığa ve suya yönelik çevresel etkileri 

yönetmek ve en aza indirmek, kimyasal ve tehlikeli materyallerin salımlarını güvenli biçimde depolamak, 

önlemek veya hafifletmek için yürürlükte politikalara ve prosedürlere sahip olmalıdır. Tedarikçilerin 

satılmamış malları veya demirbaşları imha etmeleri yasaktır ve bağış, yeniden satış veya ileri dönüşüm 

yoluyla sonraki adım kullanımını bulmaları gerekir. Atıktan enerji programları, bir sağlık veya güvenlik 

riski yaratan ürünler hariç olmak üzere bir alternatif oluşturmaz. 



  4/2021 
 

ÇATIŞMA MİNERALLERİ ve KİMBERLEY SÜRECİ:Tedarikçiler Çatışma Minerallerinin ve elmasların kaynak 

alımı dâhil olmak üzere sorumlu kaynak alımla ilgili geçerli yasalara ve düzenlemelere uymalıdır. Dodd-

Frank Yasası’nın 1502. Bölüm Çatışma Minerallerinin sorumlu kaynak alımıyla ilgilidir, bu mineral şunları 

içerir: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) veya bitişik ülkelerinde silahlı çatışma ve insan 

kaynakları suistimalleri koşullarında çıkarılan kalay, tantal, tungsten ve altın (müştereken “3TG”). 1502. 

Bölüm altında, geçerli Tedarikçiler ürünlerinde kullanılan 3TG’nin kaynağını teyit etmelidir. Tedarikçiler, 

1502. Bölüm altında sahip oldukları herhangi bir raporlama gerekliliğini karşılamayı ve ayrıca 

Nordstrom’un 1502. Bölüm altındaki raporlama yükümlülüklerini karşılayabilmesi için Nordstrom 

tarafından talep edilen bilgiyi sağlamayı da kabul etmelidir. Kimberley Süreci çözümü, elmasların 

sorumlu kaynak alımıyla ilgilidir ve Tedarikçilerin kişisel bilgilerine göre elmasların çatışma olmayan 

yerlerden kaynaklandığını garanti etmelerini veya tedarikçi tarafından elmaslarla ilgili olarak yazılı bir 

garanti verilmesini ve bunun tüm faturalarda belirtilmesini zorunlu kılmaktadır. Daha fazla ayrıntı için 

Çatışma Mineralleri Politikamıza bakın. 

HAYVAN SAĞLIĞI:Tedarikçiler hayvan sağlığı için uluslararası olarak kabul edilen “Beş Özgürlüğe” dayalı 

olarak hayvanlara etik ve sorumlu biçimde davranıldığına dair beklentileri karşılayan veya aşan uygulama 

kurallarına bağlı olmalıdır. Nordstrom, 2021 sonu itibarıyla gerçek hayvan kürkü veya egzotik hayvan 

derileri ile yapılan ürünleri artık satmayacaktır. Daha fazla ayrıntı için, Ürünlerde Egzotik Hayvan Derisi ve 

Kürkü Kullanmama Politikamıza bakın. 

MUAYENE: Tedarikçiler Nordstrom’un bu Ortaklık Kılavuz İlkelerine uyumunu sağlamak için 

Tedarikçilerin fabrikaları, dökümhaneleri veya diğer alt yüklenicileri dâhil olmak üzere Tedarikçilerin 

uygulamalarını veya tesislerini denetleme veya muayene etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu,, tüm 

Nordstrom’un Üretim Tedarikçilerinin fabrikalarının ve muayenelerinin düzenli saha muayenelerini 

içerir. Tedarikçiler şeffaf olmalı, dosyada kesin dokümantasyonu tutmalı ve Nordstrom temsilcilerinin ve 

atanmış üçüncü taraf gözlemcilerinin tüm cinsiyetlerdeki gizli işçi mülakatlarının yapılması dâhil olmak 

üzere haberli veya habersiz gözetim faaliyetlerini gerçekleştirmelerine izin vermelidir.   

DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ VE ALT YÜKLENİCİLİK (Sadece Nordstrom Üretim Tedarikçileri için): Nordstrom 

Üretim Tedarikçileri, Nordstrom üretimini içeren herhangi bir fabrikanın sahipliğinin, konumunun, 

satışının, tedarikinin ve kontrolünün değişmesi halinde Nordstrom’u yazılı olarak bildirmelidir. Yukarıdaki 

değişikliklerin herhangi biri fabrika bilgisinin güncellenmesini ve fabrikanın üretimden önce 

denetlenmesini gerektirir. Ek olarak, Nordstrom Üretim Tedarikçileri, üretim başlamadan önce 

Nordstrom’un yazılı onayı olmadan üretim sürecinin herhangi bir kısmını alt yükleniciye vermemelidir. 

İHLALLERİ BİLDİRME:Tedarikçiler bu Ortaklık Kılavuz İlkelerinin herhangi birinin ihlalini Nordstrom’a 

derhal bildirmelidir. Bir Nordstrom çalışanının veya Nordstrom adına çalışan herhangi bir kişinin yasadışı 

bir faaliyet giriştiğine veya uygun olmayan bir davranışta bulunduğuna inanan Tedarikçiler de konuyu 

Nordstrom’a derhal bildirmelidir. Kaygılar www.npg.ethicspoint.com adresi ziyaret edilerek veya ücretsiz 

1.844.852.4175 numarası aranarak bildirilmelidir.   

 

 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
http://www.npg.ethicspoint.com/

