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Ek bilgi için lütfen iletişime 
geçin:

Nordstrom Sosyal 
Sorumluluk

1617 6th Avenue, Suite 
1000

Seattle, Washington 98101

USA

npgsc@nordstrom.com

Nordstrom'un İş Ortağı Davranış Kuralları, Nordstrom ile iş yapan tüm temsilciler, satıcılar, hizmet 

sağlayıcılar, üreticiler, fabrikalar, depolar ve alt yükleniciler tarafından karşılanması gereken 

minimum standartları içerir. Tedarikçiler, operasyonları boyunca ve tüm tedarik zincirlerinde bu İş 

Ortağı Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uymalıdır.

Bu belge, Nordstrom tarafından sosyal sorumluluk programının bir parçası olarak denetlenen 

tesislerde Nordstrom İş Ortağı Davranış Kurallarının etkili bir şekilde uygulanması konusunda 

rehberlik sunmaktadır.Bu kılavuz, tedarikçilerin Nordstrom İş Ortağı Davranış Kurallarını anlamalarını 

ve günlük operasyonlara dahil etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

GİZLİ: Bu belge, Nordstrom, Inc.'in mülkiyetinde olan özel, ticari sır ve gizli bilgiler içermektedir. Bu 

belge ve içindekiler Nordstrom, Inc.'in açık izni olmadan çoğaltılamaz veya başka bir tarafa 

açıklanamaz.

ÖNSÖZ
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GİRİŞ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Nordstrom kültürünün temel bir unsurudur. Güçlü tedarikçi ilişkilerine 

değer veririz ve etik iş uygulamalarını kullanarak ürün üretme taahhüdümüzü paylaşanlar ile ortaklık 

kurmak isteriz. Nordstrom İş Ortağı Davranış Kuralları bu ilişkilerin temelidir ve tesislerimizin uyum 

hedeflerini benimsemesini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışmasını sağlar. İş Ortağı 

Davranış Kurallarımız, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization, ILO) 

sözleşmelerine, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerine ve devlet ve politika grubu 

tavsiyelerine dayanmaktadır. Tüm tesis yönetimi ve tedarik zincirlerinin bir parçası olan tedarikçiler, 

bu standartların ve geçerli yerel yasaların farkında olmalı ve yerel yasalara veya İş Ortağı Davranış 

Kurallarımıza (hangisi daha yüksek düzeyde bir koruma sağlıyorsa) uymalıdır. Tesisler arasında var 

olan kültürel farklılıkları kabul etmekle birlikte, bu kılavuz küresel beklentileri standartlaştırmak için 

tasarlanmıştır.

İş Ortağı Davranış Kurallarımız, bir tesisin Sosyal Sorumluluk performansını ölçmek için temel sağlar. 

İş Ortağı Davranış Kurallarımıza uyum, Nordstrom Ürün Grubu ile iş yapmak için yalnızca bir gereklilik 

olarak görülmemeli, sürdürülebilir iyileştirmelerin uygulanmasında tesislere yardımcı olmalıdır. 

Dahası, Nordstrom Ürün Grubu, başarılı ilişkilerin anahtarının açık ve dürüst iletişim olduğuna 

inanmaktadır. Bu nedenle, şeffaflık, izlenebilirlik ve sürekli iyileştirme modeli altında faaliyet 

gösteriyoruz. Bu model, uyum zorluklarının samimi ve sürekli olarak tartışılmasını teşvik eder ve 

tesislerimizde sürdürülebilir ilerlemenin sağlanmasına olanak tanır.
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• Yerel yasalara ve İş 
Ortağı Davranış 
Kurallarımıza uyumu 
sağlamak için 
kapsamlı istihdam, işe 
alım ve fesih 
politikaları ve 
prosedürleri

• İş Ortağı Davranış 
Kurallarını yönetmek 
ve uygulamak ve yerel 
yasalara uyumu 
sağlamak için nitelikli 
personel

• Üretim kapasitesinin 
ve verimliliğinin etkin 
yönetimi 

• Tesis yönetimi ve 
Nordstrom Ürün 
Grubu arasında uyum 
zorluklarının açık ve 
sürekli olarak 
tartışılması

• İş Ortağı Davranış Kurallarının, 
tesis politikalarının ve yerel 
yasaların yeni işe alma 
oryantasyonu, çalışma kılavuzu ve 
periyodik eğitimin parçası olarak 
yerel dilde, basit terimlerle işçilere 
iletilmesi.

• En iyi uygulama: İşçi ve 

yönetim eğitim planı

• En iyi uygulama: Videolar, 

duyurular, posterler ve 

diğer yardımcı grafik 

materyal

• Geçerli fotoğraflı kimlik ve yaş 
belgeleri de dahil olmak üzere 
çalışan dosyaları; veya yerel 
yasalarca kabul edilen ve çalışanın 
çalışmaya uygun olduğunu 
doğrulayan ilgili kimlik belgelerinin 
tam ve erişilebilir hale getirilmesi.

• Uyumu göstermek için gerekli tüm 
belgelerin ve lisansların en az 12 
ay boyunca tesis merkezlerinde 
muhafaza edilmesi.

• İşçi komiteleri de dahil olmak 
üzere etkili iletişim kanalları 
ve şikayet prosedürleri. 

• Örnek: Cinsel taciz 
komiteleri (gerektiğinde)

• İş Ortağı Davranış Kurallarının 
gereken şekilde 
uygulanmasında aktif çalışan 
katılımı

• En iyi uygulama: İşçi 

sağlığı ve güvenliği 

komitesi

UYGULAMA BELGELER KATILIM

İş Ortağı Davranış Kurallarımızın etkili bir şekilde uygulanması, sağlam yönetim sistemlerinin 

geliştirilmesini gerektirir. Yönetim sistemi, bir tesisin gereklilikleri karşılamasını sağlayan süreç 

ve prosedürlerin bir toplamıdır. Aşağıda, tesisleri İş Ortağı Davranış Kurallarımızın 

uygulanmasında başarılı olmak için konumlandıran güçlü yönetim sistemlerinin bileşenleri 

listelenmiştir. Bu bileşenler şunları içerir:

UYUMUN TEMEL UNSURLARI
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TEMEL ÇALIŞMA İLKELERİ

İş Ortağı Davranış Kurallarımız, Sosyal Sorumluluk programımızın temelini oluştururken, Temel 
Çalışma ilkelerimiz tedarikçilerimizle başarılı ve açık bir şekilde çalışmak için bir model sunar. 
Temel Çalışma ilkelerimiz olan şeffaflık, izlenebilirlik ve sürekli iyileştirme, uyum zorluklarının 
samimi ve sürekli olarak tartışılmasını teşvik eder ve tesislerde sürdürülebilir ilerlemenin 
sağlanmasına olanak tanır.

Ticari Uyum Taahhüdü

NPG, tesislerinin ve onlar adına çalışan herhangi bir tarafın, ABD Hükümeti tarafından Yaptırım 
Uygulanan Kişi veya Bölge olarak belirlenen herhangi bir kişi veya bölge ile doğrudan veya dolaylı 
olarak iş yapmamasını beklemektedir. Buna, Yaptırım Uygulanan Kişilerin tesisinizde veya sizin 
adınıza çalışan herhangi bir başka kuruluşta, herhangi bir şekilde herhangi bir çıkarı olmaması da 
dahildir.

Şeffaflık

Şeffaflık, Nordstrom Ürün Grubu ile tedarikçilerimiz arasında anlamlı ortaklıklar kurulması için 
temeldir. Şeffaflık, Üçüncü Taraf Gözlemciler dahil olmak üzere tüm Nordstrom Ürün Grubu 
temsilcilerine, yatakhane gibi ek tesisler de dahil olmak üzere birlikte çalıştığımız tesislere tam 
erişim izni vermek anlamına gelir. Bu aynı zamanda Nordstrom Ürün Grubu temsilcilerinin ve/veya 
Üçüncü Taraf gözlemcilerin bir tesis içindeki maaşları, çalışma saatlerini ve yönetim sistemleri 
kayıtlarını denetlemesine izin vermek anlamına da gelir. Bir tesis şeffaf olmadığında, bu durum 
tesisin derecelendirmesini olumsuz etkiler. Şeffaflık, tesis yönetimi ile Nordstrom Ürün Grubu 
arasında dürüst ve açık iletişim yoluyla sağlanabilir. Denetçinin bulgularına dayalı olarak bir 
denetim yapıldıktan sonra bir tesise şeffaflık derecelendirmesi verilir. Derecelendirmeler aşağıda 
listelenmiş ve tanımlanmıştır:

• Şeffaf: Tüm kayıtların doğru ve şeffaf olduğunu belirtir

• Şeffaf Olmayan Tutarsız: Kayıtların tümünün veya bazılarının yanlış olduğunu veya tahrif 
edildiğini belirtir

– Örn: Bir işçi 7 Haziran 2020’de (Pazar) bir iğne kırmış ve bu durum kırık iğne kaydına 
işlenmişti. Ancak, verilen devam kayıtları tesisin Pazar günü çalışmadığını gösteriyordu

• Şeffaf Olmayan Sonuçsuz: Tesis ile paylaşılabilecek hiçbir kanıt olmadan sahte kayıt 
şüphelerini belirtir

– Örn: Tesis yönetimi, bir CCTV (kapalı devre tv) sistemi kurduklarını iddia etmişti, ancak 
CCTV sistemi yakın zamanda bozulmuştu ve çalışanların fiili çalışmaları için kontrol 
edilememişti. İnceleme için bilgisayar devam kaydı da sağlanmamıştı.
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TEMEL ÇALIŞMA İLKELERİ

Şeffaflık devamı:

Değerlendirme Öncesi Aramalar:

Tesislerin denetim gününe hazırlanmasına yardımcı olduğu kanıtlandığından, tüm tesislerin bir ön 
değerlendirme görüşmesine katılması teşvik edilir, ancak ön değerlendirme görüşmeleri yalnızca 
önceden şeffaf olmayan tesisler için zorunludur. Bir ön değerlendirme görüşmesi için ödeme 
yapması gereken tesisler, denetimi planlarken üçüncü taraf gözlemcilerimiz tarafından bunu 
yapmaları konusunda bilgilendirilecektir.

İzlenebilirlik

Nordstrom ve tedarikçileri, çiftlikten nihai ürün fabrika aşamasına kadar izlenebilirlik 
standartlarımızın bütünlüğünü sağlamaktan müştereken sorumludur. İş ortaklarımızın tedarik 
zincirlerinin tüm kademelerindeki tüm tesisleri sürekli olarak takip etmeleri ve izlemeleri 
gerekmektedir. Talep üzerine tedarikçiler, NPG ürünleri üretmek için birlikte çalıştıkları yetkili 
taşeron fabrikalar, atölyeler, boya/baskı merkezleri ve çiftlikler için tüm hammaddeler ve üretime 
dair satın alma emirlerini, faturaları ve sevkiyat belgelerini sağlayabilmelidir.

Sürekli İyileştirme

Nordstrom Ürün Grubu sürekli iyileştirme modeli dahilinde çalışır. Sürekli iyileştirme, operasyonel 
ve ekonomik gerçekleri içeren gerçekçi ve ölçülebilir planlar yoluyla uyumu sağlama taahhüdü 
anlamına gelir. Şeffaflık ve işbirliğinin bir ürünü olan sürekli iyileştirme, sürdürülebilirlik için 
teşvikler yaratmak ve ürünümüzü üreten bireylerin hayatlarını iyileştirmek için kritik öneme 
sahiptir. Sürekli iyileştirme planları, karşılıklı kararlaştırılan dönüm noktalarına ve Nordstrom Ürün 
Grubuna düzenli iletilen ilerleme raporlamasına dayanır.
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İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARINA GENEL BAKIŞ

Bir şirket olarak, çalışanlarımızda, müşterilerimizde ve toplumlarımızda yarattığımız etkinin operasyonlarımızın 

çok ötesine geçtiğine inanıyoruz. Dünyaya sunduğumuz değeri düşündüğümüzde, insan haklarını ve 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, sorumlu 

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

emin olmak için iş tedarikçilerimize yönelik standartlar belirledik.

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM: 

Nordstrom’un İş Ortağı Davranış Kuralları, Nordstrom Inc. veya iştiraklerinin herhangi biri (“Nordstrom” veya 

“Şirket”) ile iş yapan tüm temsilciler, satıcılar, hizmet sağlayıcılar, üreticiler, fabrikalar, depolar ve alt 

yükleniciler (“Tedarikçiler”) tarafından karşılanması gereken minimum standartları içerir. Tedarikçiler, 

operasyonları ve tüm tedarik zincirleri boyunca bu İş Ortağı Davranış Kurallarında belirlenen standartlara 

uymalıdır. Bu bir Tedarikçinin, kendisinin tüm tedarikçilerinin, satıcılarının, hizmet sağlayıcılarının, 

acentelerinin, depolarının, fabrikalarının ve alt yüklenicilerinin bu standartlara uymasını sağlamaktan sorumlu 

olduğu anlamına gelir. Tedarikçiler, kendi uyumlarını ve tedarik zincirlerinin uyumunu sağlamak için yeterli ve 

etkili politikalara, prosedürlere, eğitimlere ve kayıt tutma uygulamalarına sahip olduklarından emin olmalıdır.  

Tedarikçi sözleşmeleri, bu İş Ortağı Davranış Kurallarında ayrıntılandırılan aynı sorunların bir kısmını ele alan 

daha belirli hükümleri içerebilir. Bu İş Ortağı Davranış Kuralları ile belirli bir Tedarikçi sözleşmesinin hükmü 

arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daha ayrıntılı olan sözleşme hükmü geçerli olacaktır. 

Nordstrom, İş Ortağı Davranış Kurallarına veya sözleşme gerekliliklerine uyumunu gösteremeyen herhangi bir 

Tedarikçi ile olan ilişkisini gözden geçirecektir ve ilişkiyi feshedebilir. 

YASAL GEREKLİLİKLERE UYUM:

Bu İş Ortağı Davranış Kuralları ile uyuma ek olarak, Tedarikçiler Birleşik Devletler’in, Kanada’nın ve üretim veya 

ihracat ülkesi dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüm geçerli yasalarına ve düzenlemelerine 

uymalıdır. Tedarikçiler ayrıca Nordstrom’un İnsan Hakları Taahhüdünde belirtilen standartlara da uymalıdır. 

Nordstrom Tedarikçilerinin küresel olduğunu kabul eden bu İş Ortağı Davranış Kuralları, uluslararası kabul 

görmüş standartlara ve rehberliğe dayanmaktadır. Tedarikçiler ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İş ve İnsan 

Hakları Kılavuz İlkeleri; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labor 

Organization, ILO) İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar; ve diğer ilgili ILO sözleşmeleri, BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi; ve Adil Çalışma Standartları Yasası’nın geçerli bölümlerine de uymalıdır (Çalışma Bakanlığı İzleme 

Rehberi).
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE:

Tedarikçiler, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) ve Kanada 

Yabancı Kamu Görevlilerinin Yolsuzluğu Yasası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rüşvet, kara para 

aklama, terörün finansmanı ve/veya yolsuzlukla ilgili tüm geçerli yasalara uymalıdır. Tedarikçiler, işin elde 

edilmesi veya elde tutulması veya uygunsuz bir avantajın güvenceye alınması amaçları doğrultusunda kamu 

görevlilerine para veya değerli olan herhangi bir şeyi doğrudan veya dolaylı olarak teklif etmemeli veya 

vermemelidir (“rüşvet”). “Kamu görevlileri”, yabancı ve yerli kamu görevlilerini, siyasi partileri veya 

görevlilerini, siyasi makam adaylarını veya bir kuruluşun tamamı veya bir kısmının bir devlete ait olması 

durumunda bu kuruluşları ve bunların çalışanlarını içerir. Bir ülkede rüşvet vermek kabul edilmiş bir yerel 

uygulama gibi görünse bile, yasalara aykırıdır ve Tedarikçilerin bu uygulamaya girmesi yasaktır.

Ayrıca, Nordstrom ticari rüşvetleri 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 BİLGİLERİNİN 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.

9

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARINA GENEL BAKIŞ



KÜRESEL TİCARET:

Tedarikçiler, ABD ve Kanada Gümrük ithalat yasaları dahil olmak üzere küresel ticarette geçerli tüm yasa ve 

düzenlemelere uymalıdır. Tedarikçiler ayrıca, menşe ülke üretim doğrulamasını ve tercihli ticaret taleplerini 

desteklemek için programlar belirlemeli ve dokümantasyonu muhafaza etmelidir. Tedarikçiler, ABD Terörizme 

Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı (Customs Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT), Kanada Koruma 

Altındaki Ortaklar (PIP) veya karşılaştırılabilir uluslararası Yetkili Ekonomik Operatörler (Authorized Economic 

Operators, AEO) için Karşılıklı Tanıma Düzenlemelerine göre uluslararası tedarik zinciri güvenlik gerekliliklerine 

ve kriterlerine uymalıdır. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE GENÇ İŞÇİLER: 

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 işe alım süreçlerinin parçası olarak yaş doğrulamasına ilişkin yerleşik prosedürlere 
sahip olmalıdır.  

Tedarikçiler, doğası veya gerçekleştirildiği koşullar gereği genç işçinin sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar 
verme olasılığı bulunan herhangi bir işe 18 yaşından küçük hiç kimseyi maruz bırakmamalıdır. Tedarikçiler, ILO 
Sözleşmesi 182 ve ilgili durumlarda ulusal tehlikeli çalışma listelerinde tanımlanan şekilde, 18 yaşın altındaki 
hiç kimseyi tehlikeli çalışmaya maruz bırakmamalıdır. 138 ve 182 numaralı ILO Sözleşmelerine ve BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesine bakın.

ZORLA ÇALIŞTIRMA:

Tedarikçiler, tüm işçilerin gönüllülük esasına göre çalışmasını ve sömürüden uzak olmasını sağlamalıdır. 
Tedarikçiler, hapishane işçiliği; ödünç işçilik; borç karşılığı işçilik, devlet destekli zorla çalıştırma; zorlama veya 
kölelik yoluyla elde edilen bağımlı işgücü; herhangi bir Birleşik Devletler yasasına göre zorla çalıştırma olarak 
tanımlanan işgücü; veya ILO'nun zorunlu çalıştırma göstergeleri ve beraberindeki kılavuzlar tarafından zorla 
çalıştırma olarak tanımlanan çalıştırma dahil olmak üzere herhangi bir türde mecburi işgücü kullanamaz.

Tedarikçiler, tüm ürünlerin, ABD Tarife Yasası, ABD Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası veya ABD'nin 
Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası gibi zorla çalıştırmayı önlemeyle ilgili yasal 
gerekliliklere uygun olarak üretildiğinden emin olmalıdır.   

Tedarikçiler, çalışanların işe alınmak veya istihdamın bir koşulu olarak Tedarikçiye veya üçüncü bir tarafa 
herhangi bir ücret veya başka bir ödeme yapmalarını zorunlu kılmamalıdır. Tedarikçiler bu tür ücretleri 
ücretten kesmemeli veya alıkoymamalı veya bu tür ücretleri işçilere başka bir şekilde aktarmamalıdır. 
Tedarikçiler işçileri iş akdine zorla bağlama yolu olarak kimlik belgelerini, finansal teminatları veya diğer değerli 
eşyaları alıkoymamalıdır. Çalışanların hareket özgürlüğünü veya iş akdini isteğe bağlı olarak feshetme 
kabiliyetini kısıtlayan uygulamalar yasaktır. 29 ve 105 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın. Daha fazla bilgi için 
lütfen Nordstrom'un Zorla Çalıştırma Politikasına bakın. 
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TACİZ VE SUİSTİMAL:

Tedarikçiler, her bir kişiye onurlu ve saygılı davranmalıdır. Tedarikçiler, çalışanları fiziksel ceza, baskı, tehdit, 

fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz, şiddet veya suistimale maruz bırakmamalıdır. Tedarikçiler, bir disiplin 

uygulaması olarak parasal cezalar kullanmamalıdır. Tedarikçiler yazılı disiplin politikaları ve prosedürleri ile 

disiplin cezalarının kayıtlarını muhafaza etmelidir. Ayrıca, tüm cinsiyetlerdeki insanlar, Tedarikçilere, 

Nordstrom veya Nordstrom tarafından atanan personele Tedarikçi tarafından misilleme korkusu olmaksızın 

kaygılarını dile getirmekte serbest olmalıdır. Bkz. ILO Konvansiyonu 190 ve BM Kılavuz İlkeleri 29 ve 31. 

ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI:

Tedarikçiler tüm ücretleri, fazla mesaiyi ve yasal olarak yetkilendirilen özlük haklarını düzenli olarak, 

zamanında, belgeli ve yürürlükteki yasalar doğrultusunda 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 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın. 

SAATLER VE FAZLA MESAİ: 
Tedarikçiler daha az olanın geçerli olması kaydıyla, yürürlükteki 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 çalışmayı 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 numaralı ILO Sözleşmesine bakın. 

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

içerir. Buna, bina yapıları ve tesisleri, elektrik güvenliği, yangın güvenliği, kimyasal güvenlik, sanitasyon, acil 

durum hazır bulunuşluluğu, ilk yardım, kişisel koruyucu ekipman ve diğer güvenlik politikaları ile ilgili sağlık ve 

güvenlik standartları dahildir. Tedarikçiler, hiç kimseyi tehlikeli, güvensiz veya sağlıksız olan durumlara maruz 

bırakmamalı ve bu tür koşullara veya materyallere karşı maruziyetten yeterli korumayı sağlamalıdır. 187 

numaralı ILO Sözleşmesine bakın. 
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AYRIMCILIK YAPMAMA:

Tedarikçiler cinsiyet, ırk, renk, ulusal köken, sosyal veya etnik köken, sosyal sınıf, sendika üyeliği, din, yaş, 
medeni durum, partnerlik durumu, gebelik, annelik durumu, fiziksel, zihinsel veya duyusal engellilik, siyasi 
görüş, kişisel karakteristikler veya inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya ifadesi veya yerel yasayla korunan 
herhangi bir temelde her kökenden nitelikli kişileri işe alma, işe alma ve terfi ettirme dahil olmak üzere 
istihdam uygulamalarında ayrımcılık yapmamalıdır. 100 ve 111 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ:
Tedarikçiler, tüm işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesine yönelik haklarına saygı duymalıdır. 

Tedarikçiler, işçilerin, haklarının kullanılmasına müdahale etmemek veya bunları kısıtlamamak da dahil olmak 

üzere sendika faaliyetlerinde bulunma ve örgütlenme haklarına saygı göstermelidir. Tedarikçiler, işçileri tehdit 

ederek, sorgulayarak veya casusluk yaparak veya haklarını kullandıkları için onlara karşı misilleme yaparak 

örgütlenme veya sendika faaliyetlerine yanıt vermemelidir. Bir sendikaya veya başka bir temsilci kuruluşa 

katılım nedeniyle işçilere karşı korkutma, baskı yapma veya misilleme yapma amaçlı her türlü işlem 

yasaktır. Örgütlenme özgürlüğü veya toplu pazarlık hakkının yerel yasalar uyarınca kısıtlandığı durumlarda 

Tedarikçiler, işçilerin bağımsız ve serbest örgütlenme ve pazarlık için benzer yollar sağlayan faaliyetlerde 

bulunmasına izin vermelidir. 87, 98 ve 154 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın.

ŞİKAYET MEKANİZMASI: Tedarikçiler, işçilerin misilleme korkusu olmadan Tedarikçi yönetimine endişelerini 

dile getirmeleri için yöntem sağlamalıdır. Tedarikçilerin, işçinin seçmesi halinde bu tür endişelerin anonim 

ve/veya gizli olarak dile getirilebilmesini sağlamaları teşvik edilir. Şikayet mekanizması tüm işçilerin erişimine 

açık olmalıdır. Tedarikçiler, çalışanların başvurularını ve çözümlemelerinin ilerleyişini takip etmeli ve 

kaydetmelidir. 29 ve 31 numaralı BM Rehber İlkelerine bakın.

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

Nordstrom Üretimi olan ürünler marka onayı olmadan yeniden satılamaz, bağışlanamaz veya imha 

edilemez. Ayrıca, tedarikçiler satılmamış malların veya stok dışı ürünlerin imhasını önlemek için bir sonraki 

adım kullanım alternatiflerini aramalıdır. Atıktan enerji programları, bir sağlık veya güvenlik riski yaratan 

ürünler hariç olmak üzere bir alternatif oluşturmaz. Ek olarak, Tedarikçilerin enerji, hava, emisyon, atık ve su 

üzerindeki çevresel etkileri yönetmek, takip etmek, kaydetmek ve en aza indirmek ve kimyasalların ve tehlikeli 

maddelerin salınımını güvenli bir şekilde depolamak, önlemek veya azaltmak için yürürlükte olan politikaları ve 

prosedürleri olmalıdır. 
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ÇATIŞMA MİNERALLERİ ve KİMBERLEY SÜRECİ:
Tedarikçiler Çatışma Minerallerinin ve elmasların kaynak alımı dahil olmak üzere sorumlu kaynak alımıyla 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 kapsamında sahip oldukları raporlama gerekliliklerini karşılamalı ve 
Nordstrom'un Bölüm 1502 kapsamındaki raporlama yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Nordstrom
tarafından talep edilen bilgileri sağlamalıdır. 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, hakiki hayvan kürkü veya egzotik hayvan derileri ile yapılan ürünleri satmaz. Daha fazla ayrıntı için, 
Ürünlerde Egzotik Hayvan Derisi ve Kürkü Kullanmama Politikamıza bakın.

DENETLEME: 
Tedarikçiler, Nordstrom'un bu İş Ortağı Davranış Kurallarına uyumu sağlamak için Tedarikçilerin fabrikaları, 
atölyeleri, depoları ve diğer taşeronları dahil olmak üzere Tedarikçilerin uygulamalarını veya tesislerini 
denetleme veya teftiş etme hakkını saklı tuttuğunu anlar. Nordstrom Üretim Tedarikçileri, Nordstrom'un tüm 
Nordstrom Üretim Tedarikçi fabrikaları ve atölyeleri için düzenli yerinde teftişler yapabileceğini kabul eder. 
Tedarikçiler şeffaf olmalı, dosyada kesin dokümantasyonu tutmalı ve Nordstrom temsilcilerinin ve atanmış 
üçüncü taraf gözlemcilerinin tüm cinsiyetlerdeki gizli işçi mülakatlarının yapılması dahil olmak üzere haberli 
veya habersiz gözetim faaliyetlerini gerçekleştirmelerine izin vermelidir. 

KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ 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 İş Ortağı Davranış Kurallarının herhangi birinin ihlalini Nordstrom’a derhal bildirmelidir. Bir 
Nordstrom çalışanının veya Nordstrom adına çalışan herhangi bir kişinin yasadışı bir faaliyete giriştiğine veya 
uygun olmayan bir davranışta bulunduğuna inanan Tedarikçiler de konuyu Nordstrom’a derhal bildirmelidir. 
Endişeler yüz yüze veya www.npg.ethicspoint.com adresi ziyaret edilerek veya ücretsiz 1.844.852.4175 
numarası aranarak bildirilmelidir. 
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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/Nordstrom%20Cares/Strategy,%20Governance%20%26%20Reporting/Policies%20%26%20Commitments


DERECELENDİRMELERE GENEL BAKIŞ VE TANIMLAR

Derecelendirme Derecelendirme Tanımı Örnek Bulgular

Sıfır Tolerans (ZT)

En yüksek risk içeren ve işçilerin refahı 
için büyük bir tehdit oluşturan ihlaller.

Üçüncü Taraf Gözlemciler bu ihlalleri 24 
saat içinde Nordstrom Ürün Grubuna 
bildirir.

• Çocuk işgücü

• Bağımlı, borç karşılığı veya zorla 

çalıştırma

• Fiziksel ve cinsel taciz ve suistimal

• Rüşvet

• Ev işçileri

• Kritik sağlık ve güvenlik

• Örgütlenme özgürlüğünün kötü niyetli 

ihlalleri

Acil Eylem 
Gerekli (DIA)

Yüksek risk içeren ve işçilerin refahı için 
tehdit oluşturan ihlaller.

Üçüncü Taraf Gözlemciler bu ihlalleri 24 
saat içinde Nordstrom Ürün Grubuna 
bildirir.

• Sözlü veya finansal taciz ve suistimal

• Ayrımcılık

• İzleme için reddedilme veya kısmi 

erişim

• Yetkisiz taşeronluk

• Çevresel, kimyasal veya katı atıkların 

izinsiz olarak boşaltılması

Majör İyileştirme 
Gerekli - MAJÖR

(NMI-MAJÖR)

İşçi haklarını aşırı derecede ihlal eden 
veya yetersiz yönetim sistemlerine ve 
kayıt tutmaya işaret eden ihlaller.

• Ücretler ve sosyal haklar

• Saatler ve fazla mesai

• Dinlenme günü

• Yasal gereklilikler

• Örgütlenme özgürlüğü

• Ciddi sağlık ve güvenlik

Majör İyileştirme 
Gerekli (NMI)

İşçi haklarını ihlal eden veya yetersiz 
yönetim sistemlerine ve kayıt tutmaya 
işaret eden ihlaller.

• Ücretler ve sosyal haklar

• Saatler ve fazla mesai

• Dinlenme günü

• Yasal gereklilikler

• Örgütlenme özgürlüğü

• Ciddi sağlık ve güvenlik

İyileştirme 
Gerekli (NI)

Düşük riskli ve işçilerin refahı için küçük 
bir tehdit oluşturan ihlaller.

• Minör sağlık ve güvenlik

• Minör belgeleme

Tatmin Edici 
(SAT)

İhlal görülmedi. • Hiçbir ihlal veya minör endişe 

bildirilmedi

• Tesis, İş Ortağı Davranış Kuralları ve 

yerel yasalar ile uyumlu

* Lütfen bunun her bir derecelendirme için kapsamlı bir bulgu listesi olmadığını 
unutmayın. Bulgulara daha fazla örnek için, lütfen bu kılavuzun ilerleyen 

kısımlarında yer alan Ortaklık Kılavuz İlkeleri bölümüne bakın.
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Bir denetim sırasında bulunan her sorun, aşağıdaki derecelendirmelerden* biri olarak 
sınıflandırılacaktır:



DÜZELTİCİ EYLEM PLANI VE BELGELER

Bir denetimin ardından, Nordstrom Ürün Grubu bir Düzeltici Eylem Planı (Corrective Action Plan, CAP) 
geliştirmek için tesisler ile ortaklık yapar. CAP'ler, tesis için iyileştirmeler yapmak üzere yapılması 
önerilen eylemleri ve denetim bulgularını içerir. Tesisler, Nordstrom Ürün Grubuna her bir eylem 
öğesinin tamamlandığının fotoğrafik kanıtlarla veya diğer ilgili belgeleri sağlayarak doğrulanmasını 
sağlayacaktır ve bunların tümü Nordstrom Ürün Grubu ve tesis tarafından kabul edilen bir zaman 
çizelgesine uygun olacaktır.

CAP’ler, minör uyum sorunlarını hızla iyileştirmemize olanak tanırken, aynı zamanda daha sistemik ve 
karmaşık sorunların kök nedenlerini kademeli olarak ele almamızı da sağlar. Bir CAP'de dile getirilen tüm 
sorunlar, zaman içinde ilerlemeyi izlemek, tesis şeffaflığını artırmak ve İş Ortağı Davranış Kurallarımıza 
uyumu artırmak için Nordstrom Ürün Grubu Sosyal Sorumluluk Ekibine belgelenmelidir.

Bu Tesis Kılavuzunun aşağıdaki bölümünde, gerekli iyileştirme belgeleri aşağıdaki yöntemlerle 
belirtilecektir:

Aşağıdaki gereklilikler, fotoğraf doğrulama veya dokümantasyon ile ilgilidir:

Boyut, Netlik, Dosya Türü
❑ Tüm fotoğraflar net ve kolayca görünür olmalıdır. 
❑ Tüm yazılı belgeler (zaman çizelgeleri, çalışma saati kayıtları, lisanslar, makbuzlar, vb.) ve fotoğraflar 

e-postalara taranmalı veya tüm yazıların okunaklı olması ve görüntünün bulanık olmaması için ayrı 
ayrı eklere eklenmelidir. 

❑ Tüm belgeler aşağıdaki türlerden birinde olmalıdır: .JPEG, .DOC, .PNG, .PDF, .XLS, .ZIP, .PPT, .AVI, 
.MOV.

Konum
❑ Her iyileştirmenin konumu tüm fotoğraflarda net olmalıdır. Örneğin, bir kafeteryaya bir yangın 

söndürücünün eklenmesi gerekiyorsa, yeni kurulan yangın söndürücünün o kafeteryada çekilmiş 
olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu, ayrıntılı inceleme için iyileştirmenin yakından çekimi ve konumu 
göstermek için odanın diğer tarafından bir çekim ile elde edilebilir.

Ürünlerin Belgelendirilmesi
❑ Çözüm için satın alınan tüm yeni ürünlerin fotoğrafları veya taranmış makbuzları dahil edilmelidir. 

Tüm makbuzlar, ürünü kaç kişinin kullanacağını doğru olarak yansıtmalıdır. 
❑ Yeni ürünlerin, tipik olarak kullanılacakları yerde aktif olarak kullanan bireylerle birlikte bir görüntüsü 

de eklenmelidir. 

Eğitimin Belgelendirilmesi 
❑ Tüm eğitimler, devam eden işçilerin bir imza sayfası ile belgelenmelidir.
❑ Eğitimlerin fotoğrafları, eğitim sırasında odanın bir resmiyle gösterilmelidir. 

BelgelemeFotoğrafik Doğrulama
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Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme 

Hedef Zaman 

Çizelgesi
Yöntem

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

Tesis, endüstriyel lisansta 
belirtilen uygun iş 
tanımlamasına, lokasyona ve 
diğer bilgilere sahip değildir.

Tüm mevcut lisanslar tedarikçi, 
tesis ve ev ile tesis içi işçi 
arasındaki ilişkiyi yansıtmalıdır.

Bir ay

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Tesis, yerel yasalara göre imzalı iş 
sözleşmelerini tutmuyor.

Tesis, iş sözleşmelerinin 
kayıtlarının muhafaza edildiği bir 
sistem oluşturmalıdır. 
Tamamlandığında, tesis inceleme 
ve doğrulama için kopyaları 
Nordstrom Ürün Grubuna
göndermelidir. 

Bir - iki ay

YASAL GEREKLİLİKLERE UYUM

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Bu İş Ortağı Davranış Kuralları ile uyuma ek olarak, Tedarikçiler Birleşik Devletler’in, Kanada’nın ve üretim 
veya ihracat ülkesi dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüm geçerli yasalarına ve 
düzenlemelerine uymalıdır. Tedarikçiler ayrıca Nordstrom’un İnsan Hakları Taahhüdünde belirtilen 
standartlara da uymalıdır.
Nordstrom Tedarikçilerinin küresel olduğunu kabul eden bu İş Ortağı Davranış Kuralları, uluslararası kabul 
görmüş standartlara ve rehberliğe dayanmaktadır. Tedarikçiler ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İş ve İnsan 
Hakları Kılavuz İlkeleri; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labor 
Organization, ILO) İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklarve diğer ilgili ILO sözleşmeleri, BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve Adil Çalışma Standartları Yasasının geçerli bölümlerine de uymalıdır (Çalışma Bakanlığı İzleme 
Rehberi).

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisin geçerli ve süresi dolmamış bir iş lisansı olmalıdır. Tüm devlet izinleri, sertifikaları veya diğer 

tesis kayıtları güncel ve geçerli olmalıdır. (Derecelendirme NMI)
❑ Tesisin menşe ülkesi, ürünün bir tesisten diğerine taşınması (Harici İşleme Sözleşmeleri-OPA) ve 

malların üretim kayıtları ile ilişkili uygun belgelere talep üzerine temin edilebilecek şekilde sahip 
olması gerekir. (Derecelendirme-NMI)

❑ Tüm iş kanunlarına uyulmalıdır. Buna, yabancı sözleşmeli işçilerin istihdam edildiği durumlar dahildir. 
(Derecelendirme NMI)

❑ Ücret, hukuk ve politika belgeleri çalışanların dilinde, belirgin bir yere asılmalıdır. (Derecelendirme 
NMI)

❑ Tesis, uyumu göstermek için, kanunen gerekli olduğunda işçi kayıtlarını ve imzalı iş sözleşmelerini 
muhafaza etmelidir. Tesis, tüm pozisyonlar için iş tanımlarını muhafaza etmelidir. (Derecelendirme 
NMI)

❑ Çalışanlar, tüm orijinal kişisel yasal belgelerin, pasaportlar, kimlik belgeleri ve seyahat belgeleri gibi 
kimlik belgelerinin mülkiyetini veya kontrolünü elinde bulundurmalıdır. (Derecelendirme NMI)

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tüm tesisler yerel ve/veya diğer geçerli yolsuzlukla mücadele yasa ve düzenlemelerine uymalıdır. 

(Derecelendirme ZT - Sıfır Tolerans)
❑ Tesis, herhangi bir şekilde maddi bedel, hediye veya iyilik teklif etmek de dahil olmak üzere uyum 

sorunları için denetçiye/denetleyicilere rüşvet vermeye çalışmaz. Sıfır Tolerans (ZT)
❑ Temsilci, tesisin bileşen tedariği vb. konularda kalite denetimleri için ek ücret ödemesini istemez. Sıfır 

Tolerans (ZT)

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Tedarikçiler, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ve Kanada Yabancı Kamu Görevlilerinin Yolsuzluğu 
Yasası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rüşvet, kara para aklama, terörün finansmanı ve/veya yolsuzlukla 
ilgili tüm geçerli yasalara uymalıdır. Tedarikçiler, işin elde edilmesi veya elde tutulması veya uygunsuz bir avantajın 
güvenceye alınması amaçları doğrultusunda kamu görevlilerine para veya değerli olan herhangi bir şeyi doğrudan 
veya dolaylı olarak teklif etmemeli veya vermemelidir (“rüşvet”). “Kamu görevlileri”, yabancı ve yerli kamu 
görevlilerini, siyasi partileri veya görevlilerini, siyasi makam adaylarını veya bir kuruluşun tamamı veya bir kısmının 
bir devlete ait olması durumunda bu kuruluşları ve bunların çalışanlarını içerir. Bir ülkede rüşvet vermek kabul 
edilmiş bir yerel uygulama gibi görünse bile, yasalara aykırıdır ve Tedarikçilerin bu uygulamaya girmesi yasaktır.

Ayrıca, Nordstrom ticari rüşvetleri 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.

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme 

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

Tesis sahibi veya diğer tesis 
temsilcisi, tesisteki Sosyal 
Uyumluluğu (veya diğer sorunları) 
ve Kaliteyi (veya test sorunlarını) 
göz ardı etmesi için denetçiye 
rüşvet verir.

Nordstrom Ürün Grubu tesisle iş 
yapmaya son verir ve alternatif 
kaynak bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)
Temsilci, tesisin kalite 
denetimleri, bileşen tedariği vb. 
gibi sunulan hizmetler için ek 
ücret ödemesini talep etmektedir.

Nordstrom Ürün Grubu 3. taraf 
denetçi tarafından 
bilgilendirilecek ve Nordstrom 
etik uygulamaları sağlamak için 
temsilci ile birlikte çalışacaktır

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)
Denetçi tesisteki izinlerin sahte 
olduğunu öğrenir; tesis izin 
meşruluğunu onaylamak için 
denetçiye rüşvet vermeye çalışır.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi 
ile iş yapmaya son verir ve 
alternatif kaynak bulma 
seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

Tesis yönetimi denetçiyi olumsuz 
denetim bulguları nedeniyle 
şiddet veya misilleme ile tehdit 
eder. 

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi 
ile iş yapmaya son verir ve 
alternatif kaynak bulma 
seçenekleri arar.

24 saat

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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NORDSTROM BİLGİLERİNİN KORUNMASI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

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.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Nordstrom başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar. Satıcı tarafından Nordstrom'a sağlanan 

tüm mallar ve ticari markalar, ticari ürünler, telif hakları, tasarım patentleri, patentler ve diğer 
mülkiyet hakları dahil olmak üzere ticari ürünlere dahil edilen veya bunların bir parçası olabilecek 
ticari markalar, logolar ve tasarımlar başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Bu, 
satıcının Nordstrom'a sağlanan malın içine veya bir kısmına dahil edilen fikri mülkiyete sahip olduğu, 
bunları oluşturduğu veya kullanma iznine sahip olduğu anlamına gelir.

❑ Nordstrom, kendi adına, ticari markalarına, logolarına ve yaratıcı eserlerine değer verir ve onları 
korur. Nordstrom adı ve Nordstrom'a ait olan veya lisanslanan diğer tüm ticari markalar, logolar ve 
diğer yaratıcı çalışmalar, Nordstrom tarafından sipariş edilen ürünleri üretmek için yalnızca 
Nordstrom'un izniyle kullanılabilir. Bu adlar, ticari marka adları ve/veya logolar, mal fazlası veya iade 
dahil -iade nedeni ne olursa olsun- ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başka bir tarafa satılmadan 
önce tüm mallardan kaldırılmalıdır. Buna ek olarak, Nordstrom tarafından sağlanan, Nordstrom’a ait 
olan veya lisanslanan herhangi bir baskı tasarımını, desenini veya herhangi bir yaratıcı çalışmayı 
taşıyan veya içeren herhangi bir mal, başkalarına satılamaz ve imha edilmelidir (mal fazlaları ve/veya 
satıcının mülkiyetinde bulunan ve Nordstrom'a satılmamış olan ve bu tür tasarımlar, desenler 
ve/veya yaratıcı çalışmaları içeren mallar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla).

❑ Nordstrom, üreticilerin ve tesislerin Nordstrom adını veya Nordstrom'un özel markalarından herhangi 
birini yalnızca Nordstrom'un talebi üzerine imal etmek dışında herhangi bir amaçla kullanmasını 
yasaklar.

❑ Yukarıdaki İş Ortağı Davranış Kurallarına tam olarak uymamak, tüm satın alma emirlerinin 
feshedilmesi ve/veya iddia edilen ihlale konu olan herhangi bir ürünün iade edilmesi ile 
sonuçlanacaktır. Nordstrom, herhangi bir şekilde uymama durumunda, yaptırım ve tazminat talep 
etmek için izin verilen tüm yasal önlemleri alma hakkını saklı tutar. 
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KÜRESEL TİCARET

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, ABD ve Kanada Gümrük ithalat yasaları dahil olmak üzere küresel ticarette geçerli tüm yasa 
ve düzenlemelere uymalıdır. Tedarikçiler ayrıca, menşe ülke üretim doğrulamasını ve tercihli ticaret 
taleplerini desteklemek için programlar belirlemeli ve dokümantasyonu muhafaza etmelidir. 
Tedarikçiler, ABD Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı (Customs Trade Partnership Against 
Terrorism, CTPAT), Kanada Koruma Altındaki Ortaklar (Partners in Protection, PIP) veya karşılaştırılabilir 
uluslararası Yetkili Ekonomik Operatörler (Authorized Economic Operators, AEO) için Karşılıklı Tanıma 
Düzenlemelerine göre uluslararası tedarik zinciri güvenlik gerekliliklerine ve kriterlerine uymalıdır. 

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Gümrük ve Sınır Koruma veya Kanada Sınır Hizmet Kurumu, özellikle serbest ticaret anlaşmalarını ve 

Zorunlu Çalıştırmayı doğrulamak için kullanılan çeşitli Menşe Sertifikaları tarafından talep edilen ticari 
belgelerin sahibi olan menşe ülkeden memnun olmadığında, Nordstrom Ürün Grubundan gönderinin 
menşeini kanıtlayan kayıtlar/belgeleri talep edebilir. Gümrüklerin bu belgeleri Gümrük Nordstrom
Ürün Grubuna sağlamamız için zamanları sınırlı olduğundan, belgelerin acente/tedarikçi talebi 
aldıktan sonra 5 gün içinde e-posta ile gönderilmesini (ve kurye ile gönderilmesini) gerektirecektir. 
Gümrük Uyumluluğu ile ilgili daha fazla bilgi 
http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html adresinde bulunabilir

❑ Tesis, CTPAT gereklilikleri konusunda tesisi eğitmeyi amaçlayan Nordstrom Ürün Grubu Uluslararası 
Tedarik Zinciri Güvenlik Referans Kılavuzunu incelemelidir. Bu belge şuradan görüntülenebilir: 
https://www.nordstromsupplier.com/Nordstrom Product Group/index.htm.

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

SAT (Tatmin Edici)

Tesis bir ziyaretçi günlüğü kullanır, 

kimlik ister ve her zaman refakat 

edilmesi gereken ziyaretçiler için 

geçici bir yaka kartı sağlar.

YOK

İyileştirme Gerekli 

(NI)

Ürün sayısı veya diğer tutarsızlıklar 

konusunda, beraberindeki gönderi 

belgelerini gözden geçirmek için 

herhangi bir prosedür 

bulunmamaktadır.

Tesisin, sevkiyat gönderilmeden önce 

belgelerin doğruluğunu sağlamak için 

beraberindeki sevkiyat belgelerini 

gözden geçirme prosedürleri 

olmalıdır.

30 gün

İyileştirme Gerekli 

(NI)

Tesisin konteyner denetim 

prosedürü 7 noktalı denetim 

sürecini içermiyor.

Tesis, konteynerin fiziksel 

bütünlüğünü doğrulamak için 

tasarlanmış yedi noktalı bir denetim 

süreci gerçekleştirmelidir.

30 gün

İyileştirme Gerekli 

(NI)

Tesis, bir mührün değiştirilmiş, 

kurcalanmış veya yanlış mühür 

numarasına sahip olup olmadığını 

belgelemiyor veya araştırmıyor.

Tesis, mühür tutarsızlıklarını 

araştırmalı, sorunun temel nedenini 

belgelemeli ve düzeltici eylemleri 

mümkün olduğunca çabuk 

uygulamalıdır.

30 gün

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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ÇOCUK İŞGÜCÜ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE GENÇ İŞÇİLER: 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 işe alım 
süreçlerinin parçası olarak yaş doğrulamasına ilişkin yerleşik prosedürlere sahip olmalıdır.

Tedarikçiler, doğası veya gerçekleştirildiği koşullar gereği genç işçinin sağlığına, güvenliğine veya 
ahlakına zarar verme olasılığı bulunan herhangi bir işe 18 yaşından küçük hiç kimseyi maruz 
bırakmamalıdır. Tedarikçiler, ILO Sözleşmesi 182 ve ilgili durumlarda ulusal tehlikeli çalışma 
listelerinde tanımlanan şekilde, 18 yaşın altındaki hiç kimseyi tehlikeli çalışmaya maruz 
bırakmamalıdır. 138 ve 182 numaralı ILO Sözleşmelerine ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesine 
bakın.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesislerin 15 yaşın altındaki herhangi bir işçiyi istihdam etmesi yasaktır. Yerel yasaların asgari çalışma 

yaşının 15'ten yüksek olduğunu belirttiği durumlarda, tüm işçiler yasal asgari yaşta veya üzerinde 
olmalıdır. (Derecelendirme ZT)

❑ Geçmişte Çocuk İşçiliğinin keşfi, şu anda 15 yaşın altında hiç kimsenin çalışmadığının doğrulanmasını 
gerektirecektir. Yerel yasaların asgari çalışma yaşının 15'ten yüksek olduğunu belirttiği durumlarda, 
tüm işçiler yasal asgari yaşta veya üzerinde olmalıdır. (Derecelendirme ZT)

❑ Yerel yasaların zorunlu bir asgari okul yaşını belirttiği durumlarda, Tesisler gerekli yaşın altındaki 
kişileri istihdam edemez. (Derecelendirme ZT)

❑ 18 yaşın altındaki tüm genç işçilerin, tehlikeli işler veya doğası gereği veya yürütüldüğü koşullar 
çerçevesinde genç işçinin sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verme olasılığı bulunan işler 
yapması yasaktır. (Derecelendirme ZT)

❑ 18 yaşın altındaki genç işçiler, ilgili olduğu durumlarda, uluslararası standartlar ve ulusal tehlikeli iş 
listelerinde tanımlanan tehlikeli işleri yapmamalıdır. (Derecelendirme ZT)

❑ Üretim bölümünde reşit olmayan ziyaretçilerin bulunması her zaman yasaktır. (Derecelendirme ZT)
❑ Çocukların üretimin herhangi bir kısmına yardımcı olması yasaktır. (Derecelendirme ZT)
❑ Çocuk bakım tesislerinin çalışma alanlarıyla fiziksel olarak örtüşmesi yasaktır. (Derecelendirme ZT)
❑ Genç işçilerle ilgili tüm gerekliliklere (yerel yasalarda tanımlandığı şekilde) uyulmalıdır. Uluslararası 

Çalışma Örgütü tarafından tanımlanan şekilde, genç işçilerin geceleri çalışmaları veya işle ilgili 
tehlikeli hizmetler/görevler gerçekleştirmeleri yasaktır. Geçerli ise, ebeveyn ve eğitim izinleri 
çalışanın dosyasında tutulmalıdır. (Derecelendirme ZT)

❑ Tesisler, yerel yasalarca belirlenmişse, en az 15 veya daha büyük bir yaşı içeren belgelenmiş bir işe 
alma politikasına sahip olmalıdır. (Derecelendirme NMI- Majör)

❑ Tesisler, etkili bir şekilde uygulanan yaş doğrulama prosedürlerine sahip olmalıdır. Tüm çalışan 
dosyaları, Ulusal Kimlik Kartlarının ve başvuru sahipleri tarafından gönderilen fotoğraflı kimliklerin 
kopyalarını içermelidir. (Derecelendirme NMI- Majör)
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Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

“X” ülkesinde, yasal asgari çalışma yaşı 
14'tür. “X” tesisinde bulunan bir işçinin, 
doğrulanmış belgelerle 14 yaşında 
olduğu tespit edilmiştir.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi ile iş 
yapmaya son verir ve alternatif kaynak 
bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

“X” ülkesinde, yasal asgari çalışma yaşı 
16'dır (Nordstrom Ürün Grubunun 15 
yaş şartından daha yüksek). “X” 
tesisinde bulunan işçilerin doğrulanmış 
belgelerle 15 yaşında olduğu tespit 
edilmiştir.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi ile iş 
yapmaya son verir ve alternatif kaynak 
bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

“X” ülkesinde yasalar çatışmaktadır; 
gençlerin 15 yaşından sonra 
çalışmasına izin verir ancak 16 yaşına 
kadar okulda kalmalıdır. “X” tesisinde 
bulunan bir işçi 15 yaşındadır ve okula 
gitmemektedir, doğrulanmış belgelere 
sahiptir.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi ile iş 
yapmaya son verir ve alternatif kaynak 
bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

“X” tesisinde, geçmişte çocuk 
işgücünün kullanıldığı ancak denetim 
sırasında mevcut çocuk işgücü 
bulunmadığı görülmüştür.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi ile iş 
yapmaya son verir ve alternatif kaynak 
bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)
“X” tesisinde, bir ayakkabı tesisinin 
yapıştırıcı hattında gençler bulundu.

Tesisler gençleri tehlikeli iş 
görevlerine/hizmetlere maruz 
bırakmamalıdır. Tesisler bir genç 
çalışan kaydı oluşturarak muhafaza 
etmeli ve genç çalışan kısıtlamaları 
uygulamalıdır.

24 saat

NMI-Majör

Tesisin minimum işe alım yaşıyla ilgili 
belgelenmiş bir politikası yoktur.

Tesis, çalışanların minimum yaş 
gerekliliklerini karşılamasını sağlamak 
için bir politika uygulamalı ve personeli 
eğitmelidir.

24 saat

NMI-Majör

“X” tesisinde, gençler (15-18) fazla 
mesai dahil olmak üzere, işçilerle 
yapılan mülakatlarla doğrulanan, 
yetişkin işçilerle aynı saatlerde 
çalışıyorlar.

Genç işçilerin belirlenmesi ve gerekli 
yasal istihdam kısıtlamalarının 
personele bildirilmesi. Genç çalışan 
kaydı oluşturmak/muhafaza etmek ve 
genç istihdam kısıtlamalarını 
uygulamak (ör. ebeveynden/vasisinden 
yazılı izin almak, özel kayıt tutmak, 
gerekli tıbbi muayeneler, kısıtlı çalışma 
saatleri (fazla mesai yok) ve iş 
kısıtlamaları (tehlikeli hizmet/iş 
görevleri yok).

24 saat
- üç ay

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Tesiste bir çocuk bulundu. Daha 
ayrıntılı inceleme üzerine, 
ebeveynlerini ziyaret ettikleri ve okul 
tatilinde oldukları doğrulanır.

Çocuk derhal tesisten çıkarılmalıdır. 
Tesis, işyerindeki çocukları yasaklayan 
bir politika oluşturmalı ve politikanın 
personele ve işçilere iletilmesini 
sağlamalıdır.

24 saat

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI

ÇOCUK İŞGÜCÜ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ
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ZORLA ÇALIŞTIRMA

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, tüm işçilerin gönüllülük esasına göre çalışmasını ve sömürüden uzak olmasını sağlamalıdır. 
Tedarikçiler, hapishane işçiliği; ödünç işçilik; borç karşılığı işçilik, devlet destekli zorla çalıştırma; zorlama veya 
kölelik yoluyla elde edilen bağımlı işgücü; herhangi bir Birleşik Devletler yasasına göre zorla çalıştırma olarak 
tanımlanan işgücü; veya ILO'nun zorunlu çalıştırma göstergeleri ve beraberindeki kılavuzlar tarafından zorla 
çalıştırma olarak tanımlanan çalıştırma dahil olmak üzere herhangi bir türde mecburi işgücü kullanamaz.

Tedarikçiler, tüm ürünlerin, ABD Tarife Yasası, ABD Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası veya ABD'nin 
Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası gibi zorla çalıştırmayı önlemeyle ilgili yasal 
gerekliliklere uygun olarak üretildiğinden emin olmalıdır.

Tedarikçiler, çalışanların işe alınma veya istihdamın bir koşulu olarak Tedarikçiye veya üçüncü bir tarafa 
herhangi bir ücret veya başka bir ödeme yapmalarını zorunlu kılmamalıdır. Tedarikçiler bu tür ödemeleri 
ücretten kesmemeli veya alıkoymamalı veya bu tür ödemeleri işçilere başka bir şekilde aktarmamalıdır. 
Tedarikçiler işçileri iş akdine zorla bağlama yolu olarak kimlik belgelerini, finansal teminatları veya diğer 
değerli eşyaları alıkoymamalıdır. Çalışanların hareket özgürlüğünü veya iş akdini isteğe bağlı olarak feshetme 
kabiliyetini kısıtlayan uygulamalar yasaktır. 29 ve 105 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın. Daha fazla bilgi için 
lütfen Nordstrom'un Zorla Çalıştırma Politikasına bakın.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ İşçilerin tuvalet imkanlarına ve içme suyuna her an erişimi olmalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ İşçiler, çalışma alanlarında serbestçe hareket etme özgürlüğüne ve üretim durumuna bakılmaksızın normal 

vardiyalarının sonu da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ayrılma özgürlüğüne sahip olmalıdır. (Derecelendirme 
DIA)

❑ İşçiler; istihdam acenteleri, işe alım, tayin veya ileri para yatırma işlemleri ile ilişkili ücretleri ödememeli veya 
yatırmamalıdır. Sözleşme sonunda çalışanın ücretlerinin hiçbir kısmı ödeme için alıkoyulmayacaktır. İşçiler için tasarruf 
programlarına gerek olmayacaktır. (Derecelendirme ZT)

❑ Tesisler, işçilerin ana ülkeden veya şehirden ayrılmadan önce temel istihdam şartları hakkında bilgilendirilmesini 
sağlamak için istihdam temsilcileriyle birlikte çalışmalıdır. Bu şartlar, asgari istihdam pozisyonu, işyeri adı ve adresi, 
yaşam konaklamaları, şartlar ve koşulları ana dilde içermelidir. (Derecelendirme ZT)

❑ İşçilerin, kişinin rızası olmadan işe alım sırasında belirtilenden farklı bir iş yapmaları istenemez. (Derecelendirme DIA)
❑ İşçiler, daha önce rıza göstermedikleri işverenlerde çalışmak zorunda bırakılamaz. (Derecelendirme ZT)
❑ İşçilerin denetimli veya işverenin sahip olduğu konutlarda yaşamaları zorunlu tutulamaz. İşverenin sahip olduğu 

konutta yaşayan işçilerin, hareket özgürlüğüne sahip olması kısıtlanamaz. (Derecelendirme ZT)
❑ Fazla mesai kesinlikle gönüllü olmalı ve işçileri asla özgürlükten ve yeterli uykudan mahrum bırakmamalıdır. 

(Derecelendirme ZT)
❑ İşçiler, sözleşme koşullarına bakılmaksızın, iş sözleşmelerini feshetmek için aşırı ihbar süreleri veya önemli para cezaları 

ve/veya fiziksel veya zihinsel baskı tehdidi olmaksızın, herhangi bir zamanda istihdamı sonlandırma hakkına sahip 
olmalıdır. (Derecelendirme DIA)

❑ Tüm iş sözleşmeleri yasal gereklilikleri karşılamalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ İşçiler, herhangi bir nedenle herhangi bir tarafça çalışmak zorunda tutulmayacak veya zorla veya baskıyla 

çalıştırılmayacaktır. Tesis, hapishane işçiliği, düzeltme kurumlarından işçilik veya yargı dışı süreçler yoluyla devlet 
kontrolü altındaki kişilerden temin edilen işgücü dahil olmak üzere gönüllü olmayan işgücünü kullanmamalıdır. Tesis, 
ödünç işçilik, borç karşılığı işçilik, insan ticareti, baskı, kölelik veya devlet tarafından zorunlu kılınan zorla çalıştırma
yoluyla elde edilen işgücünü kullanmamalıdır. (Derecelendirme ZT)

❑ Güvenlik Görevlileri, hiçbir işçinin güvenli olmayan bir ortamda çalışmaya zorlanmadığından emin olmak için 
eğitilmelidir (Derecelendirme DIA)

❑ Özbekistan ve Türkmenistan pamuğunun kullanımı yasaktır. Hammaddeler de dahil olmak üzere, Xinjiang'dan tedarik 
edilen herhangi bir bileşenin kullanılması yasaktır. (Derecelendirme ZT)
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ZORLA ÇALIŞTIRMA

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme 

Hedef Zaman 

Çizelgesi
Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

Bir denetim sırasında, işçiler 
tesiste gönüllü olarak 
çalışmadıklarını belirtirler. Daha 
detaylı inceleme sonrasında 
iddialar teyit edilir. 

Nordstrom Ürün Grubu, 
tedarikçi ile iş yapmaya son 
verir ve alternatif kaynak 
bulma seçenekleri arar.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

“X” tesisinde yabancı göçmen 
işçiler, istifanın bir seçenek 
olmadığını belirten bir sözleşme 
imzalamaya zorlanır. Örneğin, 
bir işçi iki yıl içinde istifa ederse, 
üç aylık ücrete eşdeğer bir 
tutarda para cezasına 
çarptırılacaktır. 

Madde, sözleşme revize 
edilmiş olarak derhal 
kaldırılmalıdır. İş akdinin 
feshi, para cezası veya daha 
önce kazanılmış ücretlerin 
kaybedilmesi ile 
sonuçlanmamalıdır. İşçiler 
revize edilen sözleşmeyi yerel 
dillerinde imzalamalı ve 
kayıtları için bir nüshası 
verilmelidir. 

24 saat

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

Tesis, işçilerin orijinal yasal 
kimlik belgelerini (yani doğum 
belgelerinin veya Ulusal Kimlik 
Kartlarının orijinal kopyalarını) 
sunmasını veya para ve ceza 
yatırmalarını şart koşar, bu 
anlamda tesisten kolayca istifa 
edilemez. 

Tesis, işçilerin tesisten 
kolayca istifa etmesini 
engelleyebilecek hiçbir yasal 
kimlik belgesi (doğum 
belgelerinin veya Ulusal 
Kimlik Kartının orijinal 
kopyaları) veya para 
yatırmasını gerektirmeyen bir 
politika oluşturmalıdır. Tesis, 
tüm depozitoları iade etmeli, 
mükerrer kopyalar hazırlamalı 
ve tutulan tüm belgeleri 
işçilere iade etmelidir. 

24 saat

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

İşçiler, güvenlik görevlilerinin 
varlığından kaynaklanan 
korkutma ikliminde çalıştıklarını 
ve tesis genelinde hareket 
özgürlüklerini kısıtlandığını 
hissetmektedir.

Güvenlik görevlileri bu 
uygulamayı derhal durdurmalı 
ve düzeltici davranışlar 
konusunda eğitilmelidir. 
Görevliler uyumluluk 
açısından izlenmelidir.

24 saat

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

İşçiler, bir bardak su içmek veya 
tuvalet olanaklarını kullanmak 
için süpervizörlerinden izin 
istemek zorundadır. 

İşçiler, izin almak zorunda 
kalmadan her zaman 
tuvaletlere ve içme suyuna 
erişebilmelidir. 

24 saat

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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TACİZ VE SUİSTİMAL

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, her bir kişiye onurlu ve saygılı davranmalıdır. Tedarikçiler, çalışanları fiziksel ceza, 
baskı, tehdit, fiziki, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz, şiddet veya suistimale maruz 
bırakmamalıdır. Tedarikçiler, bir disiplin uygulaması olarak parasal cezalar kullanmamalıdır. 
Tedarikçiler yazılı disiplin politikaları ve prosedürleri ile disiplin cezalarının kayıtlarını muhafaza 
etmelidir. Ayrıca, tüm cinsiyetlerdeki insanlar, Tedarikçilere, Nordstrom veya Nordstrom 
tarafından atanan personele Tedarikçi tarafından misilleme korkusu olmaksızın kaygılarını dile 
getirmekte serbest olmalıdır. Bkz. ILO Konvansiyonu 190 ve BM Kılavuz İlkeleri 29 ve 31. 

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesiste herhangi bir fiziksel, sözlü veya sözlü olmayan cinsel taciz veya istismar olmamalıdır. 

(Derecelendirme ZT)
❑ Tesiste herhangi bir şekilde tehdit veya fiziksel disiplin veya taciz olmamalıdır. 

(Derecelendirme ZT)
❑ Tesisler, yabancı göçmen işçileri yetkililere rapor ederek, vizeleri iptal ederek, sınır dışı etme 

tehdidinde bulunarak veya bir işçinin ailesini veya yakınlarını tehdit ederek disipline 
etmemelidir. (Derecelendirme ZT)

❑ Güvenlik kontrolleri, işçinin karşı cinsiyetinden olan güvenlik görevlileri veya tesis personeli 
tarafından gerçekleştirilmemelidir. (Derecelendirme DIA)

❑ Tesisler, disiplin uygulaması olarak kınama cezası alan işçilerin adlarının paylaşılması gibi para 
cezaları veya psikolojik taciz türlerini kullanmamalıdır. (Derecelendirme DIA)

❑Tesiste bağırma, tehdit etme, küçük düşürme, küfürlü dil kullanılamaz. (Derecelendirme 
DIA)

❑ Tesisler, iş, ödeme veya ödeme ya da promosyonlara erişim karşılığında fiziksel veya cinsel 
taleplerde bulunamaz veya bunu zorunlu tutamaz. (Derecelendirme ZT)

❑ Tesisler, şiddet ve tacizi ele almak için yürürlükte olan ilgili politikalara sahip olmalıdır 
(Derecelendirme DIA)

❑ Tesisler, işçilerin şiddet ve taciz olaylarını bildirmesi için resmi bir şikayet sürecine ve şikayeti 
adil ve hızlı bir şekilde soruşturmak için tutarlı bir sürece sahip olmalıdır. Şikayet sürecinde 
misilleme olmamalıdır (Derecelendirme DIA)
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TACİZ VE SUİSTİMAL

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans 

(ZT)

Bir amir bir işçiye dokunur 
ve onu rahatsız eder.

Nordstrom Ürün Grubu, tedarikçi 
ile iş yapmaya son verir ve 
alternatif kaynak bulma 
seçenekleri arar.

24 saat

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesis politikası, para 
cezalarının şirket kurallarını 
ihlal eden çalışanları 
disipline etmek için kabul 
edilebilir olduğunu 
belirtmektedir (ör. iş yerinde 
yemek yeme, vb.).

Para cezaları yasaktır. Bu
politika derhal kaldırılmalıdır,
kılavuz ilkeler gözden 

geçirilmelidir. Tesis
güncellenen politikayı
İK ve personele iletmelidir.

24 saat

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

İşe geç kalırlarsa, işçiler 
alenen azarlanmakta ve varış 
saatinden sonra ödeme 
yaptırılmaktadır.

Tesis, bu uygulamayı derhal 
durdurmalı ve düzeltici 
davranışlar konusunda 
eğitilmelidir. Tesis, bildirilen 
şikayetler için etkili bir yönetim 
takibi uygulamalıdır.

24 saat

Majör 

İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Bir amir, herhangi bir hata 
yapıldığında işçilere 
bağırmaktadır.

Amir bu uygulamayı derhal 
durdurmalı ve düzeltici 
davranışlar konusunda 
eğitilmelidir. Tesis, bildirilen 
şikayetler için etkili bir yönetim 
takibi uygulamalıdır.

24 saat

Majör 
İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Bölümlerde disiplin 
prosedürlerinde tutarsızlıklar 
vardır. Örneğin, dikiş 
departmanındaki bir işçi 
küçük bir hata yapmış ve 
işten atılmıştır. Paketleme 
departmanındaki bir işçi 
küçük bir hata yapmış, ancak 
yalnızca yazılı bir uyarı 
verilmiştir.

Amirler ve işçiler disiplin 
prosedürleri konusunda 
eğitilmeli ve prosedürler tesiste 
tutarlı bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Bu
prosedürler, uzaklaştırma veya 
görevden almadan önce artan bir 
dizi sözlü ve yazılı uyarı 
içermelidir. (Not: Disiplin 
prosedürleri de yazılı olmalı ve 
ilan edilmelidir).

24 saat

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler ücretlerin doğrudan işçilere ödenmesini ve başka tarafa yönlendirilmemesini 

sağlamalıdır. (Derecelendirme ZT)
❑ Ücretler ve fazla mesai, yerel yasaların gerektirdiği şekilde düzenli olarak ve zamanında 

ödenmelidir. Hiçbir zaman sınırı tanımlanmadığında, tazminat en az otuz gün içinde 
ödenecektir. (Derecelendirme DIA)

❑ Çalışan işçinin işten çıkarma ücreti ve borçlu olunan ücretleri, istihdamın son gününde veya 
yerel yasaların gerektirdiği şekilde ödenmelidir. (Derecelendirme DIA)

❑ Yasal olarak zorunlu olan yan haklar düzenli olarak, zamanında, belgelerle ve yürürlükteki 
yasalara uygun olarak ödenmeli ve 12 ay veya daha uzun süre işletmede tutulmalıdır. Tesisler; 
vergiler, sosyal haklar, emeklilik, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve sigorta hususlarında 
geçerli yasalara ve sektör standartlarına uymalıdır. (Derecelendirme NMI)

❑ Tesisler, daha yüksek olanın dikkate alınması kaydıyla, en azından asgari ücreti, sektör ücretini 
veya toplu sözleşmede müzakere edilen ücreti ödemelidir. (Derecelendirme DIA)

❑ Tesisler, düzenli ve fazla mesai prim ücretlerinin yasal sektör minimum standartlarını veya 
sözleşme anlaşmalarını (hangisi daha yüksekse) karşıladığından emin olmalıdır. 
(Derecelendirme NMI- Majör)

❑ Tesis, işçilere işçinin dilinde, her ödeme dönemi için açık bir ücret beyannamesini ve bunların 
imzalı kabulünü sunar. Bu, günlük olarak çalışılan günleri, ödenen ücreti veya kısmi ücreti, 
belirtilen her bir oran için fazla mesai saatlerini, ikramiyeleri, ödenekleri ve yasal olarak 
ödenen izinler (molalar ve izinler) dahil olmak üzere yasal veya sözleşmeye bağlı kesintileri 
içerir. (Derecelendirme NMI)

❑ Tüm işçiler, işverenler tarafından sağlanan hizmetleri (yemekler, barınma ve malzemeler) 
kullanma veya kullanmama hakkına sahiptir. Tesis, işçilerden yapılan mal/hizmet 
kesintilerinden kar sağlayamaz. (Derecelendirme NMI- Majör)

❑ Yasal haklardan ve ücret artışlarından kaçınmak için geçici işçi kullanmak yasaktır. 
(Derecelendirme NMI)

ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler tüm ücretleri, fazla mesaiyi ve yasal olarak yetkilendirilen özlük haklarını düzenli 
olarak, zamanında, belgeli ve yürürlükteki yasalar doğrultusunda 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 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın. 
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ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme Hedef Zaman Çizelgesi Yöntem

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesis yasal asgari 
ücretleri ödeyemiyor.

Ücret ödemesi yasal 
gereklilikleri 
karşılamalıdır.

Sürekli İyileştirme

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

İşçiye en az ayda bir 
ödeme yapılmamasıyla 
sonuçlanan gecikmiş 
maaş ve fazla mesai 
ödemeleri (istifa etmiş 
işçiler dahil)

Ücret ödemesi yasal 
gereklilikleri 
karşılamalıdır.

Sürekli İyileştirme

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

“x” tesisinde ücret ve 
yan hak belgelerini 
gözden geçirecek hiç 
kimse yoktur.

Tesislerin denetim kaydı 
incelemesi için hazır 
personeli olmalıdır.

Derhal

NMI- Majör

İşçilere çalışılan tüm 
fazla mesai saatleri için 
ödeme yapılmıyor.

Çalışılan tüm fazla mesai 
saatleri yasal gereklilikleri 
karşılamalıdır.

Sürekli İyileştirme

NMI- Majör Ücret kayıtları fazla 
mesai saatlerini standart 
(düz saat) saatlerden 
ayıramıyor ve/veya 
maaşları, saatleri, fazla 
mesai saatlerini, sosyal 
yardımları ve stopajları 
bordro defterine doğru 
şekilde kaydedip 
listeleyemiyor.

Çalışılan tüm saatler 
kaydedilmeli ve bordro 
kaydı normal saatler, fazla 
mesai saatleri, net ödeme, 
brüt ödeme ve uygun 
kesintileri gösterecek 
şekilde listelenmelidir.

Sürekli İyileştirme

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

İşçilere yasaların 
gerektirdiği şekilde 
sigorta yapılmıyor.

Tesis, yasal yan hak 
gerekliliklerini karşılamalı 
ve tüm işçileri gerekli 
güncellemeler konusunda 
eğitmelidir.

Sürekli İyileştirme

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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SAATLER VE FAZLA MESAİ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

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 çalışmayı 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 numaralı ILO Sözleşmesine bakın. 

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesis üretim kotaları zorunlu fazla mesai ile sonuçlanmamalıdır. Tesisler günlük, haftalık ve üç 

aylık çalışma saatlerini öngörülen yasal sınırlar dahilinde olacak şekilde kısıtlamalıdır. 
(Derecelendirme ZT)

❑ Tesisler, işçi saatlerinin ve fazla mesai saatlerinin yasal sınır dahilinde veya haftada toplam 60 
saatten az (hangisi daha düşükse) olmasını sağlamalıdır. (Derecelendirme NMI)

❑ İstihdamdan önce tesisler, işçilere fazla mesai ve fazla mesai tazminat oranları konusundaki 
politikalarını sözlü ve yazılı olarak bildirmelidir. (Derecelendirme NMI)

❑ Mesai dışı çalışma yasaktır. (Derecelendirme DIA)
❑ Tesisler, işçilere arka arkaya 6 günlük çalışmadan sonra 1 gün dinlenme imkanı sağlamalıdır. 

(Derecelendirme NMI)
❑ Tesis tarafından doğru ve eksiksiz zaman kayıtları tutmak için güvenilir bir sistem kullanılır (ör. 

işçilerin kart okutması). Bu, başlangıç ve bitiş zamanlarının, tüm çalışma saatlerinin, fazla 
mesainin kaydedilmesini ve işçiler tarafından düzenli olarak onaylanmasını içermelidir. 
(Derecelendirme NMI)

❑ Çalışma, yatakhanede veya yemekhanede değil, yalnızca üretim alanında 
gerçekleştirilmelidir. (Derecelendirme NMI)
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SAATLER VE FAZLA MESAİ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Derecelendirme Örnek Bulgu Örnek İyileştirme Hedef Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

İşçiler yüksek üretim kotaları 

bildirmiştir; kotalar tamamlanana 

kadar tesisten 

ayrılamayacaklarını belirtmişler, 

bu da geç saatlere kadar 

çalışmayı veya gece vardiyalarını 

zorunlu hale getirmektedir. 

İşçiler ayrıca tesiste uyuduklarını 

da bildirmektedir.

Nordstrom Ürün Grubu, 

tedarikçi ile iş yapmaya son 

verir ve alternatif kaynak 

bulma seçenekleri arar.

24 saat

NMI- Majör

Fazla mesai saatleri aşağıdaki 

tutarsızlıklar nedeniyle 

doğrulanamamıştır: 1.) Numune 

alma odasındaki kırık iğne 

kayıtlarına göre, 9 Haziran (Pazar) 

günü 2 işçi çalışmıştı. Ancak, 

verilen barkod devam kayıtları, 

ilgili işçilerin o gün dinlendiğini 

göstermektedir.

Tesis, tesisin uyum düzeyinin 

teyit edilebilmesi için 

denetim sürecinde 

Nordstrom Ürün Grubu 

temsilcilerine ve/veya 3. 

taraf denetçilere gerçek, 

eksiksiz ve doğru kayıtlar 

sağlamalıdır.

Tesis, gerçekçi ve kademeli 

bir iyileştirme planı 

oluşturmak amacıyla 

karşılaşabilecekleri zorluklar 

konusunda şeffaf olmalıdır.

Sürekli 

İyileştirme

NMI- Majör

Mayıs ayındaki manuel devam 

kayıtlarında, 10 işçiden 6'sının 2 

Mayıs ile 31 Mayıs arasında art 

arda 21 gün çalıştığı belirtilmiştir.

Tesis, işçilerin yedi gün içinde 

bir gün izin almasını 

sağlamalıdır. Tesis, gerçekçi 

ve kademeli bir iyileştirme 

planı oluşturmak amacıyla 

karşılaşabilecekleri zorluklar 

konusunda şeffaf olmalıdır.

Sürekli 

İyileştirme

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Ocak'tan Nisan'a kadar işçilerin 

%60'ının haftada 70-80 saat 

çalıştığı belirtildi.

Tesis, yerel yasalara ve/veya 
İş Ortağı Davranış Kuralları 
gereklilikleri karşılanana 
kadar azalan saatlerin aylık 
ilerlemesini vurgulayan bir 
iyileştirme planının 
belgelerini (örn. ayrıntılı 
tablo veya belge formatında) 
göndermelidir.

Sürekli 

İyileştirme

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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TESİS GEREKLİLİKLERİ

Elektrik Güvenliği

❑ Güç kabloları topraklanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Devre kesicili tüm elektrik panoları, her bir anahtar yerel dilde uygun biçimde etiketlenecek şekilde 

kapatılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Elektrik kabloları iyi durumda olmalı ve ekli, yıpranmış veya açıkta olmamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Acil durum mumları veya el fenerleri, elektrik kesintisi durumunda kullanılmak üzere tesiste tutulmalıdır. 

(Derecelendirme NI)
Yangın Güvenliği
❑ Yangınla mücadele için, fıskiye sistemleri, yangın hidrantları, su depolama tankları veya diğerleri 

aracılığıyla yeterli su mevcuttur (Derecelendirme ZT)
❑ Tesislerde her 25 işçi için eşit şekilde dağıtılmış ve her işçiye yakın mesafede 1 yangın söndürücü 

bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yangın söndürücülerin etrafında engel olmamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yangın söndürücüler duvarlara veya sütunlara monte edilmeli ve açıkça işaretlenmelidir. (Derecelendirme 

NI)
❑ Yangın söndürücüler aylık olarak kontrol edilmeli, tamamen doldurulmalı ve yangın türüne göre 

etiketlenmelidir (Derecelendirme NI):
❑ Ahşap, kağıt, tekstil: Su; Sıradan yanıcılar için A Sınıfı yangın söndürücü; Yangın battaniyesi
❑ Solvent, gres, yağ, petrol: Yanıcı sıvı, gaz veya gres için Sınıf B yangın söndürücü
❑ Kablaj, elektrikli ekipmanı: Kablaj veya elektrikli ekipman için C Sınıfı yangın söndürücüler; Yangın 

Battaniyesi
❑ Tüm yangın ekipmanı, her 6 ayda bir veya yerel yasalara göre, muayene tarihleri belirtilerek, itfaiye veya 

dış kurum tarafından muayene edilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Acil durum alarm sistemi düzenli olarak test edilip denetlenmeli ve diğer tahliye tatbikatları ve eğitimleri 

her 6 ayda bir fotoğraf ve imzalarla yürütülmeli ve belgelenmelidir. Tahliye eğitimi; çıkış rotaları ve 
tesislerin dışındaki belirlenmiş toplanma alanlarının farkındalığını içermelidir. (Derecelendirme NI)

❑ Her departmandan hem erkek hem de kadın olmak üzere işçilerin %5 - %10'u, yangın ekipmanının doğru 
kullanımı ve taşınması konusunda eğitilmelidir. (Derecelendirme NI)

❑ Çalıştırma talimatları yangın söndürücülerin yanında yerel dilde asılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yangın alarmları tüm tesislerde duyulabilir ve görünür olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yanıcı malzemelerin bulunduğu tüm odalarda yangın ekipmanı bulunmalı ve yanıcı kimyasallar tutuşturma 

kaynaklarından (yani kıvılcım veya alev) uzak tutulmalıdır. (Derecelendirme NMI- Majör)
❑ Tesislerde sertifikalı yangına dayanıklı kapılar ve üretim birimlerinde yangına dayanıklı duvarlar 

bulunmalıdır (Derecelendirme NI)
❑ Tesisler, son 12 aya ait kimyasal kullanımı, işlenmesi ve bertarafı ve dökülme temizliği ile ilgili eğitim 

kayıtlarını muhafaza etmelidir (Derecelendirme NI)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, güvenli, hijyenik ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamalıdır. Bu, yerel yasalara uyan yazılı 
standartları içerir. Bina yapıları ve tesisleri, elektrik güvenliği, yangın güvenliği, kimyasal güvenlik, 
sanitasyon, acil durum hazır bulunuşluluğu, ilk yardım, kişisel koruyucu ekipman ve diğer güvenlik 
politikaları ile ilgili sağlık ve güvenlik standartları bunlara dahildir. Tedarikçiler, hiç kimseyi tehlikeli, 
güvensiz veya sağlıksız olan durumlara maruz bırakmamalı ve bu tür koşullara veya materyallere karşı 
maruziyetten yeterli korumayı sağlamalıdır. 187 numaralı ILO Sözleşmesine bakın. 

30



TESİS GEREKLİLİKLERİ (Devamı)
Temizlik/Tuvaletler
❑ Tuvalet olanakları her katta mevcut olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvaletler günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvalet içleri akan su ile temizlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvalet kağıdı, sabun ve kağıt havlu gibi temel malzemeler sağlanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvaletlerde mahremiyet için kapılar bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvalet alanı iyi aydınlatılmalı ve iyi havalandırılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yıkama için temiz su tuvaletlerin yakınında olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yeterli sayıda tuvalet sağlanmalı, erişilebilir olmalı ve cinsiyete göre ayrılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Cinsiyete göre vardiya/cinsiyete göre gerekli tuvalet sayısı (Derecelendirme NI):

❑ 1 – 15: 1

❑ 13 – 35: 2

❑ 36 – 55: 3

❑ 56 – 80: 4

❑ 81 – 110: 5

❑ 111 – 150: 6

❑ 150 +: Her ilave 40 işçi için 1 ilave tuvalet

Acil Çıkışlar
❑ Tüm acil çıkışların kilidi çalışma saatleri içinde açılmalıdır. Acil bir durumda işçilerin binadan güvenli bir şekilde 

çıkmasını önlemek yasaktır. (Derecelendirme ZT)
❑ Her binanın her katında en az 2 kilitsiz ve erişilebilir acil çıkış bulunmalıdır. Çıkış kapıları dışarı doğru açılmalı ve 

güvenli ve hızlı tahliyeyi sağlayacak genişlikte olmalıdır. (Derecelendirme NMI)
❑ Acil çıkış herhangi bir işçiden 61 metre (200 fit) veya daha az olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Acil çıkışlar ve işaretler 30,5 metreye kadar (100 fit) görünür olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tüm acil durum çıkışlarının ve merdiven boşluklarının üzerine acil durum ışıkları yerleştirilmelidir. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tüm acil çıkışlara giden çıkış yolları en az 72 cm (28 inç) genişlikte tutulmalı ve engellerden uzak tutulmalıdır.

İlk Yardım ve Tıbbi Hizmetler
❑ İşçiler temel ilk yardım prosedürleri konusunda eğitilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tesise yakın mesafede bir hastane, tıp merkezi binası olmalı veya tesiste eğitimli tesis içi personel bulunmalıdır. 

(Derecelendirme NI)
❑ Yıllık sağlık kontrolleri, yasaların gerektirmesi halinde sağlanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tıbbi prosedürler, lisanslı bir doktor tarafından steril ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 

(Derecelendirme NI)
❑ Çalışanlara aşı yapılırsa, bu uygulama lisanslı bir tıp doktoru tarafından yapılmalı ve kaydedilmelidir. 

(Derecelendirme NI)
❑ İğne kullanımı ve atılmasına ilişkin uygun prosedürler izlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Her katta 100 işçi için en az 1 ilk yardım kiti bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Asgari içerikler arasında olması gerekenler: Yapışkan bandajlar; Emici pedler; Antiseptik; Lateks eldivenler; Yanık 

merhemi; Tıbbi yapışkan bant; Makas; Cımbız; Ovma alkolü; Göz yıkama ürünü. (Derecelendirme NI)
❑ İlk yardım kitleri rutin olarak incelenmeli ve gerektiğinde tekrar stoklanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ İlk yardım kitleri her zaman erişilebilir ve kilitli olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yaralanma durumunda kanla bulaşan patojen kitleri hazır bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Acil durum göz yıkama istasyonları, riskli alanlara kurulmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Kontrollü maddeler asla işçilerin rahatça erişeceği bir yerde olmamalıdır. (Derecelendirme NI)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ
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TESİS GEREKLİLİKLERİ (Devamı)
Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)
❑ İşçilere gözlük, eldiven ve maske vb. kişisel koruyucu ekipman sağlanmalı ve uygun kullanım konusunda düzenli 

eğitim verilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Kulak tıkaçları, 85 desibel’den fazla sürekli gürültüye maruz kalan işçilere sağlanmalıdır. (Derecelendirme NI)
Su
❑ Tesisler, yutulması halinde ciddi sağlık risklerine yol açabilecek tehlikeli maddeler içermeyecek şekilde, işçilere 

serbest su erişimi sağlamalıdır. (Derecelendirme ZT)
Yatakhaneler
❑ Yatakhaneler yerel boyut standartlarını karşılamalıdır, bireysel işçi yaşam alanı asla 2,25 metrekareden daha az 

olmamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Her katta her zaman içilebilir su bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Acil çıkışların kilidi her zaman açık olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Elektrik her zaman mevcut olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvalet olanakları her katta mevcut olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tuvaletlerde tesisat gideri olmalı, cinsiyete göre ayrılmalı, gizlilik kapılarına sahip olmalı ve günlük olarak 

temizlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Sakinlerden aşırı oda ve pansiyon ücreti alınmamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ İkamet edenler, yatakhane politikalarına uygun olarak serbestçe gelip gidebilmelidir. İkamet edenlerin, fabrika/tesis 

sahibine ait yatakhaneleri kullanmaları gerekli değildir (Derecelendirme NMI- Majör)
❑ Aile veya çiftler yaşamadığı sürece uyuma alanları cinsiyete göre ayrılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Her ikamet eden kişi kendi yatağına/uyuma karyolasına sahip olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Her ikamet eden kişinin kendi güvenli kişisel depolama dolabı olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yatakhane binası temiz, yapısal olarak sağlam, iyi havalandırılmış, iyi aydınlatılmış olmalı ve hava koşullarından 

korunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Çöpler/Atıklar her gün temizlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Çamaşır için ayrı lavabolar mevcut olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Her katta iyi işaretlenmiş 2 acil çıkış merdiveni olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Sigara içmek, belirlenmiş alanlar ile sınırlandırılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Herhangi bir pişirme işlemi, belirlenmiş alanlar ile sınırlandırılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yatakhanenin yakınında özel bir pişirme/mutfak alanı bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Merdiven boşlukları yeterli aydınlatmaya, uygun tırabzanlara, acil durum aydınlatmasına sahip olmalı ve dağınıklıktan 

arınmış olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yatakhanenin her bir katına yerel dilde bir tahliye planı asılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yatakhanenin her katında farklı yerlerde 2 yangın söndürücü bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tesis tarafından yönetilen kurum dışı yatakhaneler, kurumdaki yatakhanelerle aynı gereklilikleri izlemelidir.
Makine Güvenliği
❑ Tüm makineler üreticinin talimatlarının gerektirdiği şekilde donatılmalı ve bakıma tabi tutulmalıdır. (Derecelendirme 

NI)
❑ Tüm makineler için servis günlükleri tutulmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Kırık iğne kayıtları tutulmalı ve tarih, makine numarası ve operatör adı ile birlikte tüm kırık iğne parçalarını içermelidir.

(Derecelendirme NI)
❑ Tüm aşındırıcı tekerleklere ön ve yan korumalar yerleştirilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tüm dikiş ve düğme makinelerine iğne, kasnak ve göz koruyucular yerleştirilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tüm kesme makinelerine bıçak koruyucuları yerleştirilmeli ve işçiler güvenlik eldivenleri kullanmalıdır. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tüm otomatik cep overlok makinelerine parmak koruyucular yerleştirilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Makineler, operatörün ulaşabileceği bir yerde ayrı bir güç kesme anahtarına veya acil durum serbest bırakmasına 

sahip olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Etiketleme tabancaları ayrı ayrı etiketlenmeli ve paylaşılmamalıdır. (Derecelendirme NI)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ
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TESİS GEREKLİLİKLERİ (Devamı)
Ventilasyon
❑ Tesisler, rahat bir ortam sağlamak için yeterince ısıtılmalı/soğutulmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Hava sirkülasyon sistemleri kurulu ve çalışır durumda olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Egzoz fanları kurulmuş olmalı ve çalışma saatleri içinde çalıştırılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Maksimum hava kalitesi sağlamak için egzoz fanları rutin olarak temizlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Isının üretildiği veya çalışanların yorucu faaliyetlerde bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

(Derecelendirme NMI)
❑ Tesisler, Nordstrom Üretimi Ürünler için kumlama işlemi yapmamalıdır. (Derecelendirme ZT)
Belgeleme
❑ Tesis, yasaların gerektirdiği sağlık ve güvenlik bilgilerini yerel dilde yayınlamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Acil durum bilgileri belirgin bir yere asılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tesislerde tüm sağlık ve güvenlik izinlerinin kopyaları bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tesisler tüm güvenlik ve kaza raporlarını bir yıl boyunca sahada muhafaza etmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tesisler yıllık olarak profesyonel yapısal güvenlik/stabilite değerlendirmesi yapmalı ve dokümantasyon sağlamalıdır. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tesisler asbeste maruz kalma değerlendirmesi yapmalı ve işçilerin maruz kalmamasını sağlamak için uygun adımları 

atmış olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Güvenlik eğitimleri aylık olarak yapılmalı, toplantılar/eğitimler belgelenmeli ve kayıtları tutulmalıdır. (Derecelendirme 

NI)
❑ Yapılan tüm ilk yardım tedavileri ve kullanılan maddeler belgelendirilmeli ve muhafaza edilmelidir. (Derecelendirme NI)
Üretim Bölümü Güvenliği
❑ Koridorlar her zaman açık olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Hareket özgürlüğü sağlamak için iş istasyonları arasında yeterli alan sağlanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Ana koridorlar, 2 çalışanın rahatça yan yana yürüyebileceği genişlikte olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ İkincil koridorlar, 1 işçinin rahatça yürüyebileceği genişlikte olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tahliye planları, her bir çalışma katında, mevcut konumu, en yakın çıkışları ve yangın söndürücüleri gösterecek şekilde 

yerel dilde belirgin bir biçimde asılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ İş istasyonları yeterince aydınlatılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Üretim katları, oklar veya çizgiler kullanılarak bir tahliye yolu ile işaretlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Çöpler/atıklar üretim katından düzenli olarak temizlenmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Boş paletler düz olarak saklanmalı ve tehlikeli derecede yüksek istiflenmemelidir. (Derecelendirme NI)
❑ İşçiler, potansiyel güvenlik risklerini en aza indirmek için uygun şekilde giyinmelidir (saçın arkaya bağlanması, bol kıyafet

olmaması, vb.). (Derecelendirme NI)
❑ Tesis, bulgular ve iyileştirme uygulamaları için akredite bir şirket tarafından bir aydınlatma ve gürültü analizi 

gerçekleştirmelidir. (Derecelendirme NI)
Asansörler
❑ Asansörler için servis hizmeti alınmalı ve yetkili teknisyenler tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. (Derecelendirme 

NI)
❑ Asansör kabini mevcut olmadığı sürece asansör kapıları kapatılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yük sınırları ve acil durum talimatları her asansöre asılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yaralanmayı önlemek için, nakliye asansörü şaftında işaretler bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
Yiyecek Hazırlama
❑ Gıda hazırlama alanı üretim katından ayrı olmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Gıda hazırlama alanı günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ İşçileri korumak için yemek alanları kapatılmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Yemek alanlarında, moladaki işçi sayısını karşılayacak sayıda sandalye ve masa bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Gıda hazırlama alanlarında soğutma üniteleri, ısıtma üniteleri ve içme suyu bulunmalıdır. (Derecelendirme NI)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ
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SAĞLIK VE GÜVENLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

Çalışma saatleri içinde tüm 
çıkış kapıları içeriden 
kilitleniyor.

Çalışma saatleri içinde tüm çıkış 
kapıları her zaman erişilebilir ve 
kilitlenmemiş olmalıdır. En iyi 
uygulama, dışarıya doğru açılan itme 
çubuğu olan kapıları kurmaktır; tesisi 
güvenli tutarken aynı zamanda kolay 
çıkışa izin verirler.

24 saat

Sıfır Tolerans (ZT)

Tesisiniçme suyu işçilerin 
sağlığı için tehlikelidir.

Tesisler, içme suyunun sağlık riski 
oluşturmadığından emin olmalıdır. Su 
kalitesi kontrol edilerek ve tatmin edici 
olduğu doğrulanarak bir su filtreleme 
sistemi kurulmalıdır.

24 saat

NMI- Majör

Tesis tehlikeli maddeleri 
güvenli bir şekilde saklamıyor 
ve yanıcı kimyasalları tutuşma 
kaynaklarının yakınında 
tutuyor.

Kimyasallar ve tehlikeli maddeler, 
bunları saklamaya uygun özel bir 
alanda tutulmalı ve yanıcı kimyasallar 
tutuşturma kaynaklarından uzakta 
saklanmalıdır.

İki - dört 
hafta

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Bazı acil durum çıkışları kilitli 
veya önlerinde engel var.

Çalışma saatleri içinde tüm çıkış 
kapıları her zaman erişilebilir ve 
kilitlenmemiş olmalıdır. En iyi 
uygulama, dışarıya doğru açılan itme 
çubuğu olan kapıları kurmaktır; tesisi 
güvenli tutarken aynı zamanda kolay 
çıkışa izin verirler.

24 saat

İyileştirme Gerekli 

(NI)

Koridorlarda kutular duruyor. Kutuların merdivenleri, koridorları ve 
çıkış yollarını engellemediğinden emin 
olun.

24 saat

İyileştirme Gerekli 

(NI)

Örücülere kulak tıkacı 
verilmiyor.

Tesis, tüm geçerli alanlardaki işçilere 
uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
vermeli ve KKE kullanmanın önemi 
konusunda çalışanları eğitmelidir.

İki - dört 
hafta

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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AYRIMCILIK YAPMAMA

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler cinsiyet, ırk, renk, ulusal köken, sosyal veya etnik köken, sosyal sınıf, sendika üyeliği, 
din, yaş, medeni durum, partnerlik durumu, gebelik, annelik durumu, fiziksel, zihinsel veya 
duyusal engellilik, siyasi görüş, kişisel özellikler veya inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya 
ifadesi veya yerel yasayla korunan herhangi bir temele bakılmaksızın, tüm geçmişlere sahip 
nitelikli kişileri işe alma, istihdam sağlama ve terfi ettirme dahil olmak üzere istihdam 
uygulamalarında ayrımcılık yapmamalıdır. 100 ve 111 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın. 

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler, istihdam koşulu olarak gebelik testi veya doğum kontrol yöntemi şartı 

kullanmamalıdır. (Derecelendirme ZT)
❑ Tesisler, hamile işçileri tehlikeli çalışma koşullarına maruz bırakmamalıdır. (Derecelendirme 

DIA)
❑ Tesisler eşit işe eşit ücret, sosyal haklar, fırsatlar ve ayrıcalıklar sunmalıdır. (Derecelendirme 

DIA)
❑ İş tanımı veya başvuru, başvuru sahibinin ırkı, cilt rengi, cinsiyeti, dini, siyasi görüşü, ulusal 

kimliği, sosyal kökeni, engellilik durumu, HIV/AIDS durumu, cinsel yönelimi, gebelik/annelik 
durumu, medeni durumu, yaşı veya uyruğu/yabancı sözleşmeli işçi statüsü konularına atıfta 
bulunmamalıdır. (Derecelendirme DIA)

❑ İş ilanları, işe alım, istihdam sağlama, terfiler ve fesih, yalnızca iş performansına ve yeterliliğe 
dayalı olmalıdır. (Derecelendirme NMI)

❑ İşçiler, rahatsız edici olmadığı sürece, iş günü boyunca dini haklarını uygulayabilmelidir. 
(Derecelendirme NMI)

❑ Konut ve gıda seçenekleri, eşit derecedeki çalışanlar için eşit kalitede olmalıdır. 
(Derecelendirme NMI)

❑ Tesisler, ayrımcılıkla mücadele politikalarını güçlendirmek için etkili ayrımcılıkla mücadele 
politikalarına ve yönetim sistemlerine sahip olmalıdır. (Derecelendirme NMI)
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AYRIMCILIK YAPMAMA

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef Zaman 

Çizelgesi
Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

İstihdam öncesi 

gerekliliklerin bir parçası 

olarak, tesis kadın işçiler için 

gebelik testini içeren bir 

tıbbi muayeneyi zorunlu 

kılıyor.

Tesis, işe alım sürecini değiştirmeli 

ve tüm işe alım yöneticilerini ve

işe alım ajanslarını eğitmelidir.

24 saat

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

İş sözleşmesinde bir madde 

“işçiler, istihdamın ilk yılında 

hamile kalmamayı veya 

evlenmemeyi taahhüt 

edecektir” ifadesini içeriyor.

Tesis, bu beyanı kaldırmak için iş 

sözleşmelerini güncellemelidir.

Bir hafta

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

Göçmen/yabancı göçmen 

işçiler ayrımcılığa maruz 

kalıyor.

Tesis, göçmenlik statüsüne veya 

menşe ülkesine bakılmaksızın tüm 

işçiler için yasal gereklilikleri 

karşılamalıdır.

Bir hafta

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Tesis, tesisin kapısında 

aşağıdaki ifadeleri içeren bir 

açık pozisyon yayınladı: 

“Aranıyor: Bekar, Hindu 

Erkek dikişçi.”

Tesis, işe alım için

ayrımcı gereklilikleri

derhal kaldırmalıdır

ve her türlü ayrımcılığı yasaklayan 

bir politika oluşturmalıdır. Tesis , 

güncellenen politikayı İnsan 

Kaynaklarına ve personele 

bildirmelidir.

Bir hafta

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

“X” ülkesindeki yasa 

uyarınca gebe kadınların 

fazla mesai yapmasına izin 

verilmez.

“X” tesisinde gebe işçiler 

fazla mesai talep eder ve 

tesis buna izin verir.

Tesis, yasal gereklilikleri 

karşılamalıdır. Tesis, yasal 

gereklilikler hakkında söz konusu 

işçilerle iletişim kurmalıdır.

Bir hafta

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

İşçi mülakatları sırasında 

kadın işçiler, hamile işçiler 

için iş 

görevlerinin/hizmetlerinin 

değiştirilmediğini ifade 

eder.

Tesis, hamile işçileri ağır iş 

görevlerinden/hizmetlerden 

derhal muaf tutacak bir politika 

oluşturmalıdır. Tesis, güncellenen 

politikayı İnsan Kaynaklarına ve 

personele bildirmelidir.

Bir hafta

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, tüm işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesine yönelik haklarına (cinsiyete 
bakılmaksızın) saygı duymalıdır 87, 98 ve 154 numaralı ILO Sözleşmelerine bakın.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler, sendikaya katılan veya sendika kurmaya çalışan işçilere hiçbir şekilde misilleme yapamaz (zorla istifa, şiddet). 

(Derecelendirme ZT)
❑ Tesislerin “çalışan kara listesi” kullanması yasaktır. (Derecelendirme ZT)
❑ Tesisler, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesine yönelik haklarına saygı duymalıdır. (Derecelendirme 

DIA)
❑ Tesisler, işçilerin endişelerini yönetime ve/veya işçi temsilcilerine bildirmeleri için gizli bir yol sağlamalı ve tesis 

yönetimi bu tür endişeleri buna göre takip etmelidir. (Derecelendirme NMI)
❑ Tesisler, işçilerin kendi temsilcilerini seçmelerine ve yerel yasalara göre bu kişilere serbestçe erişmelerine izin 

vermelidir. (Derecelendirme NMI)
❑ En iyi uygulama: Doğrudan geri bildirim için işçilere anket yapın

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Sıfır Tolerans (ZT)

Tesis, çalışanların işe 

alınmasında ayrımcılık 

yapmak için bir "kara 

liste" kullanıyor veya 

buna katkıda 

bulunuyor.

Tesis, "kara liste" kullanmayı ve/veya katkıda 

bulunmayı derhal bırakmalıdır.

24 saat

Acil Eylem Gerekli 

(DIA)

Tesis, işçilere birliklere 

katılma veya birlik 

sözleşmesine uyma 

özgürlüğü tanımıyor; 

işçi örgütü faaliyetlerini 

talep etmiyor veya 

işçilerin birleşmesi 

halinde misillemeden 

uzak bir ortam 

yaratılamıyor.

İşçilere, sonucunda iş kaybı veya misilleme 

olmaksızın organize bir derneğe katılma 

seçeneği verilmelidir. İşçiler ayrıca molalar 

sırasında ve işten önce ve sonra buluşma ve 

tesisteki iş yeri sorunlarını tartışma hakkına 

sahip olmalıdır. Tesis çalışma koşulları veya 

uygulamaları hakkındaki endişelerini yönetime 

iletebilirler veya çalışanları organize etmek, 

koşulları denetlemek, tesis yönetimiyle diyalog 

kurmak için temsilciler seçebilirler, ancak tesis 

üretimini kesintiye uğratmamalıdırlar.

Üç ay

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Tesis, çalışma ve/veya 

toplu sözleşme 

anlaşmalarına 

uymuyor.

Dernek sözleşmesi, sosyal yardımları ve 

ücretleri tesis tarafından tanınmalı ve garanti 

edilmelidir.

1 hafta

İyileştirme Gerekli 

(NI)

İşçiler, işyeri ortamının 

güvenliğini 

iyileştirebilecek tesis 

komitelerinde aktif 

olarak yer almıyorlar.

İşçiler, sağlık ve güvenlik komiteleri aracılığıyla 
tesisin kalitesinin iyileştirilmesine ve 
sürdürülmesine dahil olmalı, akranları 
tarafından seçilmeli ve işçilerin sorunları ve 
endişeleri tesis yönetimine bildirmek için bir 
öneri kutusuna erişimi olmalıdır.

Üç ay

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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ŞİKAYET MEKANİZMASI

ŞİKAYET AKIŞ ŞEMASI ÖRNEĞİ

İşçi

Öneri KutusuSorun

Birim Amirleri veya 
Çalışan Komitesi

Sorun 
Çözüldü

Çalışmaya 
Devam Et İK Departmanı

Birim çalışanı ile 
görüşme ve analiz

Nihai Sonuçlar
Üretim Bölümü 

Müdürü

Çözüm Yok

Çözüm Yok

Vardiya Müdürü

İK ve tesis Müdürü

Çözüm Yok

Nihai Sonuçlar

Sorun 
Çözüldü

Çalışmaya 
Devam Et

Sorun 
Çözüldü

Çalışmaya 
Devam Et

Sorun 
Çözüldü

Çalışmaya 
Devam Et
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TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler, Kamuya Ait Arıtma İşleri/Belediye Atık Su Arıtma (Publicly Owned Treatment Works/Municipal 

Wastewater Treatment, POTW), Organize Sanayi Bölgesi, üçüncü taraf geri dönüşüm ve çamur şirketleri vb. 
dahil olmak üzere geçerli çevre sertifikalarını ve izinleri bulundurmalıdır. (Derecelendirme DIA)

❑ Tesisler, yasa dışı boşaltmayı önlemek için kimyasal atıkların bertarafını aktif olarak yönetmelidir. 
(Derecelendirme DIA)

❑ Tesis, yasa dışı tahliyeleri önlemeli ve fırtına kanalizasyonlarına atık su akışını aktif olarak yönetmelidir. 
(Derecelendirme DIA)

❑ İşçiler, kimyasallarla çalışırken her zaman uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanmalıdır. (Derecelendirme 
NMI)

❑ Malzeme Güvenliği Bilgi Formlarında (Material Safety Data Sheets, MSDS) her kimyasalın açıklaması yerel dilde 
olmalıdır. (Derecelendirme NI)

❑ Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS) eğitimi sürekli olarak verilmeli ve kullanılan her kimyasal için 
belgelenmelidir. (Derecelendirme NI)

❑ Tesisler, işçilere acil durum yönetimi ve kimyasalların güvenli kullanımı hakkında sürekli eğitim ve iletişim 
sağlamalıdır. (Derecelendirme NI)

❑ Tesisler benzer kimyasal maddeleri birleştirmelidir. (Derecelendirme NI)
❑ Tesisler, atığı en aza indirmek için bir kimyasal envanter kontrol sistemi uygulamalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Tehlikeli olmayan atıklar uygun şekilde sınıflandırılır, toplanır, bertaraf edilir ve yasal olarak gereken şekilde geri 

dönüştürülür. (Derecelendirme NI)
❑ Kimyasallar ve tehlikeli maddeler kimyasal olarak güvenli ikincil bir kapta uygun bir alanda saklanmalıdır. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tesisler, mümkün olduğunda toksik olmayan malzemeleri diğerlerinin yerine kullanmalıdır. (Derecelendirme NI)
❑ Göz yıkama istasyonlarına giden yol her zaman açık olmalı ve kimyasal temasın meydana gelebileceği tüm 

alanlarda bulunmalıdır. Göz yıkama istasyonları en az 15 dakika sürekli akış sağlamalı, eller serbest/körleme
çalışmalı ve düzenli olarak incelenmelidir. (Derecelendirme NI)

❑ Tesisler, jeneratörleri çalıştırırken yerel yasalara uymalıdır. (Derecelendirme NI)

ÇEVRE 

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler faaliyet gösterdikleri ülkedeki tüm geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelerine uymalıdır. Ayrıca, 
Tedarikçilerin enerji, hava, emisyonlar, atık ve su üzerindeki çevresel etkileri yönetmek ve en aza indirmek ve 
kimyasalların ve tehlikeli maddelerin salınımını güvenli bir şekilde depolamak, önlemek veya azaltmak için 
yürürlükte olan politikaları ve prosedürleri 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.

Derecelendirme Örnek Bulgu Örnek İyileştirme Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesisin kimyasalları ve/veya 

atık suyu su kaynağına 

döktüğü tespit edilmiştir.

Tesis, atıkları doğru şekilde 

imha ederek yerel yasalara 

uymalıdır. İlişkinin olası 

sonlandırılması.

24 saat.-

Üç ay

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Denetim sırasında tesisin 

çevre izninin süresinin 

dolduğu belirtilmiştir.

Tesis, geçerli bir çevre iznine 

sahip olarak yerel yasalara 

uymalıdır.

Bir ay

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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ÇATIŞMA MİNERALLERİ VE KİMBERLEY SÜRECİ

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tedarikçiler, koltan (tantalin bundan türetilir) olarak da bilinen kolumbit-tantalit; kasiterit (kalay); altın; volframit

(tungsten) veya türevlerinin (toplu olarak, 3TG) çatışmasız eriticilerden elde edildiğini garanti etmelidir. Tedarikçiler, 
3TG veya Dışişleri Bakanlığı tarafından çatışmayı finanse ettiği belirlenen diğer mineralleri veya türevlerini içeren 
ürünleri belirlemeli ve bu minerallerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden veya komşu bir ülkeden (Angola, 
Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya, 
topluca “Kapsanan Ülkeler” dahil) gelip gelmediğini veya geri dönüştürülmüş veya hurda kaynaklardan elde edilip 
edilmediğini belirlemek için menşe ülkeyi tespit etmek amacıyla bu mineralleri izabe tesisleri veya rafinerileri 
seviyesine kadar izlemelidir.

❑ Tedarikçiler, Nordstrom Ürün Grubu için üretilen ürünlerin Çatışma Mineralleri içerip içermediğini belirtmek için e-
posta bildiriminde belirtilen son tarihe kadar yıllık anketleri tamamlamalıdır.

❑ Tedarikçiler, kendi mal kaynaklarının garanti belgesi ve menşe ülkesini sağlamalıdır. Menşe ülkesi belgeleri, 
konşimentoları, satın alma emirlerini, paketleme ve envanter listelerini, gelen malzeme kayıtlarını, üretim 
kayıtlarını, hammadde sertifikalarını ve menşe ülkesiyle ilgili tedarikçi beyanlarını içerebilir.

❑ Aşağıdaki durumlarda tüm ürünlerin raporlanması gerekir:
❑ Nordstrom, kaydın ithalatçısıdır; veya
❑ Nordstrom Ürün Grubunun ürünleri tasarlamış ve geliştirmiş veya Nordstrom Ürün Grubu ürünleri 'değiştirmiş' veya 

yeniden tasarlamıştır; veya
❑ 3TG, bir ürünün işlevselliği veya üretimi için gereklidir (sadece eser miktarda olsa bile);

❑ Kural istisnaları:
❑ 3TG, geri dönüştürülmüş veya hurda malzemelerden oluşmuştur (bu durumda tedarikçi, Çatışmalı 

Bölgelerdeki Mineraller Şablonunda gerekli olduğu şekilde Makul Menşe Ülke Sorgusu [RCOI] 
sağlayacaktır).

❑ 3TG ürünün üzerinde “ornamentasyon” olarak görünür ve ürünün “işlevselliği için gerekli değildir”.
❑ 3TG ambalaj, etiket ve ürün bilgisinde görünür ve ürünün “işlevselliği için gerekli değildir”.

❑ Tedarikçiler, kişisel bilgilere ve/veya elmasların tedarikçisi tarafından sağlanan yazılı güvencelere dayalı olarak tüm 
elmasların çatışmasız olduğunu garanti etmelidir. Nordstrom tarafından alınan fiziksel faturalar, tedarikçinin 
Kimberly Süreci kararlarına uyumunu gösteren yazılı bir beyan içermelidir.

❑ Tesis herhangi bir zamanda Nordstrom Ürün Grubu için üretim yapmayı durdurursa ancak o takvim yılında 
Nordstrom Ürün Grubu için üretim yapmışsa, raporlama gerekliliği yine de geçerli olur.

❑ Bu gerekliliğe uyulmaması, Nordstrom Ürün Grubu ile iş ilişkisinin sonlandırılmasının ciddi şekilde 
değerlendirilmesiyle sonuçlanabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058 adresini ziyaret edin.

Tedarikçiler Çatışma Minerallerinin ve elmasların kaynak alımı dahil olmak üzere sorumlu kaynak alımıyla 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 tedarikçinin kişisel bilgilerine göre 
elmasların çatışma olmayan yerlerden kaynaklandığını garanti etmesini veya tedarikçi tarafından elmaslarla ilgili olarak 
yazılı bir garanti verilmesini ve bunun tüm faturalarda belirtilmesini zorunlu kılmaktadır. Bkz. Çatışma Mineral Politikası 
(PDF).
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HAYVAN SAĞLIĞI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

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.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
Deri
❑ Hiçbir NPG (Nordstrom Ürün Grubu) ürünü, yalnızca derileri için büyütülmüş ve/veya katledilmiş 

hayvanlardan elde edilmez

❑ Tehlike altındaki veya tehdit altındaki türlerden hiçbirinin derisine izin verilmez

❑ Aşağıdakiler gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) egzotik derilere izin verilmez: timsah, krokodil

veya kertenkele

❑ Hazır giyim ürünleri için Çin, Hindistan ve Amazon Biyom’dan gelen deriler yasaktır. Deriler Çin veya 

Hindistan'da işlenebilir ve üretilebilir

❑ NPG, hayvan kaynaklı malzemeler yerine sürdürülebilir ikamelerin kullanımını destekler

❑ NPG, tüm tedarikçilerini Deri Çalışma Grubu sertifikasyonunu kullanmaya teşvik eder

Kürk
❑ Gerçek kürk kullanımı yasaktır 

❑ Midilli ve buzağı kıllarının kullanılması yasaktır

❑ Sahte kürk, uygun şekilde sahte kürk olarak etiketlendiği sürece kabul edilebilir

Angora ve Mohair
❑ Angora tavşan tüyü kullanımı yasaktır

❑ Mohair, sürdürülebilir ve etik olarak elde edildiği onaylanmadığı sürece yasaktır

Kaz Tüyleri ve Tüyler
❑ NPG, yalnızca Responsible Down Standard (RDS) tarafından sertifikalandırılmış olan tüyleri kabul eder.

❑ Canlı yolma veya zorla beslenen kuşlardan tüm tüyler yasaktır

Yün
❑ NPG, yün tedarikçilerini Sorumlu Yün Standardı (RWS) sertifikasyonunu kullanmaya teşvik eder

❑ NPG, mulesed (kuyruktan cilt kesilerek) yün kullanımını aşamalı olarak sonlandırmaktadır

Kaşmir
❑ NPG tedarikçileri Sürdürülebilir Fiber Birliğine katılmaya teşvik edilir

❑ NPG geri dönüştürülmüş kaşmir kullanımını destekler

Test Etme
❑ Kozmetiklerin hayvanlar üzerinde test edilmesi yasaktır.
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DENETLEME

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, Nordstrom'un bu İş Ortağı Davranış Kurallarına uyumu sağlamak için Tedarikçilerin 
fabrikaları, atölyeleri ve diğer taşeronları dahil olmak üzere Tedarikçilerin uygulamalarını veya tesislerini 
denetleme veya teftiş etme hakkını saklı tuttuğunu anlar. 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 dahil olmak üzere haberli veya habersiz gözetim 
faaliyetlerini gerçekleştirmelerine izin vermelidir.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler, Nordstrom Ürün Grubu adına denetim amacıyla tüm kayıtlara, işçilere ve tesislere erişim izni 

vermelidir. (Derecelendirme DIA)
❑ Tesis yönetimi, denetimin amacını ve bulunan ihlalleri tartışmak için açılış ve kapanış denetim 

toplantılarına katılmalıdır. (Derecelendirme NMI)
❑ Tesisler, tüm belgelere ve yatakhaneler de dahil olmak üzere tesis alanlarına erişim sağlamalıdır. 

(Derecelendirme DIA)
❑ Tesisler, tüm sosyal denetimler için mevcut kayıtlara yetkili erişime sahip uygun tesis personeline sahip 

olmalıdır. (Derecelendirme NMI)
❑ Tesisler, gerekli tüm belgeleri 12 ay boyunca sahada muhafaza etmelidir. (Derecelendirme NMI- Majör)
❑ Tesisler, işçi mülakatlarının yapılmasına izin vermeli, mülakatlar için işçi seçimine müdahale etmemeli ve 

yönetici ve süpervizörlerin varlığı olmadan mülakatları kolaylaştırmalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ Tesis, denetçi sorularına yanlış veya yanıltıcı yanıtlar vermeleri için işçilere "koçluk yapmamalı" veya 

mülakatlara katılımları nedeniyle onları cezalandırmamalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ Denetçinin tesis alanlarına, işçilere ve kayıtlara tam erişimine izin verilmelidir. (Derecelendirme DIA)

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme

Hedef 

Zaman 

Çizelgesi

Yöntem

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesis, denetime geldiklerinde 
denetçilerin erişimini engeller.

Denetçi, Nordstrom Ürün Grubunu 
reddedilen erişim konusunda derhal 
uyarır. Tesis NPG tarafından 
denetlenip onaylanana kadar üretim 
başlayamaz. Tesis, denetimin 
gerçekleşmesine izin vermesi gereken 
yeni denetimin ücretine ek olarak, 
reddedilen erişim için ödeme 
yapmalıdır. Tesisin reddetmesi 
durumunda, NPG tedarikçi ile iş 
yapmaya son verecek ve alternatif 
kaynak bulma seçenekleri arayacaktır.

24 saat

Majör İyileştirme 

Gerekli (NMI)

Denetim sırasında, tesis 
denetçilere tamamlanmamış 
tesis ve işçi belgeleri sunar.

Tesis, işle ilgili tüm kayıtları, işçi 
personel dosyalarını ve ödenen 
ücretleri 12 ay boyunca saklamalıdır. 
Uyumluluğu doğrulamak için ücreti 
tesis tarafından ödenen bir yeniden 
denetim yapılmalıdır. Bu bulgu aynı 
zamanda şeffaf olmayan ve sonuçsuz 
olarak değerlendirilmiştir.

İki - dört 
hafta

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ VE ALT YÜKLENİCİLİK

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Nordstrom Üretim Tedarikçileri, Nordstrom üretimini içeren herhangi bir tesisin sahipliğinin, 
konumunun, satışının, tedarikinin ve kontrolünün değişmesi halinde Nordstrom’u yazılı olarak 
bildirmelidir. Yukarıdaki değişikliklerin herhangi biri tesis bilgilerinin güncellenmesini ve tesisin 
üretime başlamadan önce denetlenmesini gerektirir. Ek olarak, Nordstrom Üretim Tedarikçileri, 
üretim başlamadan önce Nordstrom’un yazılı onayı olmadan üretim sürecinin herhangi bir 
kısmını alt yükleniciye vermemelidir.

TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisin mülkiyeti değişirse, tesisler Nordstrom Ürün Grubuna önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. 

(Derecelendirme DIA)
❑ Tesisler, tesis başka bir yere taşınırsa Nordstrom Ürün Grubuna önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. 

(Derecelendirme DIA)
❑ Tedarikçiler Nordstrom Tedarikçi Anketini yeni adres, sahiplik ve iletişim bilgileri için güncellemelidir. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tesisler, Nordstrom Tedarikçi Anketinde (NSQ) yerleştirme, yer değiştirme veya üretim öncesinde 

Nordstrom'a tüm alt sözleşmeleri açıklamalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ Tesisler, Satın Alma Emri, Fatura ve Sevkiyat Belgeleri dahil olmak üzere, tüm Alt Yüklenicilik, 

Hammaddeler ve Üretim bileşenlerini tedarik zinciri yoluyla izlemekten sorumludur. (Derecelendirme DIA)
❑ Tesisteki Güvenlik Görevlileri, Ortaklık Kurallarını ve yerel yasaları okumalı ve bunlara uymalıdır. 

(Derecelendirme NI)
❑ Tesisler, alt yüklenicilerin ve tüm Hammadde/Bileşen Tedarikçilerinin, üretim siparişleri öncesi İş Ortağı 

Davranış Kurallarını ve yerel yasaları okuduklarını ve bunlara uyacaklarını teyit etmeli ve sürekli olarak 
uyumu sağlamalıdır. Taşeronlar ve Hammadde/Bileşen Tedarikçilerinin, üretim yapılmadan önce bir 3. 
tarafça denetlenmesi gerekebilir. (Derecelendirme DIA)

❑ Taşeron olarak verilen tüm dikiş, bitirme/ambalaj ve paketleme merkezleri (dökme ve kaplama hariç) 
denetlenmelidir.  (Derecelendirme DIA)

❑ Tüm taşeron işleri, belgelendirilmiş işçiler tarafından yapılmalıdır. (Derecelendirme DIA)
❑ Evde çalışan kişilerin kullanılması yasaktır. (Derecelendirme ZT)

Var ise 

Derecelendirme
Örnek Bulgu Örnek İyileştirme 

Hedef Zaman 

Çizelgesi
Yöntem

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesis Nordstrom Ürün 
Grubunu kontrol değişikliği 
veya tesis sahipliği 
değişikliği konusunda 
bilgilendirmemiştir.

Tesisin sahipliği değişirse tesis 
Nordstrom Ürün Grubunu 
yazılı olarak bilgilendirmeli ve 
denetim onay sürecinden 
geçmelidir. 

24 saat -
denetimin 
gerçekleştiril
mesi için 
dört hafta

Acil Eylem 

Gerekli (DIA)

Tesis Nordstrom Ürün 
Grubuna tesis konum 
değişikliğini bildirmemiştir.

Tesisin konumu değişirse tesis 
Nordstrom Ürün Grubunu 
yazılı olarak bilgilendirmelidir. 
Güncellenen NSQ gönderilmeli 
ve denetim onay sürecine 
gidilmelidir.

24 saat -
denetimin 
gerçekleştiril
mesi için 
dört hafta

ÖRNEK UYUMSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ EYLEM PLANI
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İHLALLERİ BİLDİRME

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçiler, İş Ortağı Davranış Kurallarının herhangi bir ihlalini derhal Nordstrom'a bildirmelidir; 
bir Nordstrom çalışanının veya Nordstrom adına çalışan herhangi bir kişinin yasadışı veya başka 
bir şekilde uygunsuz davranışta bulunduğuna inanan Tedarikçiler de konuyu Nordstrom'a derhal 
bildirmelidir. Tedarikçiler, bu Davranış Kurallarını ve ayrı bir Nordstrom şikayet raporlama 
belgesini tesiste tüm çalışanların, denetçilerin ve yöneticilerin görebileceği bir yerde, çalışanlar 
tarafından konuşulan yerel dillerde yayınlamalıdır. Endişeler www.npg.ethicspoint.com adresi 
ziyaret edilerek veya ücretsiz 1.844.852.4175 numarası aranarak bildirilmelidir.
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TESİS GEREKLİLİKLERİ
❑ Tesisler, işçilerin şikayet, yakınma, taciz veya suistimal vakalarının çözümüne yardımcı olan, yönetim 

dışındaki gizli dış irtibatlara erişim sağlaması gerekir. İşçiler, yerel yasal gerekliliklere göre, Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK'lar) / Kadın grupları, Sağlık klinikleri, Saygın topluluk üyeleri, Yerel marka ve 
Birlik temsilcileri ve işçi temsilcileri (İK) gibi dış temasları kullanmakta özgür olmalıdır 
(Derecelendirme NMI)

http://www.npg.ethicspoint.com/

