
 

 

 
 

 

   
 

NORDSTROM ZORLA ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI 
 

Nordstrom'da insan haklarının korunması bir önceliktir. Çalışanlarımız, şirket olarak kimliğimizin temelidir ve 

insan haklarına saygı göstermek, her gün birbirimize sunduğumuz hizmetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Faaliyetlerimizde insan haklarını korumayı taahhüt eder ve tedarikçilerimizden de aynısını bekleriz. Bu 

taahhüt, Nordstrom'un İnsan Hakları Taahhüdü ve İş Ortağı Davranış Kurallarımız ile tanımlanmaktadır.  

Nordstrom, insan haklarına olan bağlılığı kapsamında tedarikçi faaliyetlerinde zorla çalıştırmayı 

yasaklamaktadır. Zorla çalıştırmanın yasaklanması ve önlenmesi, Nordstrom'un taahhütlerinin temel 

taşlarından biridir.  

Bu politika, herhangi bir faaliyette zorla çalıştırmanın önlenmesi adına Nordstrom'un tüm temsilcileri, 

satıcıları, hizmet sağlayıcıları, üreticileri, fabrikaları, depoları ve alt yüklenicileri (“Tedarikçiler”) tarafından 

uyulması gereken standartları ortaya koyar. Nordstrom, değer zincirinde zorla çalıştırmayı azaltmak üzere 

proaktif adımlar atar, Tedarikçilerden ve iş ortaklarından da aynısını yapmasını bekler. Tedarikçiler, 

operasyonları ve tüm tedarik zincirleri boyunca bu politikada belirlenen standartlara uymalıdır. Bunun 

anlamı şudur: Tedarikçinin birlikte çalıştığı veya Tedarikçinin tedarik zincirinin bir parçası olan tüm yan 

kuruluşların, işçi alımı yapan birimlerin, temsilcilerin ve diğer üçüncü tarafların bu politikadaki standartlara 

uymasını sağlamak, Tedarikçinin sorumluluğudur. Tedarikçiler, kendi uyumluluklarını ve değer zincirlerinin 

uyumluluklarını sağlamak adına yeterli ve etkili politikalara, prosedürlere, eğitimlere ve kayıt tutma 

uygulamalarına sahip olduklarından emin olmalıdır.    

 

ZORLA ÇALIŞTIRMANIN TANIMLANMASI 

Nordstrom, kişinin kendisinin gönüllü olarak katılmadığı (“gönülsüz çalışma”) ve işveren ya da üçüncü bir 

parti tarafından ceza alma tehdidiyle (“cebir” konsepti) katıldığı herhangi bir çalışmayı zorla çalıştırma 

olarak tanımlar. Cebir (zorlama), işe alım sürecinde işçinin işi kabul etmesi için ya da işçi çalışmaya 

başladıktan sonra işçiyi işe alım sırasında üzerinde anlaşılan görev tanımı dışında kalan bir görevi yapmaya 

zorlamak için veya işçinin işten ayrılmasını önlemek için başvurulabilen bir yöntemdir. Zorla çalıştırma, 

yapılan işin niteliğine göre değil, işçi ile işveren, amir veya kontrol sahibi başka bir kişi arasındaki ilişkiye 

göre belirlenir.  

Zorla çalıştırma, aşağıda yer alan Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization, ILO) Zorla 

Çalıştırma Göstergeleri ile tespit edilebilir. Tedarikçilerin, bu göstergelerin zorla çalıştırmayı tespit etmede 

nasıl kullanıldığını anlamak için ILO Yetişkin ve Çocukların Zorla Çalıştırılmasını Tespit Etme Kılavuzuna 

başvurmaları beklenmektedir. Tedarikçiler, kendi faaliyetlerinde zorla çalıştırma göstergelerini tespit etmek 

için de ilgili süreçleri tahsis etmiş olmalıdır.  
 

ILO Zorla Çalıştırma Göstergeleri

• Zayıflıkların kötüye kullanılması 

• Aldatma 

• Hareketin kısıtlanması 

• İzolasyon 

• Fiziksel ve cinsel şiddet 

• Gözdağı ve tehditler 

• Kimlik belgelerinin alıkonması 

• Maaşların kesilmesi 

• Borç köleliği 

• İstismar edici çalışma ve yaşam koşulları 

• Aşırı fazla mesai 

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct


 

 

 
 

 

   
 

ÖNLEME İLKELERİ VE SORUMLU İŞE ALIM 

Nordstrom'un zorla çalıştırmayı önleme taahhüdü, zorla çalıştırma riskini proaktif olarak azaltan önleme 

ilkeleriyle desteklenmektedir. Tedarikçiler bu ilkelere uymalıdır. 

Göçmen ve sözleşmeli işgücü, küresel tedarik zincirlerinde giderek daha önemli hale gelmektedir. Etik 

olmayan işe alım uygulamalarının zorla çalıştırmaya zemin hazırlayabileceğinin farkındayız. Bu nedenle 

Nordstrom, küresel tedarik zincirinde göçmen işçiler için potansiyel zorla çalıştırma risklerini ele almaya 

yönelik bir sektör girişimi olan Sorumlu İşe Alım Taahhüdü'nü imzalamıştır. Aşağıda özetlenen Önleme 

İlkeleri, tedarik zincirimiz genelinde özellikle göçmen ve sözleşmeli işçiler olmak üzere tüm işçilerin 

haklarını koruma çabası çerçevesinde bu taahhüdü kapsamaktadır.  

Önleme İlkeleri 

 Yapılan tüm işler için işçilere ödeme yapılmalıdır. 

Ücretler ve Ödemeler 

• Tedarikçiler, istihdamlarını güvenceye almak adına işçilerden herhangi bir işe alım ücreti veya 

başka ödemeler talep etmemelidir. İşçiler bu türden bir ücret ödemişse, Tedarikçiler ücretleri 

geri ödemelidir. Tedarikçiler, istihdam sözleşmelerine açıkça dahil edilmemişse işçilerden 

yiyecek, barınma, ulaşım gibi yaşam giderleri veya ekipman giderleri için ücret talep etmemeli 

veya bunlar için maaş kesintisi yapmamalıdır. İşe alım ücretleri ve ilgili maliyetler, Uluslararası 

Çalışma Örgütü tarafından sunulan İşe Alım Ücretleri ve ilgili Maliyetlerin Tanımı'nda 

belirtilmiştir. 

Hareket Özgürlüğü 

• Tedarikçiler, işçilerin çalışma tesislerine girmelerine ve buradan ayrılmalarına, çalışma 

alanlarında serbestçe hareket etmelerine izin vermeli ve çalışanları fiziksel olarak 

sınırlandırmamalıdır. 

• Tedarikçiler, işçilerin içme suyuna ve tuvalet imkanlarına erişebilmelerini sağlamalıdır.  

• Tedarikçiler, işçilerin işveren tarafından sağlanan veya düzenlenen yaşam alanlarında 

yaşamalarını zorunlu tutmamalıdır. İşçiler için işveren tarafından gönüllü olarak sağlanan 

barınma imkanları mevcutsa, işçiler giriş-çıkış saati kısıtlamasına tabi tutulamaz.  

• Tedarikçiler, göçmen işçiler de dahil olmak üzere, işçilerin yıllık veya kişisel izin sırasında 

herhangi bir depozito ödemeden ya da ceza veya fesih tehdidine maruz kalmadan evlerine 

(ülkeleri de dahil olmak üzere) dönmelerine izin vermelidir.  

• Tedarikçiler, işçilerin kendi ülkelerinin Büyükelçiliği veya Konsolosluğu ile iletişim kurmasını 

engellememeli veya bu konuda caydırıcı adımlar atmamalıdır. 

 

İstihdam Sözleşmeleri 

• Tedarikçiler, işçilere ücret, sosyal haklar, iş kapsamı, çalışma saatleri, çalışma yeri, yaşam 

koşulları ve ilgili maliyetler ve işle ilgili tehlikeler dahil olmak üzere işçi istihdamının tüm hüküm 

ve koşullarını belirten bir istihdam sözleşmesi sunmalıdır.  

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment


 

 

 
 

 

   
 

• İşçiler, işe başlamadan önce kendi iş sözleşmelerini gönüllü olarak kabul etmelidirler. Sözleşme 

kabul edildikten sonra işçinin istihdamının hükümleri veya koşulları, üzerinde anlaşılandan daha 

az elverişli istihdam koşullarını geçerli kılmak üzere tek taraflı olarak değiştirilemez. 

• Tedarikçiler, göçmen işçilere, işçiler henüz kendi ülkelerinden ayrılmadan önce istihdam 

sözleşmelerini sunmalıdır. 

• Tedarikçiler, işçilerin istihdam sözleşmesini, işçilerin anladığı bir dilde sağlamalıdır. Bir işçi okuma 

yazma bilmiyorsa, Tedarikçiler işçinin istihdam sözleşmesini kendisine sözlü olarak açıklamalıdır.  

• Tedarikçiler, istihdam sözleşmesinin şartlarına veya yerel yasalara tabi olarak işçilerin iş 

sözleşmelerini yeniden imzalamalarına veya feshetmelerine izin vermelidir. 

 

Hapishane İşçiliği 

• Tedarikçiler, doğrudan ya da bir işçi temsilcisi aracılığıyla veya devlet tarafından yaptırım olarak 

uygulanan bir rehabilitasyon programı kapsamında dolaylı olarak hapishane iş gücünden 

yararlanmamalıdır.  

 

Gözetleme 

• Tedarikçiler, işçilerin hareket özgürlüğünü kontrol etmek veya işçileri korkutmak amacıyla işçileri 

gözetlememelidir.  

• Tedarikçiler, işçilerin verilerini gönülsüz çalıştırmaya zemin hazırlamak veya cezai tehditte 

bulunmak amacıyla kullanmamalıdır.  

 

İşçi Belgelerine Erişim 

• Tedarikçiler, orijinal kişisel kimlik ve göçmenlik belgelerine (ör. pasaport, ulusal kimlik, okul 

sertifikası, çalışma izni vb.) el koymamalı, bu belgeleri saklamamalı, imha etmemeli veya 

alıkoymamalıdır. İşçiler, bu belgelere kısıtlama söz konusu olmaksızın anında erişebilmelidir. 

 

MİSİLLEMEYİ ÖNLEME 

• Tedarikçiler, endişelerini dile getirdikleri ya da zorla çalıştırmaya işaret edebilecek istihdam 

uygulamalarıyla ilgili bilgi verdikleri için işçilere misilleme yapmamalıdır.  

 

İHLALLERİN RAPORLANMASI VE DÜZELTİLMESİ 

Tedarikçiler, kendi faaliyetlerinde veya tedarik zinciri faaliyetlerinde geçerli olmak üzere bu politikanın 

veya yukarıdaki ilkelerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde derhal Nordstrom'u bilgilendirmelidir. 

Endişeler www.npg.ethicspoint.com adresi üzerinden veya ücretsiz 1.844.852.4175 numarası aranarak 

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


 

 

 
 

 

   
 

bildirilmelidir. Nordstrom bu politikayı ihlal eden herhangi bir Tedarikçi ile olan ilişkisini gözden 

geçirecek ve duruma göre sonlandıracaktır.   

Nordstrom, bu politikanın ihlal edilmesi halinde ihlali ortadan kaldırmak üzere Tedarikçilerle ortak 

çalışmayı taahhüt eder.  

 

KAYNAKLAR 

Zorla çalıştırmayı tespit etme, azaltma ve iyileştirme ile ilgili en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için lütfen aşağıdaki kaynaklara bakın.  

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  

• ILO Yetişkinlerin ve Çocukların Zorla Çalıştırılmasını Tespit Etme Kılavuzu  

• ILO İşe Alım Ücretleri ve ilgili Maliyetlerin Tanımı 

• Zorla Çalıştırma Hakkında Uluslararası Çalışma Standartları:  

o 29. Konvansiyon: Zorla Çalıştırma Konvansiyonu, 1930  

o 105. Konvansiyon: Zorla Çalıştırma Konvansiyonunun Kaldırılması, 1957  

• Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Zorla Çalıştırmayla Mücadelesi: İşverenler ve İşletmeler için El 

Kitabı  

• Adil İşe Alım ve İşe Alım Ücretleri ve İlgili Maliyetlerin Tanımı için Genel İlkeler ve Operasyonel 

Yönergeler  

• Zorla Çalıştırma Konusunda Küresel İş Ağı   

  

Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration, IOM) 

• Uluslararası İşe Alım Dürüstlük Sistemi 

 

ABD Gümrük ve Sınır Koruma  

• Zorla Çalıştırma  

• Makul Özen Kılavuzu 

• Durum Tespiti Kılavuzu  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_632434/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/
https://www.cbp.gov/trade/forced-labor
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Mar/icprescare2017revision.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Oct/OECD%20Due%20Diligence.pdf

