
 BAĞLILIK HER ŞEYDİR.
NIKE, Inc. Davranış Kuralları, her tedarik fabrikasının veya tesisinin uymasını beklediğimiz asgari standartları 

ortaya koymaktadır. Tüm tedarikçilerimizden, çalışanların refahının artırılması ve kaynakların sorumluluk bilinciyle 
ve verimli bir şekilde kullanılması konularındaki bağlılığımızı paylaşmasını beklemekteyiz. Kurumsal sorumluluğa 

liderlik eden ve asgari standartların ötesine geçmek isteyen ortaklar aramaktayız. 
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DAVRANIŞ KURALLARI STANDARTLARI

SAYGIDEĞER 

İSTİHDAMDA GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR
Tedarikçi zorla işçi çalıştıramaz; buna mahkum çalıştırma, içeri borçlandırarak ya da senet 
imzalattırarak çalıştırma ve tüm diğer zorla çalıştırma biçimleri de dahildir. Tüm çalışanların, işe alım 
ücretleri de dahil olmak üzere iş akitleri tahtında hak sahibi bulundukları her türlü ücretin ödenmesi 
tedarikçinin sorumluluğundadır.

ÇALIŞANLAR 16 YAŞ VE ÜZERİDİR
Tedarikçinin çalışanları en az 16 yaşında veya ülkedeki zorunlu eğitim süresini tamamlamış 
olmasına imkan sağlayacak yaşta ya da ülkenin zorunlu asgari çalışma yaşından büyük olmalıdır 
(hangi yaş sınırı daha yüksek ise). 18 yaşından küçük çalışanlar tehlikeli koşullar altında 
çalıştırılamaz.

TEDARİKÇİ AYRIMCILIK YAPAMAZ 
Tedarikçi tarafından işe alınan erkekler ve kadınlar, işe alım, ücretlendirme, terfi veya disiplin 
dahil istihdamla ilgili konularda cinsiyetleri, ırkları, dini inançları, yaşları, engellilik durumları, 
cinsel tercihleri, hamile olup olmadıkları, medeni durumları, uyrukları, siyasi görüşleri, sendika 
üyelikleri, sosyal ya da etnik kökenleri veya ülke yasalarınca koruma altındaki diğer statüleri 
nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kadınlar ve erkeklerin, eşit değerdeki iş için eşit ödeme 
alması gerekir.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME  
HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLİR
Tedarikçi, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü ile ilgili hakkını tanır ve bu 
hakka saygı gösterir. Örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü ile ilgili haklar yasalar gereği 
kısıtlandığında, tedarikçi bağımsız ve serbest örgütlenme ve toplu sözleşme yapmak için 
paralel yöntemler geliştirilmesine izin verir.

ADİLDİR

TACİZ VE KÖTÜ MUAMELE HOŞ GÖRÜLMEZ 
Tedarikçinin çalışanlarına değer verilmeli ve saygı gösterilmelidir. Çalışanlar fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya sözlü şekilde taciz edilemez veya çalışanlara kötü muamelede bulunulamaz. 

ÇALIŞMA SAATLERİ AŞIRI DEĞİLDİR
Tedarikçiler, çalışanları istihdam edildikleri ülkenin yasalarınca izin verilmiş normal ve fazla mesai 
sürelerinin üzerinde çalıştırılamaz. Normal çalışma haftasının süresi en fazla 48 saat olabilir. 
Tedarikçiler, çalışanların her yedi günlük zaman diliminde kesintisiz olarak en az 24 saat tatil 
yapmasına izin vermelidir. Fazla mesai ancak uzlaşma ile yapılabilir. Tedarikçiler düzenli olarak fazla 
mesai isteyemez ve tüm fazla mesai saatleri için prim oranında ücret öder. Olağanüstü durumlar 
dışında, bir haftada normal ve fazla mesai saatlerinin toplamı 60 saati geçmemelidir.

ÜCRET ZAMANINDA ÖDENİR
Tedarikçi, kadın veya erkek her çalışanın, normal bir çalışma haftası için çalışanın temel 
ihtiyaçlarını karşılaması ve bir miktar ihtiyari harcanabilecek gelir elde etmesi için yeterli olacak 
ücret alma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Tedarikçinin çalışanlarına en azından ülkenin 
yasalarıyla belirlenmiş asgari ücret veya yürürlükte olan ücret (hangisi yüksekse) zamanında 
ödenmeli ve çalışanlara tatil, izin ve iş akdinin sona ermesi üzerine ödenen kıdem tazminatı gibi 
yasalarca zorunlu kılınmış tüm imkanlar zamanında sağlanmalıdır. Ödemelerden disiplin amaçlı 
kesinti yapılamaz. Ücret çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamadığında ve bir miktar ihtiyari 
harcanabilecek gelir sağlamadığında, tedarikçi aşama aşama bunları gerçekleştirebilecek bir ücret 
sunmak için stratejiler geliştirmeli, iletmeli ve uygulamalıdır.

 BAĞLILIK HER ŞEYDİR.
ASGARİ STANDARTLARIMIZ
Nike olarak, bir bitiş çizgisine inanmasak da bariz bir başlangıç çizgisi bulunduğuna inanıyoruz.

Bu Davranış Kuralları, her fabrikadan veya tesisten karşılamasını beklediğimiz asgari standartları 
ortaya koymaktadır.

Bu asgari standartlar, NIKE Inc’nin kaynak sağlama stratejilerinin ve temel fabrika performansını 
değerlendirme ve Nike’nin ticaretini geliştirirken işbirliği yapacağı tedarikçileri belirleme 
yöntemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

BEKLENTİLERİMİZ
Tüm tedarikçilerimizden, Nike’ın özellikle kadınlar, göçmenler ve geçici işçiler gibi benzersiz 
hassasiyetleri ve ihtiyaçları olan çalışanların haklarına saygılı olma, çalışanların ve toplulukların 
refahını artırma, atıkları azaltma, kaynakları sorumluluk bilinciyle ve verimli bir şekilde 
kullanma ve uluslararası iklim hedefleri doğrultusunda karbon seviyesini azaltma konularındaki 
hedeflerine olan bağlılığını paylaşmasını bekleriz. 

Kaynak sağlama stratejimiz, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında lider 
olduğunu gösteren ve asgari standartların ötesine geçmek isteyen tedarikçilere öncelik verir 
ve onları tercih eder. Büyüme stratejimizin parçası olarak, çevik ve esnek yönetim sistemleri 
geliştirerek çevre üzerindeki etkilerini azaltan, güçlü bir güvenlik kültürü oluşturan, şirketine 
bağlı ve değer gören bir iş gücü elde eden ve böylece sürdürülebilir büyüme kaydeden  
ortaklar arıyoruz. 

ORTAKLIK VİZYONUMUZ
Nike, daha sade, yeşil ve adil bir tedarik zinciri elde etme vizyonumuz için hem tedarikçilerimizle 
hem de tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği ve ortak eylem gerçekleştirilmesi 
gerektiğinin farkındadır. Şeffaflık, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortaklıkların bu amacı 
gerçekleştirmek için hayati bir önem arz ettiğine inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde iş 
gücü, sağlık, güvenlik ve çevre koşulları üzerinde sistemli değişiklikler yapmak için sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar, hükümetler ve sektörde yer alan diğerleriyle ilişkimizin kapsamını 
genişletmeye devam ederken tedarikçilerimizle ortaklık yapacağız. 
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 BAĞLILIK HER ŞEYDİR.
SÜRDÜRÜLEBİLİR

SUYA DEĞER VERİLİR
Tedarikçi, su çekme hacmini azaltmalı ve atık sularını ilgili yerel yasalar, düzenlemeler ve Nike 
standartlarına göre tahliye etmelidir. Tedarikçi, suyla ilgili riskleri anlayarak, yöneterek ve 
faaliyetlerinde sürekli olarak suyun daha az ve verimli şekilde kullanılmasını teşvik ederek suyu iyi 
bir biçimde idare etmeye çalışacaktır. 

ATIKLAR AZALTILIR VE UYGUN ŞEKİLDE İŞLENİR 
Tedarikçi, tüm katı/tehlikeli atıkları yerel düzenlemelere ve Nike standartlarına uygun şekilde 
ayırmalı, yönetmeli, taşımalı ve atmalıdır. Gerekli tüm izinleri almalı ve katı/tehlikeli atık 
yüklenicilerinin uygun niteliklere ve lisanslara sahip olduğunu doğrulamalıdır. Tedarikçi, malzeme 
verimliliğini ve katma değerli geri dönüşümü ölçer ve sürekli olarak geliştirir. 

ENERJİ VE KARBON SEVİYELERİ AZALTILIR 
Enerji ve elektrik satın alma kayıtları tutulmalı ve önemli enerji sistemlerinde en iyi uygulamalardan 
yararlanılmalıdır. Tedarikçi, enerji verimliliğini geliştirmek için ekonomik yöntemler bulmaya 
çalışmalı, sera gazı emisyonlarını takip etmeli, azaltmalı ve mümkün olduğunda yenilenebilir enerji 
kullanmalıdır.

HAVA EMİSYONLARININ ETKİSİ AZALTILIR
Uçucu organik kimyasal maddelerin, aerosollerin, aşındırıcıların, partiküllerin, ozon tabakasını 
incelten kimyasal maddelerin ve faaliyet sonucu oluşan yanıcı yan ürünlerin hava emisyonları 
belirlenmeli, rutin olarak izlenmeli, kontrol edilmeli ve tahliyeden önce üretim ülkesinin yasalarına 
göre işlenmelidir. Tedarikçi, hava emisyonu kontrol sistemlerinin performansını rutin olarak 
izlemelidir.

KİMYASAL MADDELER UYGUN ŞEKİLDE YÖNETİLİR 
Tedarikçi, kullanımı kısıtlanmış maddelerin yönetimi için etkili ve yasalara uyumlu kimyasal madde 
yönetim programıyla desteklenen tutarlı ve yeterli bir yaklaşım sergilemelidir. Program, kimyasal 
maddelerin güvenli bir şekilde işlenmesini, depolanmasını, kullanılmasını, tedarik edilmesini ve 
atılmasını kolaylaştırarak çalışanlar, çevre ve tüketiciler üzerindeki kimyasal riskleri açıkça tespit 
etmeli ve azaltmalıdır.

ETKİN

KURALLAR EKSİKSİZ BİÇİMDE UYGULANIR
Tedarikçi, Nike’le iş yapmanın koşulu olarak, etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi dahil olmak 
üzere bu Davranış Kurallarını, bu kurallara eşlik eden Kural Liderlik Standartlarını ve geçerli yasaları 
uygulayacak, bunları işine entegre edecek ve bu doğrultuda denetlenip doğrulanmasına ve 
takip edilmesine izin verecektir. Tedarikçi bu Davranış Kurallarını başlıca tüm çalışma ortamlarına 
çalışanlarının anadillerinde asacak, çalışanlarına işbu Davranış Kuralları ve geçerli ülke yasaları 
kapsamında sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile ilgili eğitim verecek ve Nike veya bağlı kuruluş 
markalı ürünlerin üretilmesinde kullanılan tüm alt tedarikçilerinin de bu Davranış Kurallarına 
uymasını temin edecektir.

DÜZENLİ İSTİHDAM SAĞLANIR
Tedarikçi, çalışanları için onları gözeten istihdam kuralları ve koşulları oluşturmalı, bunlara uymalı 
ve ülke ve uluslararası (hangisi daha yüksek mertebeyse) iş yasaları ve düzenlemeleri ya da bu 
Kurallarda bulunan gereksinimler kapsamındaki haklarını korumalıdır. İş, ülkenin yasalarında ve 
uygulamalarında kabul görmüş istihdam ilişkisine dayalı olarak gerçekleştirilir. Tedarikçi, Nike veya 
bağlı kuruluş markalı ürünlerin üretimi için evden çalışmaya dayalı uygulamalardan yararlanamaz.

GÜVENLİ

İŞ YERİ GÜVENLİDİR
Tedarikçi, güvenli bir iş yeri ortamı sağlamalı ve iş nedeniyle, işle bağlantılı olarak ya da iş sırasında 
veya tedarikçinin tesislerdeki çalışmaları sonucu ortaya çıkacak kaza ve yaralanmaları önlemek için 
gerekli önlemleri almalıdır. Tedarikçi, tüm çalışanların güvenliğine karşı oluşan potansiyel riskleri 
saptamak, bu risklerden kaçınmak ve bu risklere karşı yanıt vermek için gerekli sistemlere sahip 
olmalıdır.

YURTLAR, KANTİNLER VE KREŞLER TESİSLER SAĞLIKLI VE 
GÜVENLİDİR
Konaklama, yemek ve kreş alanları dahil olmak üzere tedarikçi tarafından işletilen tüm tesisler 
güvenli, hijyenik ve sağlıklı olmalıdır. Kreşler dahil tüm tesisler; bina inşaatı, sağlık ve güvenlikle 
ilgili geçerli ülke yasalarına veya ilgili Nike standartlarına uymalıdır. Tedarikçiler, bu üretimle ilgili 
olmayan tesislerin işletilmesinden kaynaklanan güvenlik ve sağlık risklerini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için sağlam güvenlik yönetim sistemlerine sahip olmalıdır. 

BİNALAR AMACA UYGUNDUR
Tedarikçinin binaları ve taşıyıcı yapıları, üretim ülkesinin yasalarına, onaylı inşaat ve yapı 
mühendisliği inşa onaylarına veya uluslararası standartlara göre inşa edilmelidir. Birden fazla 
amaca yönelik kullanımlara izin verilmez.

YANGIN VE ACİL DURUMLAR İÇİN EYLEM PLANLARI HAZIRDIR 
Tedarikçiler, çalışanları normal çalışma saatlerinde ve acil durumlarda korumak için yangın önleme 
ve acil durum eylem planları hazırlamalıdır. Tedarikçi, çalışanlara acil durumları, binadan ayrılırken 
kullanabilecekleri güvenli çıkış rotalarını ve acil durumlarda binada kalmaları gerektiğinde 
sığınabilecekleri güvenli konumları bildirmek için alarm sistemleri sağlamalıdır.

MESLEKİ SAĞLIK VE HİJYENLE İLGİLİ TEHLİKELER KONTROL EDİLİR
Tedarikçiler, iş yerindeki mesleki sağlık ve hijyenle ilgili tehlikeleri öngörmeli, tespit etmeli, 
değerlendirmeli ve kontrol etmelidir. Tedarikçiler, iş yerinde bulunan tehlikelerin sağlık üzerindeki 
olası etkilerini belirlemek için rutin izleme ve analitik yöntemlerden yararlanır. Çalışanlar, 
mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik tehlikelere maruz 
kalmamalıdır.
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