
 

 



 

 

 

 

Taahhüt Önemlidir 
Nike olarak, net bir bitiş çizgisi olmasa bile başlangıç çizgisinin belli 
olduğuna inanıyoruz. Nike Davranış Kuralları (Kurallar; Nike Code 
of Conduct, Code) ve Liderlik Standardı Kuralları (Code Leadership 
Standards, CLS), her tedarikçi tesisinde uyulmasını beklediğimiz 
minimum standartları ortaya koymaktadır. Tüm tedarikçilerin, 
işçilerin refahı ve doğal kaynakların sorumluluk sahibi ve verimli 
şekilde kullanımı konusunda bizimle aynı taahhüdü vermesini 
bekliyoruz. Bu minimum standartlar; temel performansı 
değerlendirme ve Nike'ın birlikte çalışmaya ve işi büyütmeye devam 
edeceği tedarikçileri belirleme şeklimizi oluşturan Nike tedarikçi 
stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmelerini sorumluluk sahibi 
ve sürdürülebilir şekilde yönetme taahhüdü vermiş, minimum 
standartların ötesine geçmeyi hedefleyen tedarikçilerle çalışırız. 

Taahhüt 
Önemlidir 

Beklentilerimiz 
Tüm tedarikçilerin, Nike'ın işçi haklarına saygı gösterme ve onların 
refahını artırma konusundaki taahhüdünü paylaşmasını bekleriz. 
Özellikle kadınlar, göçmenler ve geçici işçiler gibi savunmasız 
gruplardaki insanlara özen gösterilmesini isteriz. Ayrıca 
tedarikçilerin karbon ve atık azaltma gibi alanlara yoğunlaşarak 
doğal kaynakları sorumlu ve verimli şekilde kullanmasını da 
bekleriz. Nike'ın büyüme stratejisi kapsamında çevik ve esnek 
yönetim sistemleri kurarak hem değer gören hem ilgili bir iş gücü 
yaratarak işletmenin sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlayan, 
güvenlik kültürünü güçlendiren ve çevreye olan etkiyi en aza 
indiren tedarikçiler ararız.  

İş Birliği Vizyonumuz 
Nike, daha fazla sorumluluk sahibi ve daha sürdürülebilir bir tedarik 
zinciri vizyonumuzu gerçekleştirmek için daha fazla iş birliği 
yapmanın ve yalnızca tedarikçilerle değil, diğer markalar ve tedarik 
zincirindeki tüm paydaşlarla da ortak şekilde hareket etmenin 
gerekli olduğunu bilir. Bunun gerçekleşmesi için şeffaflık, iş birliği 
ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmanın şart olduğuna 
inanıyoruz. Tedarikçilerimizle çalışırken sivil toplum, birlikler, 
devletler ve tedarikçilerimizin faaliyet gösterdiği topluluklarda iş 
gücü, sağlık, güvenlik ve çevre gibi konularda sistemsel değişimleri 
etkileyen diğer gruplarla temasımızı artırmayı sürdüreceğiz. 
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Bu Belge Hakkında 

Genel 

Bu belge boyunca: 

• Nike ve Nike'a Bağlı Kuruluşlar, Nike olarak geçer. 

• Nike Davranış Kuralları (Kurallar; Nike Code of Conduct, Code) olarak geçer. 

• Nike Liderlik Standardı Kuralları (Nike Code Leadership Standards, CLS) olarak geçer. 

• Kurallar Eksiksiz Şekilde Uygulanır gibi belirli CLS'ler, CLS olarak geçer. 

• Özel CLS şartları, standartlar olarak geçer. 

Önerilen uygulama olarak belirtilmediği sürece, CLS minimum standartları belirler. 

Yol gösterici olarak bu Kurallar ve CLS'nin en güncel sürümü kullanılacaktır. Bu sürüm, tedarikçiye 
sağlandığı tarihten itibaren önceki tüm sürümleri geçersiz kılacak ve onların yerini alacaktır.  

Tanımlar 

Aşağıdaki tanımlar tüm CLS için geçerlidir. 

A 

Aboveground storage tank (yer üstü depolama tankı), kapasitesi 55 galondan (yaklaşık 200 litre) fazla 
olan ve tamamen yer üstünde bulunan, yakıtların veya diğer kimyasalların depolanması için kullanılan 
sabit bir konteynerdir. 

Abrasive blasting (aşındırıcı püskürtme), kot ve diğer giyim ürünlerine yıpranmış bir görünüm vermek 
için kullanılan apreleme tekniklerinden biridir. Bu işlemi özel kılan şey, katı aşındırıcıların daha hızlı etki 
göstermesini sağlamak için basınçlı hava kullanılmasıdır. 

Abrasive blasting equipment (aşındırıcı püskürtme ekipmanı), aşındırıcı püskürtme işleminde 
kullanılan araçlar ve makinelerdir (ör. püskürtme dolapları, konik dipli silolar ve püskürtme hortumları). 

Abrasives (aşındırıcılar), bir malzemeyi aşındırmak için kullanılan ve eser miktarda bile olsa kristal silika 
içerebilen katı maddelerdir. Yaygın olarak kullanılan aşındırıcılara örnek olarak kum, alüminyum oksit, 
lal taşı, alüminyum silikat, bakır cürufu ve demir cürufu gösterilebilir. 

Acclimization (ortama uyum sağlama), vücudun farklı ortamlarda (ör. ses, koku ve sıcaklık 
değişimlerinde) çalışmaya uyum sağlamasıdır. 

Affected workers (etkilenen işçiler), tehlikeli ortamlarda ve ek denetimler gerektiren özel ekipmanlarla 
çalışan işçilerdir.  

ANSI, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'dür.  

Asbestos containing material (asbest içeren malzeme, ACM), ağırlığının %1'inden fazlası kadar 
asbest içeren malzemelere denir. Asbest mineral türleri arasında krokidolit, amosit, krizotil, antofilit, 
tremolit ve aktinolit bulunur.  

Asbest, uzun ince liflerden oluşan ve doğal şekilde ortaya çıkan bir mineraldir. Bu liflerin toz olarak 
solunması tehlikeli olabileceği gibi, akciğer kanseri riskinin artmasına yol açtığı da bilinmektedir.  

Autonomous vehicles (otonom araçlar, AV); kendi kendine giden araçlar, sürücüsüz arabalar, bağlı ve 
otonom araçlar (CAV), robotik otomatik makineler ve robot arabalar olarak da bilinir. Otonom araçlar, 
motorlu endüstriyel araçlara (PIT) alternatif niteliğindeki olanakları sağlayabilecek, gelişmekte olan bir 
teknolojidir. 
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B 

Bargain (pazarlık) iyi niyetli bir yaklaşımla, bir anlaşmaya varma isteğiyle düzenli olarak buluşmak ve 
tartışmaktır. 

Biological hazard (biyolojik tehlike) yaşayan bir organizmanın oluşturduğu veya kendisi yaşayan bir 
organizma olan, havayla taşınan organik bir bulaşıcıdır (biyoaerosol olarak da bilinir). Bakteri, virüs, 
mantar, küf, toz akarı, spor, lejyonella ve polen yaygın olarak görülen biyoaerosollerdendir. 

Blacklisting (kara liste), istihdamın reddi veya yasal olarak koruma altında olunması ya da işle ilgili 
olmayan kıstaslarla ilgili diğer cezalar nedeniyle işçi veya potansiyel işçi listelerinin oluşturulması, 
korunması, kullanılması ve/veya iletilmesidir. 

Bloodborne pathogens (kan yoluyla bulaşan patojenler), insan kanında bulunan ve insanlarda 
hastalığa neden olabilen patojenik mikroorganizmalardır. Bu patojenlere örnek olarak Hepatit B Virüsü 
(HBV) ve İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) verilebilir. Kana ek olarak patojenler tükürük, burun 
akıntısı, ter, idrar ve dışkı gibi diğer sıvılarda da bulunabilir.  

Bonded labor (borç karşılığı çalışma), işçinin veya ailesinin kredisinin ya da borcunun doğrudan emekle 
geri ödendiği ve makul olarak değerlendirilen emek değerinin borcun tasfiyesi için kullanılamadığı veya bu 
çalışma süresinin ve biçiminin uygun olarak sınırlanmadığı ya da tanımlanmadığı sözleşme şeklidir. 

Bundled REC (birleşik yenilenebilir enerji kredisi), yenilenebilir üretimin çevresel özelliklerinin ilgili 
enerjiyle birlikte satılmasını sağlayan bir araçtır. 

C 

Canister (süzgeç kutusu) veya cartridge (kartuş); filtre, emici madde, katalizör veya bu öğelerin 
birleşimine sahip olan ve konteynerden geçen havadaki belirli kirletici maddeleri ayıran bir konteynerdir. 

CE Declaration of Conformity (CE Uygunluk Beyanı), makine tedarikçilerinin bir makinenin 
Avrupa/uluslararası makine güvenlik standartlarına uygun olduğuna (ve riskin kabul edilebilir bir seviyede 
tutulduğuna) dair kendi beyanıdır (üçüncü taraflar aracılığıyla da beyanda bulunulabilir). Makineler, 
hangisinin üstün olduğuna bağlı olarak bu standarda veya yerel yasalara uyar. 

Certified inspector (yetkili denetleyici), eğitimi ve deneyimiyle bir makineyi, uluslararası makine 
güvenliği standartlarına göre değerlendirebilen kişidir. Genellikle bu kişi, saygın bir üçüncü tarafın onayını 
almış olur. 

Chemical hazard (kimyasal tehlike), kimyasal maddelerin yol açtığı fiziksel tehlike veya sağlık tehdididir. 

Chlorofluorocarbons (kloroflorokarbonlar, CFC); yalnızca karbon (C), klor (CI) ve flor (F) içeren, 
tamamen veya kısmen halojenli parafin hidrokarbonlarıdır. Yaygın olarak havalandırma cihazlarında veya 
soğutucularda soğutucu madde olarak kullanılırlar. CFC türlerine örnek olarak R-11 ve R-12 gösterilebilir. 
CFC'ler, ısıyı hapsetmede CO2'den daha etkili olan ve CO2'den yüzlerce ila binlerce kat daha büyük 
küresel ısınma potansiyeline sahip olan güçlü sera gazlarıdır. 

Closed loop recycling (kapalı döngü geri dönüşüm), katı atıkların Nike onaylı bir harici tedarikçi 
tarafından Nike'a tedarik edilen orijinal malzeme veya bileşenin aynısı ya da benzeri olacak şekilde geri 
dönüştürülme şeklidir. 

Coal (kömür) yüksek miktarda karbon ve hidrokarbon içeren, siyah ya da kahverengimsi siyah renkte, 
yanıcı bir tortul kayaçtır. Genellikle buhar üretiminde kullanılan, yenilenemeyen bir yakıttır. 

Compensation (tazminat) tedarikçi tarafından işçiye sağlanan ücret ve haklardır (maddi ve maddi 
olmayan). 

Composting (gübreleştirme) organik malzemelerin kontrollü bir şekilde biyolojik olarak ayrıştırılmasıdır. 

Compressed air system (basınçlı hava sistemi); hava kompresörleri, hava işleme ekipmanları, 
kontroller, borular, basınçlı havayla çalıştırılan aletler ve makineler, basınçlı hava kullanan işleme 
uygulamaları gibi dâhilî bileşen kümelerinden oluşan bir alt sistem grubudur. 
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Compressed gas cylinder (basınçlı gaz tüpü), kimyasal maddeler için kullanılan bir depolama 
konteyneri türüdür. Bu konteynerin düzgün şekilde depolanması, kullanılması ve bertaraf edilmesi 
önemlidir. Nike'ın bu konudaki özel şartları Kimyasal Madde Yönetimi bölümünde yer alır. 

Confined space (sınırlı alan), bir kişinin girmesine yetecek büyüklükte, sınırlı giriş çıkış imkanları olan ve 
sürekli kullanım için tasarlanmamış alanlara denir. Bunlara örnek olarak bacalar, atık su kanalları, tüneller, 
kazanlar, su depoları ve kuyuları gösterilebilir. 

Construction project (inşaat projesi); bina, yapı veya altyapının inşası, onarımı ya da yenilenmesinden 
oluşan organize bir süreçtir. İnşaat projesi genellikle imalattan, malzeme döşemesinden veya hizmet ve 
bakım işinden farklı olan herhangi bir inşaat faaliyetini içerir. İnşaat projesi, yeni binalara veya inşa 
edilecek diğer önemli iyileştirmelere ya da mevcut iyileştirmelerin değiştirilmesine işaret eder. Sıfırdan 
başlamayı, var olan bir projeyi devam ettirmeyi, genişletmeyi ve uydu tesisleri de içerebilir. 

Construction subcontractor (inşaat alt yüklenicisi), ana yükleniciyle bir sözleşme kapsamında iş 
yapan kişi veya işletmedir. Alt yükleniciler genellikle su veya elektrik tesisatı gibi uzmanlık gerektiren işleri 
yapar. 

D 

Dead load (ölü yük), bina veya yapının tüm kalıcı yapısal ve yapısal olmayan bileşenlerinin ağırlığından 
kaynaklanan yüktür. Duvarlar, zeminler, çatı ve sabit hizmet ekipmanları örnek olarak gösterilebilir.  

Direct discharge (doğrudan tahliye) atık suyun derelere, göllere, okyanuslara veya karaya tahliye 
edilmesidir. Belirli bir nakil süreci veya çıkış boruları gibi bir sistem yoluyla kirliliğe yol açan kentsel ve 
endüstriyel tesisler, doğrudan tahliye sınıfında yer alır. Sahada sulama amacıyla arıtılmış atık su kullanımı 
da buna dâhildir. 

Document (belge) veya documentation (belgeler) basılı, yazıya dökülmüş ya da elektronik olarak 
depolanan bilgilerdir. Bunlara sözleşme ve anlaşmalar, raporlar, bildirimler, duyurular, işçi şikâyetleri ve 
dava dilekçeleri, bilgisayar dosyaları, e-postalar, personel dosyaları, maaş bordrosu ve çalışma saati 
kayıtları, üretim kayıtları ve diğer yazışmalar dâhildir ancak sadece bunlarla sınırlı değildir. 

Domestic migrant workers (yerli göçmen işçiler) tedarikçinin belirli bir istihdam amacıyla kalıcı olarak 
ikamet ettikleri ülke içinde, ikamet ettikleri eyaletten veya ilden başka bir eyalete veya ile göç eden veya 
göç etmiş üretim ya da operasyon işçileridir. 

Domestic wastewater (evsel atık su); mutfak, yatakhane, tuvalet, lavabo ve duş dâhil olmak üzere ev içi 
faaliyetler sonucunda üretilen ve ek kullanım için yetersiz kalitede olan atık sudur. Sıhhi atık su olarak da 
bilinir. 

Dormitory (yatakhane) tek bir odada bir dizi tek kişilik yatak ve çoğunlukla ortak banyoların bulunduğu 
konaklama tesisidir. 

Downcycling (aşağı dönüşüm) harici bir üçüncü tarafın katı atıkları, Nike ve Nike sponsorluğundaki iş 
ortakları dışındaki taraflarca kullanılması için geri dönüştürdüğü bir geri dönüşüm şeklidir.  

E 

EHS; Çevre, Sağlık ve Güvenlik'tir. 

EHS Competent Person (EHS Uzmanı) çevrede veya çalışma koşullarında işçiler için sağlıksız, riskli ya 
da tehlikeli olan mevcut ve öngörülebilir tehlikeleri belirleyebilir. Bunları ortadan kaldırmak için acil düzeltici 
eylemler gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Uzman olarak belirlenen bireyin, acil düzeltici eylemler 
gerçekleştirme yetkisine sahip olması gerekir. 

EHS Practitioners (EHS Uygulayıcıları), çoğunlukla bir EHS Profesyoneli tarafından tasarlanan strateji 
ve eylemleri uygular. EHS Uygulayıcısı; EHS idari süreçlerini devam ettirerek, eğitimler vererek ve EHS 
risklerine yönelik çeşitli modern araçları, süreçleri ve genel uygulama çözümlerini kullanarak güvenli bir 
çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur. Davranışsal risk denetimleri, ilgili yasalar ve teknik şartlara 
uyum sağlanmasını ve bunların izlenmesini sağlar. 
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EHS Professional (EHS Profesyoneli); iş süreçleri, harîcî mevzuat, pazar ve toplumsal etkiler gibi 
daha geniş bir bağlamda organizasyon becerileri ve EHS yönetimi ile ilgili stratejiyi tasarlayan kişidir. 
EHS Profesyoneli, kuruluşa işletme ve tesis riskleriyle ilgili geniş çapta tavsiye ve destek verip analizler 
sağlar. Kuruluşun EHS Uzmanını belirleme sorumluluğu, EHS Profesyonelindedir. 

Electronic waste (elektronik atık) veya E-waste (e-atık), atılma anında elektronik ekipmanın parçası 
olan tüm bileşenler, alt düzenekler ve sarf malzemeleri de dâhil olmak üzere kullanım ömrünün sonuna 
gelmiş elektronik ekipmanlardır.  

Electric and Magnetic Field (EMF) Radiation [Elektrik ve Manyetik Alan (EMF) Radyasyonu], 
elektrikli cihazları çevreleyen elektrik güçleri ve manyetik güçlerdir. Araştırmalarda, yüksek EMF 
seviyeleriyle ilişkili potansiyel sağlık sorunları bulunmuştur. 

Elevator (asansör), bir binada insanları veya malzemeleri bir kattan diğerine taşımak için dikey bir gövde 
içinde mekanik olarak kaldırılıp indirilen bir platform ya da kafesten oluşan kaldırma cihazıdır. 

Employment eligibility fees (istihdam uygunluk ücretleri), işe alım (işe alım ücretleri ve ilgili maliyetler 
dâhil) ve istihdam (ör. üniforma, iş araçları veya güvenlik donanımı) ile ilgili tüm ücretler ve maliyetlerdir. 

Energy recovery (enerji geri kazanımı), katı atığın tamamının veya bir kısmının, malzemedeki ısı 
içeriğinin ya da diğer enerji türlerinin kullanılması için işlendiği bir süreçtir. 

Environmental Attribute (Çevresel Nitelik, EA), belirli bir proje veya araçta GHG (sera gazı) 
emisyonunun azaltıldığının kabul edildiği anlamına gelir.  

Ergonomics (ergonomi), insanlar ve işleri arasındaki güvenli ve verimli etkileşimi en üst düzeye 
çıkarmak için ekipman ve uygulama prosedürleri tasarlama bilimidir. 

Extraordinary circumstances (olağanüstü durumlar), genellikle mücbir sebep olarak kabul edilen ve 
tedarikçinin kontrolü dışındaki durumlardır. Doğa olayları (ör. yangın, sel, deprem veya diğer doğal 
afetler), savaşlar ya da toplumsal kargaşalar ve elektrik gibi temel hizmetlerin kesintiye uğraması veya 
arızalanması buna dâhildir. 

F 

Fall protection system (düşme koruma sistemi) serbest düşüşü durdurmak için birbirine bağlı vücut 
kuşakları, şok emici halatlar, yavaşlatma cihazları, dikey yaşam hatları ve dayanaklar gibi çok sayıda 
onaylı güvenlik ekipmanı bileşenini ifade eder. 

Finishing technique (apreleme tekniği) fiziksel, biyolojik veya kimyasal maddelerle tüketici ürünlerinin 
görünümünün ya da dokusunun değiştirilmesidir. 

First aid (ilk yardım), yaralılara uygulanan küçük çaplı tıbbi tedavidir. Yaralı profesyonel tıbbi yardım 
alana kadar, ilk tedavi veya tek başına bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. 

Fit test (uyum testi), bir gaz maskesinin kişilere uygun olup olmadığını niteliksel veya niceliksel olarak 
değerlendirmek için kullanılan bir protokoldür. Qualitative Fit Test (Niteliksel Uyum Testi, QLFT) ve 
Quantitative Fit Test (Niceliksel Uyum Testi, QNFT) bölümlerini de inceleyin. 

Forced labor (zorla çalıştırma) ceza tehdidi altında elde edilen veya ilgili kişinin gönüllü olarak 
sunmadığı iş ya da hizmettir. Borç karşılığı çalışma ve cebri çalıştırma örnek olarak gösterilebilir. 

Foreign migrant workers (yabancı göçmen işçiler); tedarikçinin, doğrudan veya üçüncü bir taraf 
aracılığıyla işe alınan ve kendi ülkelerinden belirli istihdam amaçları için daimi olarak ikamet etmedikleri 
başka bir ülkeye göç eden ya da zaten göç etmiş olan üretim veya operasyon işçileridir. 

Foreman (ustabaşı), aynı veya benzer becerilere sahip işçilerden oluşan inşaat ekibinin başındaki vasıflı 
işçidir. Ustabaşı genellikle diğer işçilerden daha yaşlıdır.  

Freshwater (tatlı su); şehir/şebeke suyu, yer altı suyu, yüzey suyu, yağmur suyu ve operasyon için 
sahada kullanılmak üzere toplanan veya elde edilen harici bir buhar kaynağından gelen yoğuşma suyu 
gibi su kaynaklarını içerir. 
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Fugitive emissions (kaçak emisyonlar), insan faaliyetleri nedeniyle istenmeden havaya salınan kirletici 
maddelerdir. Depo emisyonları, boru sızıntıları ve inşaat tozu örnek olarak gösterilebilir.  

G 

Garment finishing facilities (giysi apreleme tesisleri) giysi üretimine dâhil olan üretim süreçlerinin 
gerçekleştiği tesislerdir. Bu süreçler arasında kumaş kesme, dikme, ütüleme, şablon baskısı ve işleme 
bulunur.  

General contractor (ana yüklenici); bir şantiyenin günlük gözetiminden, tedarikçiler ile vasıflı işçilerin 
yönetiminden ve bir inşaat projesi boyunca tüm ilgili taraflara bilgi iletilmesinden sorumlu olan ana veya 
birincil yüklenicidir. 

Greenhouse Gas (Sera Gazı, GHG), küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olan atmosferik 
gazlardır. En önemli GHG'lere örnek olarak karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksit (N2O) 
verilebilir. Daha az yaygın ancak çok güçlü GHG'lere örnek olarak hidroflorokarbonlar (HFC'ler), 
perflorokarbonlar (PFC) ve sülfür heksaflorür (SF6) verilebilir. GHG emisyonları, genellikle elektrik veya 
termal enerji üretmek için kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla ve endüstriyel 
süreçlerle ya da istenmeyen ekipman sızıntılarıyla ilişkilendirilir. 

H 

Hazardous energy (tehlikeli enerji), başlatma sırasında beklenmedik şekilde enerji sağlama veya 
depolanan enerjinin serbest bırakılması sonucunda hasara neden olabilecek, depolanmış ya da artık 
enerjidir. Elektrik enerjisi, termal enerji, kimyasal reaksiyonlar, hidrolik enerji, mekanik hareket ve diğer her 
türlü potansiyel veya depolanmış enerji buna dâhildir. 

Hazardous material (tehlikeli madde) kendi başına veya diğer faktörlerle etkileşim yoluyla 
kullanıldığında, depolandığında ya da taşındığında sağlık, güvenlik, çevre veya tesis için risk teşkil eden 
bir madde ya da malzemedir. 

Hazardous waste (tehlikeli atık); tutuşabilirlik, aşındırıcılık, reaktiflik veya zehirlilik özelliklerden en az 
birine sahip, uygun olmayan şekilde işlendiğinde, depolandığında veya taşındığında sağlık, güvenlik, 
çevre ya da tesis için risk teşkil eden atıktır.  

Hazardous waste subcontractor (tehlikeli atık alt yüklenicisi) tedarikçinin tehlikeli atıkların kullanımı, 
yönetilmesi, taşınması, işlenmesi veya bertaraf edilmesi için alt sözleşme imzaladığı bir üçüncü taraf 
yüklenicidir. 

Hearing conservation program (işitme koruma programı); başlangıç seviyesindeki iş yerinde işitme 
kaybını önlemek, işitme duyusunu korumak ve işçileri, kendilerini korumaları için gerekli bilgi ve işitme 
koruma cihazlarıyla donatmak için tasarlanmış yazılı bir plandır. 

Heat stress (ısı stresi); sıcak bölgelerde çalışmanın neden olduğu ısı yorgunluğu, ısı krampları (kas 
ağrısı veya spazmlar) ve sıcak çarpması gibi çeşitli tıbbi durumlar için kullanılan geniş bir terimdir. 

Heavy fuel oil (ağır akaryakıt), ham petrolün damıtılıp parçalanmasından kalan artık yağdır. Diğer 
akaryakıt türleriyle karşılaştırıldığında, ağır akaryakıt kullanıldığında ortaya çıkan karbon emisyonları çok 
daha fazladır. Ağır akaryakıt yenilenemez ve genellikle endüstriyel uygulamalarda buhar üretimi için 
kullanılır. 

Hot work (sıcak çalışma), duman veya yangına neden olabilecek ya da algılama sistemlerini 
tetikleyebilecek açık alevler, kıvılcımlar veya diğer tutuşturma kaynaklarının görüldüğü kaynak, kesme ve 
taşlama işlemi ya da diğer faaliyetlerdir. 

Hourly workers (saatlik ücretle çalışan işçi), yerel yasalar gereğince saatlik olarak ücret verilmesi 
gereken üretim ve operasyon işçileri gibi işçilerdir (vergiye tabi işçiler). Yerel yasaların izin verdiği şekilde 
maaş bazlı işçiler veya yönetim personeli, saatlik ücretle çalışan işçilere dâhil değildir. 
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Hydrochlorofluorocarbons (hidrokloroflorokarbonlar, HCFC); yalnızca karbon (C), hidrojen (H), 
klor (CI) ve flor (F) içeren, tamamen veya kısmen halojenli parafin hidrokarbonlarıdır. Yaygın olarak 
havalandırma cihazlarında veya soğutucularda soğutucu madde olarak kullanılırlar. HCFC türlerine 
örnek olarak R-21 ve R-22 gösterilebilir. HCFC'ler, ısıyı hapsetmede CO2'den daha etkili olan ve CO2'den 
yüzlerce ila binlerce kat daha büyük küresel ısınma potansiyeline sahip olan güçlü sera gazlarıdır. 

Hydrofluorocarbons (hidroflorokarbonlar, HFC); yalnızca karbon (C), hidrojen (H) ve flor (F) içeren, 
tamamen veya kısmen halojenli parafin hidrokarbonlardır. Yaygın olarak havalandırma cihazlarında 
veya soğutucularda soğutucu madde olarak kullanılırlar. HFC türlerine örnek olarak R-410A ve 
R134a gösterilebilir. CFC'lerin ve HCFC'lerin aksine HFC'ler, ozon tabakasını yok etmez. HFC'ler, 
ısıyı hapsetmede CO2'den daha etkili olan ve CO2'den yüzlerce ila binlerce kat daha fazla küresel 
ısınma potansiyeline sahip olan güçlü sera gazlarıdır. 

I 

Incineration (atık yakımı), katı atıkların enerji geri kazanımı olmadan yandığı süreçtir. Yanma; atıkları 
küle dönüştürmek, yanma gazlarını tamamen oksitlemek ve hava emisyonlarını kontrol etmek için 
tasarlanmış odalarda kontrol edilir. 

Indirect discharge (dolaylı tahliye), bir tesisteki atık suyun, bu atık suyu tahliye eden tesisin sahibi 
olmadığı ve işletmediği bir arıtma tesisine (ör. belediye atık su arıtma tesisi veya sanayi bölgesi arıtma 
tesisi) tahliyesidir. 

Indoor air quality (bina içi hava kalitesi); malzemeler, işlemler ve uygulamalardan kaynaklanan duman, 
toz, tütsü sis, biyolojik tehlikeler, gazlar ve kimyasal maddelerin neden olduğu emisyonlar dâhil olmak 
üzere bina içindeki havanın durumudur. 

Industrial wastewater (endüstriyel atık su) bir üretim sürecinin yan ürünü olarak ortaya çıkan atık sudur. 
Bu su, üretim sürecinde ek kullanım için yetersiz kalitededir. Evsel ve endüstriyel atık su karıştırılırsa 
ortaya çıkan karışım endüstriyel atık su olarak kabul edilir. Tuvalet sifonu için kullanılan arıtılmış 
endüstriyel atık su da endüstriyel atık su olarak kabul edilmektedir.  

In-House recycling (kurum içi geri dönüşüm), katı atığın tedarikçinin üretim sürecine yeniden dâhil 
edilmesi için yerinde yeniden işlendiği bir geri dönüşüm şeklidir. 

Infectious and contagious diseases (bulaşıcı ve salgın hastalıklar); bakteri, virüs, parazit veya mantar 
gibi patojen mikroorganizmalardan kaynaklanır. Hastalıklar bir kişiden diğerine doğrudan ya da dolaylı 
olarak bulaşabilir.  

Involuntary servitude (cebri çalıştırma); gerçek veya öngörülen ciddi hasar tehdidi, fiziksel kısıtlama ya 
da yasal sürecin kötüye kullanımı üzerinden gerçekleştirilen iş veya hizmetlerdir. 

Ionizing radiation (iyonlaştırıcı radyasyon), moleküllerdeki kimyasal bağları kırmak ya da atomlardaki 
sıkıca bağlı elektronları çıkarmak için yeterli enerjiye sahip elektromanyetik dalgalar ve/veya atom altı 
parçacıklar olarak salınan bir radyasyon biçimidir. Buna örnek olarak şunlar gösterilebilir: X ışını, alfa ve 
beta parçacıkları, gama ışını. 

L 

Labor agents (iş acenteleri); özel istihdam acenteleri (PEA'lar), işe alım acenteleri, işe alım personelleri, 
sevk acenteleri, işçi komisyoncuları ve tedarikçinin işçilerinin seçilmesi, işe alınması, taşınması ve/veya 
yönetiminde yer alan diğer tüm üçüncü taraflardır. 

Landfilling (katı atık depolama sahası), katı atıkların halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza 
indirilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen ve işletilen bir tesiste arazi yüzeyine veya altına taşındığı, katı 
atık yönetimi için kullanılan bir yöntemdir. 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Uyarılmış Işımanın Yayımı ile Işın 
Güçlendirilmesi, LASER) monokrom (tek renk) ve düzenli olup belirli bir yönde ilerlemesiyle sıradan 
ışıktan farklı olan, güçlü bir dar ışık huzmesi üreten cihazdır. LAZER'ler genellikle malzemeleri kesmek için 
kullanılır. 
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Live load (hareketli yük), bir binanın kullanımı ve binada bulunanların dâhil edildiği yüktür. 

Local law (yerel yasa) veya legal requirements (yasal şartlar), bir tesisin bulunduğu faaliyetleri için 
geçerli olan ve ülke seviyesinden başlayan tüm ilgili yasal ve düzenleyici şartları içerir. Buna örnek olarak 
eyalet, bölge, il ve şehir düzeyindeki yasal ve düzenleyici şartlar verilebilir.  

Lockout/Tagout (Kilitleme/Etiketleme, LOTO), makine ve ekipmanların beklenmedik şekilde güç alması 
veya çalıştırılması ya da hizmet veya bakım faaliyetleri sırasında tehlikeli enerji salınımına karşı, işçileri 
korumak için geliştirilmiş özel uygulama ve prosedürleri ifade eder. 

M 

Machine guarding (makine koruması); içeriye giren kıstırma noktaları, dönen parçalar, havadaki 
molozlar ve kıvılcımlar gibi tehlikelere karşı, operatörü ve makinelerle etkileşim hâlindeki diğer işçileri 
korumak için kullanılan fiziksel cihazlardır. Bariyer korumaları, iki elle çalıştırılan tetikleme cihazları ve 
güvenlik kilitleri örnek olarak gösterilebilir.  

Machine safety (makine güvenliği), bir makinenin güvenli tasarımına odaklanır. Elektrik güvenliği ve 
makine koruması da bu kapsamdadır.  

Management representative (yönetim temsilcisi) tesis içindeki en üst düzeydeki yetkilidir. Bu kişi; 
operasyonları yöneten, izleyen, değerlendiren ve koordine eden yönetici, amir veya departman lideri 
olabilir. 

Manufacturing restricted substances list (üretimi kısıtlanmış madde listesi, MRSL) kasıtlı kullanımı 
yasaklanmış kimyasal maddelerin listesidir. 

Modern Slavery (Modern Kölelik); zorla işçi çalıştırma, borç esareti ve insan kaçakçılığı gibi 
uygulamaları kapsayan bir şemsiye terim olarak kullanılmaktadır. 

Motorized passenger vehicle (motorlu yolcu taşıtı), yolcu taşımacılığı için tasarlanmış motorlu bir 
araçtır. Mikro otomobiller (golf arabaları ve sürülmesi için izin gerektirmeyen diğer araçlar), taksiler, binek 
otomobiller, yolcu otobüsleri, kamyonetler, kapalı kasa kamyonlar, yarı kamyonlar ve motosikletler örnek 
olarak gösterilebilir. 

N 

Near miss (kıl payı atlatma); yaralanma, hastalık veya mal ya da ekipman hasarıyla sonuçlanmasa da 
bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğu, planlanmamış bir olaydır. 

Night work (gece işi) yerel olarak yasal bir tanımın olmadığı durumlarda, 22:00 ile 05:00 saatleri 
arasında tamamen veya kısmen yapılan çalışmaları tanımlar. 

Nike sponsored recycling (Nike sponsorluğunda geri dönüşüm), katı atığın ikincil ürünlere geri 
dönüştürülmek üzere Nike sponsorluğundaki bir dış tedarikçi tarafından yönetildiği bir geri dönüşüm 
şeklidir. 

Nike Restricted Substances List (Nike Kısıtlanmış Madde Listesi, RSL); bitmiş malzemeler, ürünler ve 
ilgili öğelerle ilgili kimyasal uyumluluk standardıdır. RSL'ye www.nikeincchemistry.com adresinden erişilebilir.  

NIOSH, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'dür. 

Non-permit required confined space (izin gerektirmeyen sınırlı alan), ölüm veya ciddi fiziksel hasara 
neden olabilecek herhangi bir tehlike içermeyen ve gerçek ya da potansiyel atmosferik tehlikesi olmayan 
kapalı bir alandır.  

Non-point source emissions (noktasal olmayan kaynak emisyonları) insan kökenli veya doğal 
olabilen, birçok dağınık kaynaktan yayılan emisyon kaynaklarıdır. 

Non-production worker (üretim dışı işçi) doğrudan ürün imalatına dâhil olmayan, destekleyici roldeki 
işçidir. İdari ofis personeli, yemek servisi, gözetim sorumlusu, kurum içi satış personeli, üretim rollerinde 
yer almayan çıraklar ve güvenlik görevlileri örnek olarak gösterilebilir. 
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O 

Occupational noise (iş yerinde gürültü) en yaygın iş sağlığı ve hijyeni tehlikelerinden olan, iş yerinde 
duyulan sestir. Fazla iş yerinde gürültüye uzun süre maruz kalmak, işçilerin işitme duyusunda geri dönüşü 
olmayan hasara ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir. 

On-site contractor (Tesis içi yüklenici) veya subcontractor (alt yüklenici), tedarikçiyle doğrudan ya da 
dolaylı bir sözleşme kapsamında iş yapan kişi veya işletmedir. Tesis içi alt yüklenici, tesis içi yükleniciyle 
sözleşme yapar ve tesis içi yüklenicinin yönlendirmesi altında çalışır. Bu kapsamda yapılan işlere örnek 
olarak temizlik, güvenlik, su ve elektrik tesisatı verilebilir. 

Operations worker (operasyon işçisi), iş yerinde birincil sorumluluğu tesisteki ürünlerin taşınması 
konusunda çalışmak olan işçidir. Bu kapsamda yapılan işlere örnek olarak toplama, paketleme, alma, 
depolama ve motorlu endüstriyel kamyon sürüşü verilebilir. Üçüncü taraf aracılığıyla işe alınan geçici 
operasyon işçileri de buna dâhildir.  

OSHA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'dir. 

Overtime (fazla mesai), yerel yasalarda tanımlanan normal çalışma saatlerine ek olarak yapılan iştir. 

P 

Permit-required confined space (izin gerektiren sınırlı alan) aşağıdaki özelliklerden en az birine 
sahiptir: 

• Tehlikeli bir atmosfere sahip olma potansiyeli. 

• İşçilerin içinde kaybolmasına neden olabilecek malzeme.  

• İşçilerin içe doğru yakınlaşan duvarlar veya aşağı doğru eğimli ve daha küçük bir kesite doğru 
daralan bir zemin nedeniyle sıkışmasına ya da oksijensiz kalmasına neden olabilecek bir iç 
düzenleme.  

• Bilinen başka herhangi bir ciddi sağlık veya güvenlik tehlikesinin bulunması. 

Personal protective equipment (kişisel koruyucu ekipman, PPE) gözler, yüz, baş, eller ve ayaklar için 
koruyucu ekipmanlar, koruyucu giysiler ve emilim veya fiziksel temas yoluyla bedensel zarardan korunmak 
için koruyucu kalkanlar ve bariyerlerdir. 

Physical abuse (fiziksel istismar), fiziksel disiplin (bedensel ceza) uygulanmasını ve bununla ilgili 
tehditte bulunulmasını içerir. 

Physical hazards (fiziksel tehlikeler) yaralanmaya, hastalığa ve ölüme neden olabilecek, güvenli 
olmayan koşullardır. Korumasız makineler, elektrikle ilgili tehlikeler, ısı, fazla gürültü, kayma ve düşme 
tehlikeleri örnek olarak gösterilebilir.  

Point source emissions (noktasal kaynaklı emisyonlar), bir şekilde kontrol edilen ve bir yığın gibi tek 
bir kaynaktan atmosfere salınan hava akışını ifade eder. 

Pollutants (kirleticiler) genellikle bir kaynağın yararlılığını olumsuz yönde etkileyen, çevreye salınan 
herhangi bir maddedir. 

Pollution control equipment (kirlenme kontrol ekipmanı), nihai tahliyeden önce çıkan havanın 
temizlenmesi veya atık suyun işlenmesi için kullanılan herhangi bir ekipman ya da süreçtir. Hava için 
birincil yöntem tatlı su kullanarak temizlemedir. Tatlı su ve atık su arıtımı için genel yöntemler, fiziksel 
arıtma (ör. yağ/tatlı su ayırıcıları), kimyasal arıtma (pH nötrleştirme) ve biyolojik arıtmadır. 

Polychlorinated biphenyls (poliklorlanmış bifeniller, PCB) alev almayan ve stabil yapıdaki sentetik 
organoklor bileşimi grubudur. Bu bileşim grubu; elektrikli ekipmanlar (transformatörler, kapasitörler, hafif 
balastlar), hidrolik sıvılar, alev geciktiriciler, boyalar, mürekkepler, böcek ilaçları ve yüzey kaplamalarında 
soğutucu ve yağlayıcı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. PCB doğada çözünmez. Ayrıca vahşi yaşam 
ve insanlar için de son derece zehirlidir. 

Potable water (içme suyu) içilebilir, temiz ve sağlıklı sudur. 
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Potential to emit (yayılma potansiyeli, PTE) sabit bir kaynağın maksimum fiziksel ve operasyonel 
tasarımı altındaki maksimum yayılma kapasitesidir (işleme/azaltma dâhil değildir). 

Powered industrial trucks (motorlu endüstriyel araçlar, PIT); malzemeleri taşımak, itmek, çekmek, 
kaldırmak, istiflemek veya sıralamak için kullanılan, motorlu ve taşınabilir araçlardır. Forkliftler, palet 
taşıyıcılar, traktörler, kaldırma platformlu kamyonlar, motorlu el arabaları, otonom araçlar, sürücülü 
kamyonlar, sürücülü taşıyıcılar ve yük kaldırma araçları örnek olarak gösterilebilir.  

Pressure vessel and system (basınçlı tank ve sistem), gazları veya sıvıları ortam basıncından önemli 
ölçüde farklı bir basınçta tutmak ya da aktarmak için tasarlanmış bir konteyner veya boru hattıdır. Bu 
ekipmanlar arasında buhar kazanları ve ilgili borular, basınçlı sıcak su kazanları, hava kompresörleri, hava 
alıcıları ve ilgili borular, otoklavlar, boya makineleri, gaz depolama tankları ve kimyasal reaksiyon tankları 
bulunur.  

Pretreatment (ön arıtma) tesisin sahibi olmadığı ve işletmediği merkezi veya ortak bir atık su arıtma 
tesisine boşaltılmadan önce atık sudaki kirletici maddelerin azaltılması, değiştirilmesi ya da ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Prevailing wage (cari ücret) genellikle bir ülkede veya bu ülkenin bir bölgesinde, aynı sektördeki işler ve 
benzer sorumluluk ve deneyim seviyeleri için ödenen ücret seviyesidir. 

Production worker (üretim işçisi), iş yerinde birincil sorumluluğu ürün imal etmek veya imalatı doğrudan 
desteklemek olan işçidir. Şu senaryolardaki işçiler bu tanıma dâhildir: Üretim hattı işçileri, paketleme, 
kalite, örnek odası, depo, bakım ve mekanik. Üçüncü taraf veya başka bir istihdam/sözleşme ilişkisi 
yoluyla işe alınan üretim işçileri ve üretim sürecine dâhil çıraklar buna dâhildir.  

Psychological and verbal abuse (psikolojik istismar veya sözlü taciz), işçilerin öz güvenini azaltmaya 
yönelik kelimelerin ya da eylemlerin kullanılmasıdır. İşçilere bağırmak, aşağılayıcı sözler söylemek veya 
onları tehdit etmek buna dâhildir. 

Psychosocial hazard (psikososyal tehlike), iş yeri stres etkeni olarak da bilinir. İşçilerin akıl sağlığına ve 
sıhhatine zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir iş yeri faktörüdür. Psikososyal tehlikeler; 
tükenmişlik, depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon, şiddet gibi çok çeşitli zihinsel ve fiziksel hasarlara, 
bayılma, kas-iskelet rahatsızlıkları, sindirim sistemi ve kardiyovasküler sistemde rahatsızlıklar gibi 
psikososyal tehlikeyle ilişkili sağlık sorunlarına yol açabilir. 

Q 

Qualified Machine (belgeli makine), uluslararası makine güvenliği standartlarını takip etmek için 
yetkili denetleyici tarafından değerlendirilmiş ve makine kaynaklı riskleri kabul edilebilir bir düzeye 
indirilmiş bir makinedir. 

Qualitative fit test (niteliksel uyum testi, QLFT) bireyin uyutucu maddeye tepkisine dayanan, bir gaz 
maskesinin uyumunun yeterliliğini değerlendirmek için yapılan ve geçme/kalma sistemine sahip bir uyum 
testidir. 

Quantitative fit test (niceliksel uyum testi, QNFT) gaz maskesindeki kaçak miktarını sayısal olarak 
ölçerek gaz maskesi uyumunun yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Uyum faktörü 10'u aşacak gaz maskeleri 
için QNFT gereklidir. 

R 

Radio Frequency (RF) Radiation (Radyo Frekansı Radyasyonu), 300 kHz ve 100 GHz frekansları 
arasındaki iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur. Sağlık için ana tehlike ısıl etkilerdir. Endüstriyel 
uygulamalara örnek olarak ısı mühürleme ve yüksek frekanslı kaynak işlemleri verilebilir. 

Raw wastewater (ham atık su), doğrudan veya dolaylı tahliye ya da geri dönüşüm çalışmalarında önce 
arıtılmamış olan atık sudur. Bu atık su, yararlı kullanım için kalite standartlarını karşılamaz. 

Recycling (geri dönüşüm), katı atığın yeni bir ürün imal etmek için malzeme olarak kullanıldığı herhangi 
bir süreci belirtir. 
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Renewable Energy Credit (Yenilenebilir Enerji Kredisi, REC); yenilenebilir enerji üretiminin çevresel, 
toplumsal ve enerjiyle alakalı olmayan diğer özellikleriyle ilgili mülkiyet haklarını temsil eden, pazara dayalı 
bir araçtır. REC'ler, yenilebilir bir enerji kaynağından bir megavat-saat (MWh) elektrik üretilip elektrik 
şebekesine aktarıldığında verilir. 

Respirator (gaz maskesi), kullanıcıyı tehlikeli atmosferlere karşı korumak için burnu ve ağzı veya tüm 
yüzü ya da başı kapatan bir kişisel koruyucu ekipman türüdür. Aşağıdakiler gaz maskelerine örnek olarak 
verilebilir: 

• Sıkıca saran maskeler: ağzı ve burnu kapatan yarım maskeler veya saç hizasından çene altına 
kadar yüzü kaplayan tam boy maskeler. 

• Bol maskeler: başlık veya kask gibi başı tamamen kaplayan ürünler. 

Ayrıca gaz maskeleri iki ana sınıfa ayrılır: 

• Kirleticileri havadan ayırarak havayı temizleyen maskeler. 

• Kirletilmemiş bir kaynaktan temiz ve solunabilir hava sağlayan maskeler. Genel olarak, hava 
beslemeli gaz maskeleri daha tehlikeli maruz kalma durumları için kullanılır. 

Restricted substance list (sınırlanmış madde listesi, RSL) yasayla veya gönüllü sınırlamalarla 
malzeme ve ürünlerde kullanımı kısıtlanan kimyasal maddelerin listesidir. 

S 

SAFE Machine (Güvenli Makine), bir tesisteki makinelerin genel güvenlik seviyesini belirlemek için 
Nike'ın kullandığı metriktir. Bu metrik, şu şekilde hesaplanır: 

Belgeli makine olarak sınıflandırılmış makineler dâhil olmak üzere toplam makine yüzdesi  

+ Tesis risk değerlendirmesi (makine etkileriyle birlikte)  

+ İş tehlikesi analizi  

+ Güvenlik standardı çalışması  

+ İş yönerge eğitimi/sertifikası.  

Tüm öğelerde, operasyon ve bakım hesaba katılır. 

Safety Data Sheet (Güvenlik Bilgi Formu, SDS); genellikle satış ve nakliye için gerekli olan, bir ürünün 
tehlikeleri, kimyasal bileşimi, yasal şartlar, güvenlik tedbirleri ve hem işçiler hem de çevre için acil durum 
önlemleri hakkında bilgi sağlayan özet belgesidir. 

Sanitation (sanitasyon) atıkların yarattığı tehlikelerle insan temasını engelleyerek sağlığı korumanın 
hijyenik yoludur. Bu tehlikeler fiziksel, mikrobiyolojik, biyolojik veya hastalığa yol açan kimyasal maddeler 
olabilir. İnsan ve hayvan dışkısı, katı atıklar, evsel atık su, endüstriyel atıklar ve tarımsal atıklar; sağlık 
sorunlarına neden olabilecek atıklardandır. 

Scope 1 GHG Emissions (Kapsam 1 GHG Emisyonları), şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği 
kaynaklarda meydana gelen doğrudan GHG emisyonlarıdır. Kapsam 1 emisyonları aşağıdakileri içerir:  

• Elektrik, ısı veya buhar üretimi 

• Fiziksel veya kimyasal işlem 

• Malzemelerin, ürünlerin, atığın ve çalışanların taşınması 

• Kaçak emisyonlar 
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Scope 2 GHG Emissions (Kapsam 2 GHG Emisyonları), şirket tarafından tüketilmek üzere satın alınan 
elektriğin üretilmesinden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonlarıdır. Satın alınan elektrik, satın alınan veya 
başka bir şekilde şirketin organizasyonel sınırları içine alınan elektrik olarak tanımlanır. Kapsam 2 
emisyonları, fiziksel olarak elektriğin üretildiği tesiste meydana gelir. 

Sexual harassment or abuse (cinsel taciz veya istismar) şunları ve daha fazlasını içerir: 

• Bir kişinin vücudu, görünüşü veya cinsel faaliyeti hakkındaki sözler dâhil olmak üzere istenmeyen 
cinsel yorumlar ve cinsel imalı hareketler ya da teklifler. 

• Saldırı, hareketi engelleme ya da fiziksel müdahale gibi istenmeyen fiziksel davranışlar ve 
saldırgan el kol hareketleri. 

• Gerçek veya ima edilen bir cinsel ilişki karşılığında, iş konusunda ayrıcalık ya da ödül teklif etmek. 

• Reddedilen cinsel tekliflere misilleme olarak işçileri ön yargılı muameleye maruz bırakmak. 

Short-term contract (kısa vadeli sözleşme), yerel yasalarda tanımlanmaması hâlinde bir yıl veya daha 
kısa süreli bir sözleşmedir. 

Solid waste (katı atık) tedarikçinin tesislerinde, malların ve hizmetlerin tüketiminde ve malların imalatında 
ortaya çıkan atılmış malzemelerdir. Bu tanıma tehlikeli atıklar dâhil değildir. Kesim ve kalıplama artıkları, 
yiyecek ve avlu/bahçe atığı, kağıt, karton, kumaş, deri, ürün ambalajı, cam ve metal konteynerler katı 
atıklara örnek olarak gösterilebilir. 

Solid waste subcontractor (katı atık alt yüklenicisi); tedarikçinin taşıyıcılar, atık yönetim merkezleri, 
aşağı dönüştürücüler ve bertaraf tesisleri gibi katı atıkların kullanılması, yönetimi, taşınması, işlenmesi, 
geri dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesi için alt sözleşme yaptığı üçüncü taraf tedarikçidir. 

Source (kaynak) bir emisyonun meydana geldiği yerdir. Boyama odasındaki havalandırma sistemi, 
kurutucu havalandırma delikleri ve kazan çıkışı örnek olarak gösterilebilir. 

Source reduction (kaynak azaltma), atığın ortaya çıkmasının kaynağında önlendiği, katı atık yönetimi 
için kullanılan bir yöntemdir. Ürünün veya malzemenin kullanım ömrü sonlanmadan ve tanımı 
değiştirilmeden yeniden kullanılması veya başka bir amaca uygun hâle getirilmesi de buna dâhildir. 

Steam boiler (buhar kazanı) içinde su veya başka bir sıvının ısıtıldığı kapalı bir kaptır. Isıtılan veya 
buharlaştırılan sıvı; imalat işlemleri, su ısıtma, merkezi ısıtma ve yemek pişirmenin dâhil olduğu çeşitli 
işlemlerde ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazandan çıkar. 

Stormwater (sel suyu), şiddetli yağmur veya kar gibi yağışlardan kaynaklanan yüzey suyudur. Sel suyu, 
toplanıp kullanıldığında tatlı su kaynağı olarak kabul edilir. 

Subcontractor (alt yüklenici), malzeme veya bitmiş ürünlerin imalatında rol alan, üçüncü tarafın işlettiği 
ya da tedarikçiye ait olan, tesis dışındaki bir şubedir. 

T 

Temporary worker (geçici işçi), tedarikçinin tesislerinde çalışan ancak ücretini geçici iş bulma kurumu 
gibi bir üçüncü tarafın ödediği bir üretim veya operasyon işçisidir. 

Type A Standards (A Tipi Standartlar) tüm makineler için genel güvenli tasarım şartlarını kapsayan 
uluslararası makine güvenlik standartlarıdır (ISO12100 - Makine Güvenliği). 

Type B Standards (B Tipi Standartlar) korumanın belirli yönlerini ele alan uluslararası makine güvenlik 
standartlarıdır (EIC 60204-1 - Makinelerin Elektrik Donanımı).  

Type C Standards (C Tipi Standartlar) belirli makine türleri (ör. dikiş makinesi) için geçerli olan 
uluslararası makine güvenliği standartlarıdır. 

U 

Unbundled REC (birleşik olmayan REC), temeldeki enerjiden ayrı olarak yenilenebilir üretimin çevresel 
özelliklerinin satılmasını sağlayan bir araçtır. Birleşik olmayan REC'ler, kaynak temini için yerel projelere 
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bağlı olmadığından yenilenebilir enerji hedeflerini karşılamada daha fazla esneklik sağlayabilse de 
genellikle ek değer katmaz. 

Underage worker (çocuk işçi), yaşı yerel yasalarla belirlenen asgari yasal çalışma yaşının veya ilgili 
standardın gerektirdiği asgari yaşın altında olan işçidir. 

Underground storage tank (yer altı depolama tankı), yakıtların ve diğer kimyasalların depolanması için 
kullanılan ve en az %10'unun (yer altı boruları dâhil) yer altında olduğu bir tanktır. 

Union (sendika) veya trade union (işçi sendikası) referansları, CLS'de diğer işçi kuruluşlarını da 
kapsayabilir. 

W 

Wastewater (atık su) tedarikçinin doğrudan veya dolaylı olarak tahliye ettiği, artık belirli bir operasyonel 
amaç için kullanılabilir olarak değerlendirilmeyen sudur. 

Wastewater treatment sludge (atık su arıtma çamuru), atık su arıtma işlemlerinin bir yan ürünü olarak 
ortaya çıkan katı, yarı katı veya sulu malzemedir. Genellikle kimyasal çökelti, tortullaşma, biyokütle ve 
diğer biyolojik/fiziksel/kimyasal arıtma işlemlerinin sonucunda ortaya çıkar. Çamur arıtılmadan veya 
bertaraf edilmeden önce bu atık su çamuruna karışan diğer çamurlar ya da katı atıklar, karıştırılmış olarak 
kabul edilir ve atık su arıtma çamuru tanımına girer. 

Widespread violations (geniş çaplı ihlaller) tesis içine yayılmış ve/veya işçilerin büyük bir bölümünü 
olumsuz şekilde etkileyen sistemsel bir hatayı ifade eden ihlallerdir. 

Worker representative (işçi temsilcisi), iş gücü/yönetim komitelerinde işçileri temsil etmesi için 
meslektaşları tarafından seçilen ve yönetim ekibi içinde olmayan bir pozisyondur.  

Work Related Injury or Illness (işle ilgili yaralanma veya hastalık), iş yerinde bir yaralanma veya 
hastalığa yol açan ya da katkıda bulunan veya daha önceden meydana gelen bir yaralanma ya da 
hastalığı şiddetlendiren olay veya maruz kalma durumlarıdır. 

Z 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı, ZDHC) Nike'ın da 
dâhil olduğu, moda ve ayakkabı sektöründeki 160'tan fazla katılımcıdan oluşan ve tehlikeli kimyasal 
maddelerin su kütlelerine boşaltılmasını ortadan kaldırmayı amaçlayan, çok paydaşlı küresel bir girişimdir. 
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Aktif 

 Kurallar Eksiksiz Şekilde Uygulanır 

Aşağıdaki Kurallar Eksiksiz Şekilde Uygulanır CLS'si, CLS'nin tamamı için geçerlidir. 

 STANDART 

Nike ile iş yapmanın bir koşulu olarak tedarikçi, etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak 
üzere Kurallar'ı ve beraberindeki CLS ile yerel yasaları uygulayacak ve bunları işine entegre edecektir. 
Aynı zamanda bunları doğrulama ve izlemeye tabi tutacaktır. Tedarikçi, en azından Nike Kuralları'ndaki 
tüm şartları içeren şirket içi davranış kuralları hazırlayacaktır. Tedarikçi, davranış kurallarını yerel 
dilde/dillerde yayınlayacak ve davranış kuralları hakkındaki bilgileri işçi eğitimi ve oryantasyonuna dâhil 
edecektir. 

 ŞARTLAR 

1.2.1 UYGULANABİLİRLİK 

Kurallar ve CLS, Nike'ın uçtan uca tedarik zincirinin bir parçası olarak Nike ürününü imal eden, işleyen ve 
depolayan tüm tedarikçiler (alt yüklenicileri dâhil) için geçerlidir.  

İşveren olarak tedarikçi, işçileriyle kurduğu iş ilişkisinden ve güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamaktan 
sorumludur. Tedarikçi, ilgili en üst yerel yasaya veya CLS'ye uyacak, işçileri ve faaliyet gösterdikleri 
topluluklar için daha fazla koruma sağlayan uygulamalar geliştirmeye devam etmeye teşvik edilecektir.  

CLS'nin ilgili tüm hükümleri aşağıdakiler için geçerlidir:  

• Bu belge boyunca “işçiler” ve/veya “tedarikçinin işçileri” olarak anılan üretim/operasyon işçileri 
(üçüncü taraf veya başka bir ilişki aracılığıyla istihdam edilen işçiler dâhil). 

• Tesis içi yükleniciler, tesis içi alt yükleniciler ve tedarikçinin tesislerindeki diğer kişiler. 

• Binalar (yatakhaneler, kantinler ve çocuk bakım merkezleri gibi imalat dışı/dağıtım tesisleri dâhil). 

• Paylaşılan ve çok katlı tesisler. 

1.2.2 RUHSAT SAHİPLERİ VE ACENTELER 

Ruhsat sahipleri ve acenteler, Nike ürününün imalatı, taşınması veya depolanması ile bağlantılı olarak 
Kurallar ve CLS ile yerel yasalara uyulduğundan emin olacak ve mevcut ruhsat sahibi ve acente kılavuzu 
veya politikasında belirtilen diğer şartlara uyacaklardır. 

1.2.3 STANDARTLARIN TEDARİKÇİ İŞ UYGULAMALARINA ENTEGRASYONU  

Tedarikçi, işçilerine saygı duyan ve en azından yerel yasalar ve uluslararası standartlar uyarınca onların 
haklarını koruyan çalışma kurallarını ve koşullarını benimseyecek ve bunlara uyacaktır. Her CLS'nin 
Şartlar bölümünde daha spesifik yönergeler ana hatlarıyla verilmiştir.  

1.2.4 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER  

Tedarikçinin yazılı politikaları ve uygulamaları olacaktır. Ayrıca tedarikçi; işçi bulma, işe alma, disiplin, işçi 
sayısını azaltma ve sözleşme sonlandırma süreçleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istihdamla 
ilgili tüm konularda uygun ve doğru kayıtlar tutacaktır. 

Tedarikçi, insan kaynakları yönetimi sorumluluğunu açıkça tanımlanmış ve yeterli niteliklere sahip 
personele verecektir. 

Şartların daha fazla açıklığa kavuşturulması ve bu şartların uygulanmasına ilişkin politika ve prosedürler 
için önerilen uygulamaları görmek amacıyla lütfen geçerli CLS'yi inceleyin.  
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Önerilen uygulama olarak, tedarikçi; politikaları, prosedürleri ve bunların uygulanmasını 
düzenli olarak gözden geçirmeye ve gerektiğinde bunları değiştirmeye teşvik edilir. 

1.2.5 İZLEME VE İYİLEŞTİRME  

İzleme 

Tedarikçi, önceden bildirimle veya önceden bildirim olmadan, CLS ve yerel yasalara uyulduğunun 
doğrulanması konusunda Nike'ın ve/veya belirlenmiş üçüncü taraf temsilcilerinin isteklerini yerine 
getirecek ve onlarla iş birliği yapacaktır. 

Doğrulama ve izleme süreçlerine uyum şunları içerir: 

• Talep edilmesi hâlinde denetçilerin veya diğer belirlenmiş temsilcilerin tedarikçinin imalat/dağıtım 
tesislerine; kantinler, yatakhaneler ve depolar gibi destek tesislerine ve ilgili belgelerin bulunduğu 
tesislere fiziksel erişimini derhal sağlamak. Tesislerdeki çalışma koşullarının fiili durumunu 
belirlemek için gerekmesi hâlinde, iş yerinin genellikle güvenlik veya fikri mülkiyeti koruma 
nedeniyle ziyaretçi erişimine kısıtlanan alanları da bu kapsamda değerlendirilebilir. 

• Gizli doğrulama görüşmeleri amacıyla, tedarikçinin işçilerine sınırsız erişim sağlamak. Tedarikçiler, 
denetçilerin olası soruları konusunda işçileri yönlendirmeyecek veya denetimler ya da doğrulama 
ziyaretleriyle bağlantılı olarak işçilere müdahale etmeyecek veya onlara misilleme yapmayacaktır. 

• CLS tarafından saklanması gereken veya Kurallar, CLS ve ilgili yerel yasalara uygunluğu 
göstermek için gerekli olan belgeleri sunmak. 

Şeffaflık 

Tedarikçinin, Kurallar ve CLS'nin uygulanması ve bunlara uyum konusunda tamamen şeffaf (açık ve 
dürüst) olması beklenir. Belgelerin asılları, değiştirilmeden muhafaza edilecektir. Bilgi ve belgeler üzerinde 
oynama yapılamaz veya yanlış beyanlar eklenemez. 

Örneğin, tedarikçinin ücretler veya çalışılan saatler hakkında sahte ya da yanıltıcı bilgiler içeren ikinci bir 
defter tutması yasaktır. 

İyileştirme  

Tedarikçi, bir denetim sırasında tespit edilen uyumsuzluk sorunlarını zamanında ele almak ve düzeltmek 
için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bunun yapılmaması, siparişlerde azalma veya tasfiye dâhil olmak 
üzere geçerli tedarikçi ya da kaynak sağlama anlaşması çerçevesinde yaptırımlara neden olabilir. 

1.2.6 YETKİ DIŞI ALT SÖZLEŞME YAPMAK YASAKTIR  

Tedarikçi, Nike ürününün üretimi veya dağıtımı için Nike tarafından daha önceden yazılı olarak 
onaylanmamış, tedarikçiye ait tesislerden veya üçüncü taraflardan alt sözleşme yoluyla hizmet alamaz. 

1.2.7 ETİK 

Tedarikçi, ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, geçerli 
tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasa ve düzenlemelerine uyacaktır. Tedarikçi, Nike'a yapılan işle veya 
sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak rüşvet, komisyon veya diğer uygunsuz çıkarlarla ilgili teklif, ödeme 
ya da vaatlere doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmayacaktır. Tedarikçi, Nike'a sağlanan hizmetlerle 
veya yürütülen işle bağlantılı olarak rüşvet, komisyon ya da diğer uygunsuz çıkarları talep etmeyecek veya 
kabul etmeyecektir. Tedarikçi, Nike çalışanları veya temsilciler; rüşvetin yerel uygulamada yaygın olduğu 
durumlarda bile yolsuzlukla mücadele yasalarına ve CLS'ye uymalıdır. Tedarikçi, yolsuzlukla mücadele 
yasalarına uyumu sağlamak için etkili bir rüşvetle mücadele uyum programını uygulayacaktır. 

Tedarikçi, tüm ödemelerin dürüstçe tanımlanıp belgelenmesi için doğru ve şeffaf defterler ve kayıtlar 
tutacaktır. Tedarikçi, Nike'a sağlanan hizmetlerle veya yürütülen işle bağlantılı olarak, yukarıda belirtilen 
ya da başka bir rüşvet veya yolsuzlukla mücadele yasası ya da düzenlemesinin ihlal edildiğinden haberdar 
olursa Nike'ı bilgilendirecektir. Tedarikçi, Kurallar ve CLS ile ilgili endişelerin bildirilmesi için Nike'ın Speak 
Up Portalı'ndan haberdardır ve çalışanları ile alt yüklenicilerini bu portaldan haberdar edecektir.  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/tr/gui/56821/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/tr/gui/56821/index.html
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Tedarikçi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele şartlarına uyum konusundaki faaliyetlerine ilişkin güvence ve 
sertifikaları her yıl Nike'a sunmaya kabul eder. 

Hediyeler, Misafirperverlik ve Diğer Ödemelerle İlgili Politika 

Daha kısıtlayıcı yerel yasalar geçerli olmadıkça, tedarikçinin Nike'a yapılan iş veya sağlanan hizmetlerle 
bağlantılı olarak herhangi bir kişi ya da kuruluşa 200 ABD dolarını aşan değerde misafirperverlik 
harcamaları yapması veya hediyeler sunması yasaktır. Açıklık getirmek gerekirse bu, Nike çalışanları 
veya temsilcileriyle etkileşime girilen durumlar için de geçerlidir. 

Denetçi Rüşvetine İzin Verilmez 

Yukarıdakilere bakılmaksızın tedarikçi, Kurallar ve CLS'ye riayeti izlemek için faaliyetler gerçekleştiren 
herhangi bir Nike çalışanına veya atanmış üçüncü taraf temsilcisine aşağıdakiler de dâhil olmak üzere 
herhangi bir değerde (ürün veya ürün numuneleri dâhil) bir hediye teklif edemez: 

• Armağan 

• Eğlence 

• İltimas 

• Nakit para veya nakde dönüştürülebilir eşyalar. 

1.2.8 İLETİŞİM VE EĞİTİM: 

İşçi İletişimi 

İş yeri kural, politika ve uygulamaları, yabancı ve yerli göçmen işçiler tarafından konuşulan diller de dâhil 
olmak üzere işçilere işçilerin anlayabileceği tüm dillerde iletilecektir. 

İşçi Oryantasyonu ve Eğitimi 

Tedarikçi; işe alım sırasında yeni işçilere örgütlenme özgürlüğü hakkına saygı, sağlık ve güvenlik şartları 
da dâhil olmak üzere tedarikçinin kuralları, davranış kuralları, politikaları ve prosedürleri, kültürü, sunduğu 
avantajlar, diğer haklar, insan kaynakları politikaları ve sektör ilişkilerine ilişkin açıklamaları içeren bir 
oryantasyon sağlayacaktır. Eğitim düzenli olarak ve herhangi bir politika ve prosedür değiştirildiğinde 
güncellenecektir. Eğitim, yabancı ve yerli göçmen işçiler tarafından konuşulan diller de dâhil olmak üzere 
işçilerin anlayabileceği tüm dillerde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bir işçi organizasyon bünyesinde farklı 
şartlarla farklı bir role transfer edildiğinde de oryantasyon sağlanmalıdır.  

Süpervizör Eğitimi 

Tedarikçi, süpervizörlerin geçerli yerel yasalar, Kurallar ve CLS konusunda eğitildiğinden emin olacaktır.  

 

 BELGELER  

Tedarikçi; Kurallar, CLS ve geçerli yasalar ile uyumluluğu göstermek için gerekli tüm belgeleri ve her 
CLS'de tanımlanan belirli belgeleri muhafaza edecektir. Bu tür belgeler, tedarikçinin tesislerinde 
saklanacak ve Nike çalışanları veya atanmış üçüncü taraf temsilciler tarafından kolayca tanımlanabilecek 
ve erişilebilecek şekilde düzenlenecektir. 

Belgeler, hangisinin daha uzun olduğuna bağlı olarak en az 12 ay boyunca veya yerel yasaların 
gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Bunlara raporlar, bildirimler, duyurular, bilgisayar dosyaları, e-
postalar ve üretim kayıtları da dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir. 

 

Ek şartlar aşağıda özetlenmiştir:  

• Personel dosyaları, istihdam süresince muhafaza edilecektir. İstifa eden işçi dosyalarının 
kopyaları, istifadan sonra en az üç yıl süreyle saklanacaktır. 
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• Bordro ve mesai ölçüm kayıtları en az üç yıl süreyle saklanacaktır. 

• İşçilerin şikâyet dilekçeleri ve şikâyet çözümleri en az üç yıl süreyle muhafaza edilecektir. 

• Eğitim konuları, tarih ve katılımcı adlarını belgeleyen eğitim kayıtları en az üç yıl boyunca 
saklanacaktır. 

• Olay kayıtları en az beş yıl boyunca saklanacaktır. 

• Gizli ve güvenli tıbbi kayıtlar, minimum istihdam süresine ek olarak 30 yıl boyunca saklanacaktır. 
Yerel yasaların gerektirdiği durumlar dışında, tıbbi kayıtlar işçinin yazılı izni olmadan ifşa 
edilmeyecektir.  

• Test ekipmanı için kalibrasyon kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

• Bakım kayıtları, ekipmanın kullanım ömrü boyunca saklanacaktır. 

• Yangın tahliye tatbikatlarıyla ilgili belgeler en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

• Güncel rehberler, teknik belgeler, eğitimler ve bilgi formları talep üzerine sunulmaya hazır 
olacaktır.  

 SORUMLULUKLAR 

Aşağıdaki sorumluluklar tedarikçi tesisleri için geçerlidir. Bir kişi birden fazla role sahipse bu durumun 
belgelendirilmesi gerekir.  

Tesis yöneticileri CLS dâhilindeki rol ve sorumlulukları tanımlar. Gerekli kaynakların sunulması da dâhil 
olmak üzere CLS'nin etkili bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlarlar. 

Konu uzmanları CLS'yi oluşturur, sürdürür ve tanıtır. EHS profesyonelleri, EHS uygulayıcıları ve İK 
uzmanları örnek olarak gösterilebilir.  

Süpervizörler, işçilerin eğitilmesini ve CLS şartlarına uymasını sağlar. 

İşçiler, tesis içi yükleniciler ve tesis içi alt yükleniciler CLS şartlarına riayet eder. 

 REFERANSLAR 

Kurallar, beraberindeki CLS ve tüm geçerli yerel yasalar 

 Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi 

Aşağıdaki Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi CLS'si, yalnızca Kurallar'daki 
Sürdürülebilir ve Güvenli ile uyumlu EHS CLS'si için geçerlidir.  

 STANDART 

Tedarikçi, operasyonla ilişkili riskleri belirlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak için bir EHS yönetim 
sistemi geliştirecek ve uygulayacaktır.  

Önerilen uygulama olarak, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi, ISO 45001 veya 
ILO İş Sağlığı ve Güvenliği kılavuzlarında belirtilen çerçeveye uygun olmalıdır. 
Çevre yönetim sistemi, ISO 14001'de belirtilen çerçeveye uygun olmalıdır. 

 ŞARTLAR 

2.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Tedarikçi, kurumunun risk değerlendirmesiyle uyumlu ve tüm CLS'ye özgü risk değerlendirme şartlarını 
içeren kapsamlı bir risk değerlendirmesi yürütecektir. 
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Kurumsal risk değerlendirmesi; iş gücü, çevre, sağlık ve güvenlik stratejisini geliştirirken dikkate 
alınacak önemli tehditleri, kritik riskleri ve etkileri belirlemek için kuruluşun en üst düzeyinde tamamlanan 
sistematik ve ileriye dönük bir analiz sağlar.  

Tesis risk değerlendirmesi; kurumsal risk değerlendirmesiyle uyumludur ve tesis politikaları, prosedürleri 
ve operasyonlarına entegre edilecek önemli tehditleri, kritik riskleri ve etkileri belirlemek için tesis 
düzeyinde tamamlanan, sistematik ve ileriye dönük bir analiz sağlar. 

CLS'ye özgü risk değerlendirmesi, tesis risk değerlendirmesine dâhil edilecek geçerli CLS'ye özgü risk 
değerlendirmelerini ana hatlarıyla belirtir. 

2.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçinin, üst yönetimden bir çalışanın veya genel müdürün imzaladığı yazılı bir EHS politikası 
olacaktır. Politika asgari olarak şunları içerecektir: 

• Amaç beyanı 

• Üst yönetimin ilgili EHS düzenlemelerine ve diğer geçerli şartlara uyma taahhüdü 

• Sürekli iyileştirme taahhüdü 

• EHS hedeflerini belirleme ve ölçme çerçevesi 

EHS politikası: 

• Her iki yılda bir belgelendirilecek ve gözden geçirilecektir 

• Tüm işçilere iletilecektir 

• Herkese açık olacaktır 

Önerilen uygulama olarak, bir değişim yönetimi sistemi uygulanmalıdır. 

2.2.3 ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK STRATEJİSİ 

Her tedarikçinin, aşağıdaki EHS hedeflerini içeren yazılı bir stratejik EHS planı olacaktır: 

• Yüksek riskler (risk değerlendirmesinde tanımlandığı şekliyle), yasal ve diğer şartlar, teknolojik 
seçenekler, finansal, operasyonel ve ticari şartlar ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak 
geliştirilmiştir 

• SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı) hedefler 

Plan, ayrı olarak hazırlanabilir veya tesisin genel iş planının bir parçası olabilir. Planın uygulanmasından 
sorumlu olarak atanmış bir sahibi olacaktır. 

2.2.4 BELGE KONTROLÜ 

Her tedarikçinin, EHS ile ilgili tüm belgeler için asgari olarak aşağıdaki koşulları karşılayan yazılı bir belge 
yönetim planı olacaktır: 

• Belgeler okunaklıdır ve her revizyonun sürüm numarası ve yürürlük tarihi (sürüm kontrolü) bulunur. 

• Belgelerin güncel sürümü gerektiğinde bulunabilir. 

• Belgeler, en az iki yılda bir veya herhangi bir önemli değişiklik meydana geldiğinde yetkili kişiler 
tarafından gerektiğinde gözden geçirilir ve revize edilir. 

• Eski belgeler, istenmeyen kullanımı önlemek için kullanım noktalarından derhal kaldırılır ve imha 
edilir veya yazılı bir kayıt tutma programıyla uygun şekilde arşivlenir. 

2.2.5 ÖZ DEĞERLENDİRME 

Her tedarikçinin, EHS yönetim sisteminin tüm yönlerini değerlendirmek için belgelendirilmiş bir öz 
değerlendirme süreci olacaktır. Öz değerlendirmenin sıklığı, tesisin genel risk düzeyine göre belirlenir ve 
risk arttıkça veya azaldıkça değişebilir.  
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2.2.6 UYUMSUZLUK 

Her tedarikçi, EHS yönetim sisteminin herhangi bir yönüyle uyumsuzluğun belirlenmesi, 
önceliklendirilmesi, araştırılması ve çözülmesi için prosedürler geliştirecek ve uygulayacaktır. Prosedürler 
asgari olarak şunları içerecektir: 

• Düzeltici ve önleyici eylemler için sorumluluk atama yöntemi. 

• Uyumsuzluğu çözmek ve önlemek için gereken eylemlerin tanımlanması. 

• Eylemlerin tamamlanacağı tarih. 

• Tamamlanma tarihi. 

2.2.7 YÖNETİM İNCELEMESİ 

Her tedarikçi, EHS yönetim sisteminin yıllık olarak gözden geçirilmesi için prosedürler geliştirecek ve 
uygulayacaktır. Yönetim, asgari olarak aşağıdakilerin titiz bir incelemesini gerçekleştirecektir: 

• EHS stratejik planı doğrultusunda ilerleme durumu. 

• EHS yönetim sistemi ve EHS stratejik planının uygulanmasına yönelik roller ve sorumluluklar. 

• Süreçlerin ve prosedürlerin uygulanması. 

• EHS politikası (iki yılda bir). 

• Denetim sonuçları, öneriler, uyumsuzluklar ve düzeltici ve önleyici eylemler. 

• Temel performans göstergeleri veya metrikleri. 

• EHS yönetim sisteminin yeterliliği ve verimliliği. 

2.2.8 İLETİŞİM 

Her tedarikçi, işçileri EHS'den uygun şekilde haberdar edecektir. Tedarikçiler asgari olarak şunları 
yapacaktır: 

• İşçilere EHS bilgilerini iletmek için bir EHS duyuru panosu veya web sitesine sahip olacaktır. 

• EHS bilgilerini tüm işçilere her ay iletecektir. 

2.2.9 EĞİTİM 

Yönetim sisteminin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için her tedarikçinin, eğitim programlarını 
tanımlayan belgelendirilmiş bir eğitim planı olacaktır. Ek olarak, her CLS'de açıklanan ve EHS yönetim 
sisteminin bir parçası olarak geliştirilen her bir yazılı prosedür hakkında tüm işçiler etkili bir şekilde 
eğitilecektir.  

 BELGELER 

EHS Politikası'nın güncel kopyası 

Güncel EHS Stratejik Planı 

Güncel Eğitim Planı 

ISO 45001 veya ILO temelli İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 

İç denetim kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

Uyumsuzluk kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

Yönetim incelemesi kayıtları ve ilgili belgeler en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

 REFERANSLAR 

Lean 2.0 Playbook 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Hakkında Yönergeler, ILO-OSH 2001 

https://hillsbor-svr-mf.nike.com:4459/factory-engagement-playbook/
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ISO 45001 ve ISO 14001 

 Çevre, Sağlık ve Güvenlik Komitesi 

Aşağıdaki Çevre, Sağlık ve Güvenlik Komitesi CLS'si, yalnızca Kurallar'daki 
Sürdürülebilir ve Güvenli ile uyumlu EHS CLS'si için geçerlidir. 

 STANDART  

Tedarikçi, her bir tesisteki EHS koşullarını iyileştirmek için EHS Komitesi işlemleri ve prosedürleri geliştirip 
uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

3.2.1 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

EHS Komiteleri, tüm toplumun sağlığını, güvenliği ve iyiliğini geliştirmek için yapılacakları tartışmak ve 
önerilerde bulunmak için farklı rollerden ve farklı bakış açılarından insanları bir araya getirmenin 
amaçlandığı forumlardır. Her bir tedarikçinin en az bir EHS Komitesi olacaktır. Ayrıca tedarikçiler, asgari 
olarak şu belgelendirilmiş prosedürlere sahip olacaktır: 

Üyelik 

• Şubede 20 ve daha az kişi varsa komitede en az 2 üye, 20'den daha fazla kişi varsa komitede en 
az 4 üye olacaktır. 

• Komitedeki yönetim ve işçi temsilcilerinin sayısı mümkün olduğunca eşit olacaktır. 

• Komite üyeleri başlıca çalışma faaliyetlerinin temsilcileri olacaktır. 

• Mümkün olan zamanlarda komite üyeleri en az bir yıl boyunca kesintisiz olarak hizmet edecektir. 

• Mümkün olduğunda, geçici işçilerin en az bir yıl boyunca komiteye katılması beklenir.  

• Kişiler, başvuru/seçilme süreciyle isteğe bağlı olarak komiteye katılır ve bunun için zorlanamaz. 

Komitenin İşlevleri 

EHS Komitesi asgari olarak şunları yapar: 

• Her yıl komite başkanı seçer. Komite işlevlerinin yerine getirilmesi için diğer pozisyonları belirleyip 
uygun kişileri seçebilir. 

• Aşağıda belirtildiği şekilde, her üç ayda en az bir kere olmak üzere tesis incelemesi gerçekleştirir. 

• İncelemelerin yapıldığı aylar haricindeki aylarda bir kere toplantı yapar. 

• Katılımcı listesi, tartışılan sorunlar, açık ve çözülmüş eylem öğeleri ve bir sonraki toplantı tarihini 
içeren toplantı tutanağını belgeler ve saklar.  

• Komite çalışmalarını başkalarına iletmenin ve toplantı tutanaklarını tüm işçilere ulaştırmanın etkili 
bir yolunu bulur. 

• Komite üyelerinin, tüm iş gücünden güvenlik, sağlık ve refah önerileri alıp raporlamasını sağlayan 
bir sistem oluşturur. 

• Yönetimin, komitenin tüm önerilerini hangisinin önce gerçekleştiğine bağlı olarak bir sonraki 
toplantıdan önce veya 30 gün içinde yanıtlamasını sağlayan bir yöntem oluşturur. 

• Komite; yaralanmayla sonuçlanan kazalar, hastalıklar, ölümler, kimyasal madde dökülmesi ve 
yangınları içeren tüm EHS ile ilişkili olayları denetlemek için prosedürleri inceler ve uygular. 

• Komite, komitenin işleyişini her yıl değerlendirip süreci daha verimli ve etkili hâle getirmek için 
gerekli düzenlemeleri ve/veya iyileştirmeleri yapar. 
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3.2.2 EHS KOMİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 

EHS Komitesi toplantısında asgari olarak şu konular ele alınır ve belgelendirilir: 

• Yoklama alma ve katılım durumu 

• Geçen ayki eylem öğelerinden başlayarak bütün açık eylem öğeleri incelenir. 

• İş yeri güvenlik incelemesiyle ilgili önemli sorunlar. 

• Önemli yeni olaylar veya trendler incelenir. 

• İşçi önerileri incelenir. 

3.2.3 ÜÇ AYLIK İŞ YERİ GÜVENLİK İNCELEMELERİ 

EHS Komitesi, üç aylık iş yeri incelemelerinin gerçekleştiğinden emin olacaktır. İş yeri incelemelerinde 
asgari olarak şunlar gerçekleşir: 

• İnceleme sonuçları belgelenir. 

• İş yerindeki tehlikelerin ve güvenli olmayan iş uygulamalarının nasıl giderileceği konusunda 
öneriler verilir. 

• Uyumsuzluklar giderilene kadar izlenir. 

3.2.4 EĞİTİM 

EHS Komitesi üyelerinin tümü şu konularda eğitilecektir:  

• EHS Komitesi'nin amacı ve çalışma şekli. 

• Komite prosedürleri. 

• Komite toplantılarını yürütme yöntemleri. 

• Tesiste geçerli olan tüm mevzuata ve CLS'ye erişim yöntemleri. 

• İş yerindeki tehlikelerin belirlenmesi. 

• Kaza ve olay soruşturmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi. 

 BELGELER  

EHS Komitesi toplantı tutanakları ve iş yeri güvenlik incelemelerinin kayıtları en az üç yıl boyunca 
saklanacaktır. 
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Sürdürülebilir 

Hava Emisyonları ve İklim Üzerindeki Etkiler En Aza İndirili r 

Tedarikçi, hava emisyonları ve enerji sistemlerinin yönetimi konusunda Nike'ın kabul ettiği sektör 
standartlarının ve yasal şartların tümüne uyar. Şunlar için rutin olarak izleme ve raporlama gereklidir: sera 
gazları, uçucu organik bileşikler, tehlikeli hava kirleticiler, partiküller, amonyak, ozon tüketen kimyasal 
maddeler ve yanma sırasında ortaya çıkan yan ürünler. Tedarikçi ilgili tüm satın alma ve envanter 
kayıtlarını saklayacaktır. Emisyon üreten tüm süreçlerin ve ekipmanların performansının rutin olarak 
izlenmesi gereklidir. Tedarikçi, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve verimliliği artırarak 
emisyonları en aza indirmeye çalışacaktır. 

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Hava Emisyonları  

• Sera Gazı Emisyonları 

 Hava Emisyonları 

 STANDART 

Tedarikçi, hava emisyonlarının sınıflandırıldığından, rutin olarak izlendiğinden, kontrol edildiğinden ve 
yasal şartlar ile Nike'ın kabul ettiği sektör standartlarına göre işlem gördüğünden emin olacaktır. Program; 
politika uygulaması, program geliştirme ve hava emisyonu oluşturan tüm tesis ve süreçler için düzenli 
olarak eğitim yoluyla iç ve dış hava kirliliğini en aza indirir.  

 ŞARTLAR 

4.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık hava emisyonu risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Kaynak konumları ve kirleticilerin sınıflandırılması dâhil tüm hava emisyonlarının belirlenmesi. 

• Hava kirliliğini kontrol eden ekipmanların belirlenmesi, test edilmesi ve/veya emisyona etkisinin 
hesaplanması. 

• Emisyon potansiyelinin (PTE) belirlenmesi, test edilmesi ve/veya salınan gerçek kirliliğin 
hesaplanması.  

• İlgili yasal şartlar ve sektör standartlarıyla test edilen ve/veya gerçek kirlilik düzeylerinin 
karşılaştırılması. 

4.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, hava emisyonlarını azaltmak veya riski ortadan kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri 
kapsayan prosedürleri uygulayacaktır: 

• Hava emisyonlarıyla ilgili tüm yasal şartlara uyulmasının sağlanması. 

• En az yılda bir kere olacak şekilde havalandırma/egzoz sistemlerinin ve hava kirliliği kontrol 
cihazlarının ne kadar etkili olduğunun değerlendirilmesi. 

• Emisyonların yasal şartlara uygun seviyede olduğundan, kabul edilen sektör standartlarını ve insan 
sağlığı yönergelerini karşıladığından emin olmak için en az yılda bir defa olmak üzere tüm noktasal 
kaynakların test edilmesi. 
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• Emisyonların yasal şartlara uygun seviyede olduğundan, kabul edilen sektör standartlarını ve insan 
sağlığı yönergelerini karşıladığından emin olmak için gerektiğinde, noktasal olmayan tüm 
kaynakların test edilmesi. 

• Hava emisyonu üreten tesisi veya süreci etkileyen sistem hataları ya da herhangi bir olayın 
raporlanması ve soruşturulması için prosedürlerin oluşturulması. 

4.2.3 EĞİTİM 

Kimyasal maddeler veya hava emisyon sistemlerinin yakınında çalışan işçiler işe alındıklarında, yıllık 
olarak ve tehlikeler, süreçler ya da prosedürler değiştiğinde eğitilir. Bu eğitim şunları içerecektir:  

• Hava emisyonu kaynakları, konumları ve mevcut herhangi bir kirlilik kontrol ekipmanının 
belirlenmesi. 

• Politikaların ve prosedürlerin uygulanması. 

• Planlanmayan hava emisyonu veya havalandırma ve kirlilik kontrolü hataları için acil durum 
müdahale planının hazırlanıp uygulanması. 

Hava Emisyonlarının Bakımı 

Kirlenme kontrol ekipmanlarının bakımını yapan ve sistem performansını ölçen işçiler, özel çalıştırma 
şartları ve protokolleri hakkında eğitim alır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Mevcut noktasal kaynak envanteri 

Mevcut kirlenme kontrol cihazları 

Havaya salınan tüm kimyasal maddeler için mevcut SDS 

Arşivlenen SDS, kimyasal madde kullanım süresine ek olarak 30 yıl daha saklanacaktır. 

Egzoz sistemleri ve kirlenme kontrol cihazları için belgelendirilmiş yıllık testler 

Mevcut acil durum müdahale planı 

 Sera Gazı Emisyonları 

 STANDART 

Tedarikçi, tesisteki GHG (sera gazı) emisyonlarının yönetimi için istikrarlı ve yetkin bir yaklaşım 
sergileyecektir. GHG emisyonlarını ölçmek, izlemek ve raporlamak için yapılan çalışmalar en iyi 
uygulamalarla ve uluslararası standartlarla tutarlı olacaktır.  

 ŞARTLAR  

5.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık GHG emisyonları risk değerlendirmesini yapıp 
belgelendirecektir: 

• GHG emisyonlarıyla ilişkilendirilen tüm potansiyel EHS tehlikelerinin belirlenmesi. 

• İnsan sağlığı ve çevre ile ilgili risklerin saptanması. 

• Belirlenen riski engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması. 
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• Alt yüklenicilerin 1 Ocak 2025'ten sonra kömür yakıtlı yeni termal sistemlerin kurulumunu 
yapmadığının doğrulanması. 

• Alt yüklenicilerin herhangi bir termal sistemde yakıt kaynağı olarak ağır akaryakıtları 
kullanmadığının doğrulanması. 

5.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Tedarikçi; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC), Paris Anlaşması, Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü ve United 
Nations Fashion Industry Charter for Climate Action'ın (İklim Hareketi İçin Birleşmiş Milletler Moda Sektörü 
Sözleşmesi) hedefleri doğrultusunda GHG emisyonlarını azaltacak eylemlere mümkün olduğunca yer 
vermelidir. Bu eylemler arasında şunlar bulunur: 

Kömür Yakıtlı Enerji Sistemleri 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste, kazan gibi kömür yakıtlı yeni termal sistemlerin 
kurulumu 1 Ocak 2025'ten itibaren yasaktır. 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste ısı, buhar veya elektrik sağlamak için kullanılan 
herhangi bir enerji sisteminde (ör. kazanlar ve birleşik ısı ile güç) yakıt kaynağı olarak kömür kullanılması 
1 Ocak 2030'dan itibaren yasaktır.  

Ağır Akaryakıt 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste ısı, buhar veya elektrik sağlamak için kullanılan 
herhangi bir enerji sisteminde (ör. kazanlar ve birleşik ısı ile güç) yakıt kaynağı olarak ağır akaryakıt (Fuel 
Oil No. 6 - Bunker C) kullanılması yasaktır. 

CFC 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste, soğutma sistemleri ve makineler dâhil olmak üzere her 
yerde kloroflorokarbonların (CFC) kullanımı yasaktır.  

HFC 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste, hidroflorokarbonları (HFC) kullanan ekipmanların satın 
alınması tavsiye edilmez. 

HCFC 

Malzeme ve mamul tesisi dâhil herhangi bir tesiste, hidrokloroflorokarbonların (HCFC) kullanımı 1 Ocak 
2030'dan itibaren yasaktır. 

GHG Envanteri  

GHG Protokolü standartlarına uygun olarak tüm Kapsam 1 ve Kapsam 2 GHG emisyonları için doğru bir 
elektronik envanter kaydı tutun.  

Çevresel Özellikler 

EA, tesisin GHG emisyonlarını azaltma konusunda kabul edilebilir nitelikte olması için belirlenmiş kriterleri 
karşılayacaktır. EA, yalnızca tesis tarafından tüketilen elektrik için talep edilebilir. Yaygın senaryolar ve 
bunlara karşılık gelen şartların üçü şunlardır: 

• Tesis içi üretim: Çatı üzeri fotovoltaik (PV) gibi tesis içi yenilenebilir enerji kaynakları. 

• Tesis dışı üretim: Yerel elektrik şebekesine bağlı olmayan özel bir iletim. 

• Tesis dışı üretim: Yerel bir iletim ve dağıtım şebekesi. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçi, tesis dışı üretim için EA talep ederken aşağıdaki 
kılavuzu kullanmalıdır: 

• Elektrik satın alma sözleşmesi, doğrudan açık erişim (kollu) veya sanal güç 
satın alma sözleşmesi (PPA) düzenleyici çerçevesine dayanmalıdır. 
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• Açık erişim düzenleyici çerçevesi kullanılamadığında, üretim noktası 
(yenilebilir elektrik santrali) ve tüketim noktasının (tesis) aynı ülkedeki bağlı 
şebekelerde olması kaydıyla, tesisin GHG emisyonlarını azaltmaya yönelik 
EA'yi ayırt etmek mümkün olabilir. Bunun ardından üretilen elektrik, EA ve 
tüketilen elektrik arasında bağlantı ve anlaşılır belgeler olduğu sürece, GHG 
Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu gelir. 

• Yukarıdaki iki örnek kapsamlı değildir. Ancak diğer yapılandırmaları 
yorumlarken de aynı çerçeve kullanılmalıdır. 

• Üretim donanımının üçüncü bir tarafa (geliştirici veya bağımsız elektrik 
üreticileri de dâhil) ait olduğu tüm durumlarda, sözleşme veya elektrik 
tüketen tesis ile böyle bir üçüncü taraf arasındaki PPA, tüm EA'nın 
(mevcut veya gelecekte tanınacak) enerjiyi tüketen tesise ait olacağını 
açıkça ifade eder. EA için herhangi bir düzenleyici mekanizma yoksa 
sözleşme, söz konusu üçüncü tarafın, tesisin makul talebi üzerine EA'yı 
tesise devredeceğini, geri çekeceğini veya onaylayacağını ve tesisin EA ile 
ilişkili yenilenebilir enerji kullanım talebine engel olacak herhangi bir işlem 
yapmayacağını garanti eder. 

• Daha iyi takip ve belgelendirme için, tüketimi yapan tesis EA'yı REC tescili ile 
kaydettirmeli ve ardından, mümkün olan yerlerde GHG'nin azaltılmasını talep 
etmek için ilgili REC'leri geri çekmelidir. 

• Birleşik olmayan REC'ler, teknik olarak Science Based Targets (Bilim Temelli 
Hedefler) girişimi kapsamında değerlendirilse de, ek değer elde edilmesiyle 
sonuçlanma olasılığı düşük olduğu için daha düşük öncelikli bir seçenektir. 
Bu nedenle Nike, yenilebilir enerji taahhüdünü yerine getirmek için birleşik 
olmayan REC'lerden yararlanılmasını tavsiye etmez. Birleşik REC'ler, 
yalnızca başka bir seçenek mümkün olmadığında geçici bir tedbir olarak 
düşünülmelidir (Nike'ın RE100 stratejisinin şu anda birleşik olmayan REC'leri 
içermediğini unutmayın). 

5.2.3 EĞİTİM 

GHG emisyonlarının bilgilerini kayıt ve analiz eden işçiler, dünya genelinde kabul gören standartları 
izleyerek nasıl GHG emisyonları emisyonu envanteri geliştireceklerinin de anlatıldığı eğitimler alır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

GHG Envanterleri 

GHG envanterleri ve ilişkili belgeler en az üç yıl boyunca saklanacaktır. Kayıtlar dünya genelinde kabul 
gören standartları ve/veya yönergeleri karşılayacaktır.  

Diğer Kayıtlar 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Mevcut noktasal kaynak envanteri 

Mevcut kirlenme kontrol cihazları 

Egzoz sistemleri ve kirlenme kontrol cihazları için belgelendirilmiş yıllık testler 
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 REFERANSLAR 

Sera Gazı Protokolü 

UNFCCC Paris İklim Anlaşması 

Montreal Protokolü 

Science Based Targets Initiative (Bilim Temelli Hedefler Girişimi) 

UN Fashion Charter for Climate Action (İklim Hareketi İçin BM Moda Sektörü Sözleşmesi) 

Sıradaki CLS'ler: 

• Hava Emisyonları  

• Makine Güvenliği 

https://ghgprotocol.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
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Atıklar En Aza İndirilir ve Uygun Şekilde İşlenir  

Tedarikçi; tüm katı ve tehlikeli atıkları, CLS ile yerel yasa ve yönetmeliklerle uyumlu olarak düzgün bir 
şekilde ayırır, yönetir, taşır ve bertaraf eder. Tedarikçi, gerekli tüm izinleri alıp katı ve tehlikeli atık alt 
yüklenicilerinin gerektiği şekilde yetkili ve lisanslı olduğunu doğrular. Tedarikçi, ölçümler yapıp atık 
oluşumunu en aza indirmek için sürekli olarak çaba gösterir.  

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Tehlikeli Atık 

• Katı Atık (Tehlikeli Olmayan Atık) 

 Tehlikeli Atık 

 STANDART 

Bu bölümdeki şartlar üretim, depolama, taşıma ve tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için geçerlidir.  

Tedarikçi, tehlikeli atıkların yönetimi ve bertaraf edilmesiyle ilişkili çevre ve insan sağlığı risklerini ve 
tehlikeli atık üretimini en aza indirmek için politikalar ile prosedürler geliştirip uygular. 

Tedarikçi; lisanslı ve yetkili tehlikeli atık taşıyıcılarını, geri dönüşüm tesislerini ve bertaraf tesislerini 
seçmek ve bu tesislerin sorumluluk bilinciyle çevre yönetim uygulamaları yürüttüklerini doğrulamak için 
süreçler ve prosedürler geliştirip uygular. Atıkların toprağa ya da suya açık şekilde bırakılmasına izin 
vermemek buna örnek olarak gösterilebilir. 

 ŞARTLAR 

6.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık tehlikeli atık risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Üretilen tehlikeli olabilecek tüm atıkların tespit edilmesi. 

• Üretilen tehlikeli atığın miktarının ve konumunun saptanması. 

• İnsan sağlığı ve çevre ile ilgili risklerin saptanması. 

• Belirlenen riski engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması.  

6.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her ay 100 kg (220 lb) veya daha fazla tehlikeli atık üreten ya da depolayan her tedarikçi, tehlikeli atıklarla 
ilişkili riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için asgari olarak şunları içeren prosedürler 
uygulayacaktır: 

• Yerel yasa ve yönetmelikler doğrultusunda tehlikeli atıkların üretilmesi, depolanması ve imha 
edilmesiyle ilgili gerekli tüm izinlerin alınması. 

• Yapı işleri sonucunda üretilen tehlikeli atıklar da (ör. boyalar ve PCB) dâhil olmak üzere tehlikeli 
atıkları azaltma ve en aza indirme programının uygulanıp belgelendirilmesi. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçi, tehlikeli atık üretimini azaltmak için yıllık bir 
plan geliştirmelidir. 

• Depolama alanı şartları: 

o Depolama alanları güvenli olmalıdır. 

o Depolama alanlarının etrafı çevrilmeli ve içindekileri hava şartları, hayvanlar ve yetkisiz 
erişimden koruyup muhafaza etmek için beş taraftan kapatılmış olmalıdır. 
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o Depolama alanlarında uygun işaretler yer almalıdır. 

o Depolama alanlarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

o Depolama alanlarında, acil durumda erişilebilen göz yıkama ve/veya duş istasyonları 
olmalıdır. 

o Depolama alanlarında uygun yangın önleme ve koruma ekipmanları olmalıdır. 

o Depolama alanlarında yiyecek ve içecek tüketilemez veya sigara içilemez. 

o 55 galondan (yaklaşık 200 litre) fazla olan malzemeler için ikinci bir muhafaza alanı 
sağlanmalıdır. 

o İkinci muhafaza alanı, en geniş konteynerin hacminden en az %110 daha büyük olmalıdır. 

o İki konteyner arasında yeterince geçit mesafesi bulunmalıdır. 

o Kolayca tutuşabilen ve alev alabilen malzemeler, ateşleme kaynaklarından uzakta 
depolanmalıdır. 

o Uyumsuz malzemeler birbirinden ayrı tutulmalıdır. 

o Tehlikeli ve katı atıklar ayrılarak bitişik olmayan, ayrı alanlarda depolanmalıdır. 

o Depolama alanlarının yakınına gerekli kişisel koruyucu ekipman (PPE) da dâhil olmak 
üzere dökülme müdahale ekipmanları yerleştirilmelidir. 

o İşçiler depolama alanında olduklarında uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. 

o Atık, su ya da hava geçirmeyen yüzeylerde depolanmalıdır. 

• Konteyner şartları: 

o Tehlikeli içerik veya kimyasal maddenin bulunduğu konteynerler, su ya da hava geçirmeyen 
yüzeylerde depolanmalıdır. 

o Konteyner ve konteynerin içeriği uyumlu olmalıdır. 

o Konteynerler iyi durumda olmalıdır. 

o Konteynerler anlaşılır şekilde etiketlenmelidir. 

o Konteynerler, kullanılmadığında daima kapalı tutulmalıdır. 

o Alev alabilen malzemelerin taşındığı konteynerler, bağlanmış ve topraklanmış olmalıdır. 

o Konteynerler güvenli şekilde istiflenmelidir. 

o Tehlikeli içeriğin bulunduğu konteynerler, düşmemesi için sabitlenmelidir. 

o Tehlikeli içeriğin bulunduğu konteynerler; tehlikeli olarak anlaşılır şekilde etiketlenmeli, 
içerikleri ve ilişkili tehlikeler belirtilmelidir. 

• Sürekli olarak CLS şartlarına uyulduğundan emin olmak için tehlikeli atık depolama alanlarının 
haftalık incelemeleri yapılmalı ve belgelendirilmelidir. 

• Tehlikeli atıklar, makul süre sınırları içinde bertaraf edilmelidir. Süre sınırları yerel yasalarda 
belirtilmediyse küçük miktarda atık üretenler (ayda 1.000 kg'dan az üretenler) 180 ila 270 gün, 
büyük miktarda atık üretenler (ayda 1.000 kg'dan fazla atık üretenler) 90 gün içinde atıkların 
bertaraf edilmesini sağlamak için ABD Çevre Koruma Ajansı'na danışmalıdır. Lisanslı ve izinli 
tehlikeli atık taşıyıcıları, işleme ve bertaraf tesisleri kullanılmalıdır. 

Önerilen uygulama olarak, tedarikçi tehlikeli atık alt yüklenicilerini yetkilendirmek ve 
izlemek için kapsamlı ve tutarlı bir süreç izlemelidir. Yetkilendirme süreçleri şunları 
içerebilir: 

• Tehlikeli atık alt yüklenicisi tarafından tamamlanan ve şunları içeren ön 
yetkilendirme formu: 

o Geçmiş performans 

o Sorumluluk sigortası kapsamı 

o Yasal olarak gerekli izinlere ve lisanslara dair kanıt 
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• Tehlikeli atık alt yüklenicilerin kabul edilmesi ve reddedilmesiyle ilgili 
kriterler 

• Tehlikeli atık alt yüklenicilerinin tesisleriyle ilgili tesis içi değerlendirmeler ve 
incelemeler 

• Nike Atık Tedarikçisi Yönetim ve Değerlendirme Yönergeleri ile tutarlı olarak 
tehlikeli atık alt yüklenicisinin faaliyetlerinin yıllık değerlendirmesi 

• Tehlikeli atık alt yüklenicilerinin yıllık değerlendirmesi ve risk 
değerlendirmesine dayalı olarak seçim sürecinin düzenli şekilde gözden 
geçirilmesi 

• Nike, tehlikeli atık alt yüklenicisi için kendi incelemesini gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Ek 
olarak, Nike tedarikçiden gözlemlenen bertaraf uygulamalarının doğrulandığına dair belgeleri 
sağlamasını talep edebilir.  

• Burada tanımlandığı gibi, tehlikeli atıkların tesis içinde yakılması veya bertaraf edilmesi yasaktır. 

• Tehlikeli atıkların çevreye bırakılması yasaktır. 

6.2.3 EĞİTİM 

Tehlikeli Atık Yönetimi 

Tehlikeli atıklarla çalışan işçiler işe alındıklarında, yıllık olarak ve tehlikeler, süreçler veya işlemler her 
değiştiğinde eğitim alır. Bu eğitim şunları içerecektir:  

• Tehlikeli olabilecek tüm atıkların tespit edilmesi. 

• Üretilen tehlikeli atık miktarının ve konumunun saptanması. 

• Belirlenen riski engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması. 

• Politikaların ve prosedürlerin uygulanması. 

• Tehlikeli atık için dökülme müdahale planının oluşturulması ve uygulanması. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Bertaraf Kayıtları 

Tehlikeli atık kayıtları şunları içerir: 

• Malzeme adı. 

• Fiziksel durum. 

• İlişkili tehlikeler (alev alabilir, aşındırıcı, zehirli veya reaktif). 

• İşleme/bertaraf için gönderim tarihi ve miktarı 

• Üreticinin, taşıyıcının, aracı depolama tesislerinin ve nihai bertaraf sahasının işletme adı ve adresi. 

• Nihai bertaraf tesisi tarafından imzalanmış, gönderinin alındığını onaylayan nakliye 
manifestosunun kopyası.  

Kayıtlar en az beş yıl boyunca saklanacaktır.  

Diğer Kayıtlar 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Mevzuatla ilgili gerekli izinler 

Alt yüklenicilerin kullandığı lisanslı/izinli tehlikeli atıkların listesi 

Mevcut tehlikeli atık envanteri 

Mevcut dökülme müdahale planı 
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 REFERANSLAR 

Nike Atık Tedarikçisi Yönetim ve Değerlendirme Yönergeleri 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• Yangın Güvenliği Yönetimi  

 Katı Atık (Tehlikeli Olmayan Atık) 

 STANDART 

Tedarikçi, katı atıkların en aza indirilmesi ve yönetilmesi için süreçler ve prosedürler geliştirip 
uygulayacaktır. 

Tedarikçi; lisanslı ve yetkili atık taşıyıcılarını, geri dönüşüm tesislerini ve bertaraf tesislerini seçmek ve bu 
tesislerin sorumluluk bilinciyle çevre yönetim uygulamaları yürüttüklerini doğrulamak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygular. Atığın toprağa veya suya açık bir şekilde bırakılmasına izin verilmemesi, 
yakma kazanı külü ya da sızıntı suyu gibi atık yan ürünlerin uygunsuz şekilde bertarafı, kontrolsüz yanma 
veya emisyonlar örnek olarak gösterilebilir. 

 ŞARTLAR 

7.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık katı atık (tehlikeli olmayan atık) risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Katı atığın işlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesiyle 
ilişkilendirilmiş tüm potansiyel EHS tehlikelerinin belirlenmesi. 

• İnsan sağlığı ve çevre ile ilgili risklerin saptanması.  

• Belirlenen riski engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması.  

7.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi asgari olarak aşağıdakileri içeren prosedürleri geliştirecek ve uygulayacaktır: 

• Tüm katı atık akışlarının envanteri. Bu envanterde üretilen, geri dönüştürülen, bertaraf edilen atığın 
miktarı ve türü ile bertaraf tesislerinin adı ve adresi yer alacaktır. 

• Atığın yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemez kategorilerine ayrılması. 
Bu atık kategorilerinin her biri için temiz ve özel konteynerler temin edilecektir. 

• Katı atıkları azaltma ve en aza indirme programının belgelendirilmesi ve uygulanması. 

Önerilen uygulama olarak, tedarikçi katı atıkları Nike atık idaresi hiyerarşisine göre 
yönetmelidir. Bu hiyerarşi, birincil strateji olarak atık azaltmayla başlar ve şu 
adımları izleyerek son çare olan atık yakımına ulaşır: 

1. Kaynak azaltma 

2. Kurum içi geri dönüşüm 

3. Kapalı döngü geri dönüşüm 

4. Nike Sponsorluğunda Geri Dönüşüm Programı 

5. Aşağı dönüşüm 



Katı Atık (Tehlikeli Olmayan Atık) NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 32/133 

 

6. Enerji geri kazanımı 

7. Katı atık depolama sahası 

8. Atık yakımı 

• Depolama alanı şartları: 

o Depolama alanları güvenli olmalıdır. 

o Depolama alanlarının etrafı çevrilmeli ve içindekileri hava şartları, hayvanlar ve yetkisiz 
erişimden koruyup muhafaza etmek için beş taraftan kapatılmış olmalıdır. 

o Depolama alanlarında uygun işaretler yer almalıdır. 

o Depolama alanlarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

o Depolama alanlarında, acil durumda erişilebilen göz yıkama ve/veya duş istasyonları 
olmalıdır. 

o Depolama alanlarında uygun yangın önleme ve koruma ekipmanları olmalıdır. 

o Depolama alanlarında yiyecek ve içecek tüketilemez veya sigara içilemez. 

o 55 galondan (yaklaşık 200 litre) fazla olan malzemeler için ikinci bir muhafaza alanı 
sağlanmalıdır. 

o İkinci muhafaza alanı, en geniş konteynerin hacminden en az %110 daha büyük olmalıdır. 

o İki konteyner arasında yeterince geçit mesafesi bulunmalıdır. 

o İşçiler depolama alanında olduklarında uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. 

o Atık, su ya da hava geçirmeyen yüzeylerde depolanmalıdır. 

• Konteyner şartları: 

o Konteyner ve içindeki malzemeler uyumlu olmalıdır. 

o Konteynerler iyi durumda olmalıdır. 

o Konteynerler anlaşılır şekilde etiketlenmelidir. 

o Konteynerler güvenli şekilde istiflenmelidir. 

• Lisanslı ve izinli katı atık taşıma, geri dönüştürme ve bertaraf etme şirketleriyle çalışılması.  

o Elektronik atıklar (E-atık), bu standarda ve Nike E-Atık Geri Dönüşüm Standardı'na göre 
geri dönüştürülecektir.  

Önerilen uygulama olarak, her ay 4.000 kg'dan (8.818 lb) fazla katı atık üreten 
tesisler, katı atık alt yüklenicilerini yetkilendirmek ve izlemek için kapsamlı ve tutarlı 
bir süreç izlemelidir. Yetkilendirme süreçleri şunları içerebilir: 

• Katı atık alt yüklenicisi tarafından tamamlanan ve şunları içeren ön 
yetkilendirme formu: 

o Geçmiş performans. 

o Sorumluluk sigortası kapsamı. 

o Yasal olarak gerekli izinlere ve lisanslara dair kanıt. 

• Katı atık alt yüklenicilerin kabul edilmesi ve reddedilmesiyle ilgili kriterler. 

• Katı atık alt yüklenicilerinin tesisleriyle ilgili tesis içi değerlendirmeler ve 
incelemeler. 

• Nike Atık Tedarikçisi Yönetim ve Değerlendirme Yönergeleri ile tutarlı olarak 
katı atık alt yüklenicisinin faaliyetlerinin yıllık değerlendirmesi. 

• Katı atık alt yüklenicilerinin yıllık değerlendirmesi ve risk değerlendirmesine 
dayalı olarak seçim sürecinin düzenli şekilde gözden geçirilmesi. 

• Burada tanımlandığı gibi, katı atıkların tesis içinde yakılması veya bertaraf edilmesi yasaktır. 

• Katı atıkların çevreye bırakılması yasaktır. 
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7.2.3 EĞİTİM 

Katı Atık Yönetimi 

Katı atıklarla çalışan işçiler işe alındıklarında, yıllık olarak ve tehlikeler, süreçler veya işlemler her 
değiştiğinde eğitim alır. Bu eğitim şunları içerecektir: 

• Katı atık ile tehlikeli atığın ayırt edilmesi. 

• Geri dönüşüm için toplanan malzemelerde kirliliğin belirlenmesi ve önlenmesi. 

• Politikaların ve prosedürlerin uygulanması. 

• Katı atıkların doğru şekilde işlenmesi, depolanması, belgelendirilmesi ve bertaraf edilmesi. 

• Kaynak azaltmayla ilgili spesifik operasyonel prosedürler. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Bertaraf ve Geri Dönüşüm Kayıtları 

Katı atık bertaraf ve geri dönüşüm kayıtları, en az üç yıl boyunca saklanacaktır. Kayıtlar; atık tanımı, 
hacim, gönderim tarihi, alıcı adresi ve bertaraf için mi geri dönüşüm için mi gönderildiğini içeren nakliye 
manifestosunu içerecektir.  

Diğer Kayıtlar  

Mevcut risk değerlendirmesi 

Mevzuatla ilgili gerekli izinler 

Tedarikçinin kullandığı lisanslı/izinli katı atık tedarikçilerinin listesi 

 REFERANSLAR 

Nike Atık Tedarikçisi Yönetim ve Değerlendirme Yönergeleri 

Nike E-Atık Geri Dönüşüm Standardı 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• Yangın Güvenliği Yönetimi 

https://nike-public.box.com/s/rtdavja0qxxaw7tobmjkounq1r4rts75
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Su Değerlidir 

 Atık Su 

 STANDART 

Tedarikçi, tatlı su kullanımı en aza indirir ve atık suyu yerel yasalara, düzenlemelere ve CLS'ye uygun 
olarak tahliye eder. Tedarikçi, suyla ilgili riski anlamak ve yönetmek için çaba gösterir. Aynı zamanda, 
operasyonda su kullanımını azaltmayı ve verimli hâle getirmeyi teşvik eder. 

 ŞARTLAR 

8.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık atık su risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Evsel (yatakhaneler, mutfaklar, duşlar, tuvaletler), endüstriyel ve diğer azaltma sistemlerinden (ör. 
asit yıkayıcıları ve kazan bacası yıkayıcıları) gelen atık sular ile sel suyu dâhil olmak üzere tüm atık 
su kaynaklarının belirlenmesi 

• Kaliteyi ve hacimsel debinin anlaşılması ve her bir atık su tahliyesiyle ilişkili EHS tehlikelerinin 
tanımlanması.  

• Uyumsuz atık su tahliyesi nedeniyle meydana gelebilecek işlem sonrası etkilerin anlaşılması. Mülk 
sınırları içinde birden fazla tahliye noktası olan tesislerde her bir tahliyenin işlem sonrası etkisinin 
anlaşılması.  

• Çevresel riskleri en aza indirmek için kontrol önlemlerinin (ör. eğitim, inceleme ve atık su arıtma 
tesisi kontrolleri) belirlenmesi. 

8.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, atık suyu yönetmek için asgari olarak şunları içeren politikaları tanımlayacak ve prosedürleri 
uygulayacaktır: 

• Arıtılmamış atık suyun çevreye boşaltılması kesinlikle yasaktır. Buna sınırlandırılmamış göller ve 
lagünler dâhildir. 

• Geçerli işletme ruhsatının sağlanması. 

• Gerekli tahliye izinlerinin ve/veya anlaşmalarının elde edilmesi. 

• İlgili tüm düzenlemelere, standartlara ve izin şartlarına uygunluğu gösteren analiz testi sonuçları 
dâhil olmak üzere atık su arıtma ekipmanının envanterinin tutulması. Envanterler her yıl gözden 
geçirilecektir. Envanter asgari olarak şunları içerecektir: 

o Kullanılan her bir atık su arıtma ekipmanı türünün tanımı ve atık sudaki kirletici maddeleri 
arıtmak için uygun olduğuna dair kanıt.  

o Atık suyun tatlı su, soğutma suyu, sel suyu veya üretim sürecinden gelen temiz durulama 
suyu ile seyreltilmediğine dair onay. Seyreltme, kabul edilebilir bir kirlilik kontrolü yöntemi 
değildir. 

o Atık su arıtma ekipmanı için belgelendirilmiş inceleme ve bakım planı. 

• Atık su ve atık suyla ilgili çamur için bir numune alma planının geliştirilmesi ve yayınlanması.  

• Atık su arıtma tesisindeki merkezi bir konumda yerel şartların/parametrelerin yayınlanması. 

• Atık su miktarını azaltmak için suyu yeniden kullanma ve atık azaltma çalışmaları. 

• Yargı alanında yetkili makamlara uygun olarak atık sudan numune alınması ve atık suyun test 
edilmesi. Ek olarak, her tedarikçi atık su tahliyelerini Nike Atık Su şartlarına uygun olarak test 
edecek ve sudan numune alacaktır.  
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• Yerel yönetmeliklere göre tehlikeli olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirlemek için 
çamurun, yargı alanındaki yetkili makamların şartlarına uygun olarak test edilmesi ve çamurdan 
numune alınması. Herhangi bir tür çamur, özellikle bu kullanımları onaylayan bir yasal izin 
olmadan kompost veya gübre dolgu malzemesi olarak ya da başka herhangi bir arazi uygulaması 
için kullanılamaz. 

• Atık su ve çamur için geçerli standart yöntemlerde yeterliliği kanıtlamış bir ISO 17025 onaylı analiz 
testi laboratuvarının kullanılması. Bir tedarikçinin Nike’ın Atık Su Şartı'nın bir parçası olarak ZDHC 
Wastewater Guideline'ın (ZDHC Atık Su Yönergesi) şartlarını karşılaması durumunda, testler 
ZDHC Vakfı tarafından kabul edilen/onaylanan bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilecektir. 
Ülkede/bölgede kabul edilen/onaylı bir laboratuvar olmaması durumunda, uygun bir laboratuvar 
belirlemek için ZDHC Vakfı'na danışılacaktır.  

• Uyumsuzlukların giderilmesi için bir sürecin geliştirilmesi. Bu süreç, uyumsuzluğun temel neden 
analizini ve uygunsuzluğun tekrarlanmamasını sağlamak için düzeltici bir eylem planının 
geliştirilmesini içerecektir. Su ile ilgili uyumsuzluklar proaktif olarak Nike'a bildirilecektir. 

• Talep üzerine Nike personeli tarafından incelenmesi için atık su analizleriyle ilgili belgelerin 
saklanması ve test sonuçlarını Nike'ın özel raporlama platformu aracılığıyla sunulması.  

8.2.3 EĞİTİM 

Her tedarikçi, yeni işçi oryantasyonu/işe başlama eğitimlerinin bir parçası olarak işçilere temel tatlı su 
tasarrufu ve atık su farkındalık eğitimi verecektir. Eğitim şunları içerecektir: 

• Atık su tahliyesi türleri, tahliye noktaları ve kaynakları. 

• Arıtılmamış atık suyun çevreye boşaltılmasının sonuçları. 

Atık su arıtma sistemlerinin işletilmesi ve bakımından sorumlu işçiler, yukarıda belirtilen eğitimin yanı sıra 
aşağıdaki konularda eğitim alır: 

• Kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanımı. 

• Tatlı su geri dönüşüm ekipmanı dâhil, gelen tatlı su arıtma ekipmanının çalıştırılması ve bakımı. 

• Operasyon verilerinin toplanması dâhil olmak üzere, atık su arıtma sistemlerinin çalıştırılması ve 
bakımı. 

• Doğru numune alma teknikleri ve prosedürleri. 

• Atık su uyumsuzluklarına neden olan sapmaları çözmek ve ele almak için sorun giderme ve temel 
neden analizi. 

• İşlem sapmalarını ve uyumsuzlukları çözmek için düzeltici eylem planlarının geliştirilmesi. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Eğitim Kayıtları 

Su ve atık su arıtma ekipmanının çalıştırılmasından ve bakımından sorumlu personelin bu görevleri yerine 
getirmek için eğitimli ve vasıflı olduğunu gösteren belgelerdir. Su ve atık su arıtma konusunda eğitim 
vermeye yetkili olan kurumlardan alınan sertifikalar, bu belgelere örnek olarak gösterilebilir.  

İşçi eğitim kayıtları en az üç yıl boyunca hazırda tutulacak ve saklanacaktır. 

Diğer Kayıtlar 

Tahliye ve kirlilik kontrol ekipmanlarının mevcut envanterleri ve atık su risk değerlendirmesi. 

Mevcut atık su tahliye izinleri. 

Kirlilik kontrol ekipmanı incelemeleri en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 
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Kirlilik kontrol ekipmanlarının bakım ve onarım kayıtları, ekipmanların kullanım ömrü boyunca 
saklanacaktır. 

Atık su testi için laboratuvar analiz sonuçları, en az beş yıl boyunca veya daha güncel sonuçlar elde 
edilene kadar saklanacaktır. 

Biriken çamurun bertaraf edilmesiyle ilgili belgeler en az beş yıl boyunca saklanacaktır. 

 REFERANSLAR 

Nike Atık Su CLS Şartları Yönergesi 

ZDHC Wastewater Guideline (ZDHC Atık Su Yönergesi), www.zdhc.org 

 

https://nike-public.box.com/s/bu9peuqr2qtdfdcv604eubf6oq9sgq7n
http://www.zdhc.org/
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Kimyasal Maddeler Doğru Şekilde Yönetilir  

 Kimyasal Madde Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi, kimyasal maddelerin yönetimi için tutarlı, etkili ve yasal olarak uygun bir yaklaşım sergiler. 
Program; kimyasal maddelerin tedarik edilmesini, doğru şekilde taşınmasını, depolanmasını, 
kullanılmasını ve bertaraf edilmesini kolaylaştırarak işçiler, çevre ve tüketiciler açısından kimyasal riski 
açıkça belirtir ve azaltır.  

Bu CLS'deki şartlar; Kısıtlı Madde Yönetimi, Tehlikeli Maddeler ve Depolama Tankları için bağımsız 
CLS'lerin yerine geçer. 

 ŞARTLAR 

9.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık kimyasal madde yönetimi risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Tüm kimyasal maddelerin, tehlikelerin ve her biriyle ilişkili potansiyel kısıtlanmış maddelerin 
belirlenmesi. 

• Kullanılan ve depolanan kimyasal maddelerin miktarının ve konumunun saptanması. 

• İnsan sağlığı ve çevre ile ilgili risklerin saptanması. 

• Belirlenen riskleri engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması. 

9.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi; tedarik etme, doğru şekilde taşıma, depolama, kullanma ve bertaraf etme dâhil olmak üzere 
kimyasal madde yönetimiyle ilişkili riskleri azaltmak veya gidermek için asgari olarak şunları içeren 
prosedürleri uygulayacaktır: 

• Yapı işlerinde risk oluşturan kimyasal maddeler de (ör. cıva veya PCB) dâhil olmak üzere tüm 
kimyasal maddelerle ilgili doğru bir elektronik envanterin tutulması. 

• Tüm güvenlik bilgi formları (SDS) ile ilgili doğru bir elektronik envanterin tutulması. 

• En güncel ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (Üretimi Kısıtlanmış Madde Listesi, 
MRSL) ve Nike Kısıtlanmış Madde Listesi'ne (RSL) erişilmesi ve şartların karşılandığından emin 
olunması. 

• Aşağıdakiler dâhil olmak üzere, uyumlu kimyasal formülasyonların elde edilmesiyle ilgili yaklaşımn 
belgelendirilmesi: 

o Onaylı kimyasal madde tedarikçilerinin belirlenmesi.  

o Uyumlu formülasyonların belirlenmesi. 

• MRSL ve/veya RSL'ye uygun olmayan kimyasal formülasyonların, malzemelerin ve ürünlerin 
belirlenip ayrı tutulması. 

• Depolama alanı şartları: 

o Depolama alanları güvenli olmalıdır. 

o Depolama alanlarının etrafı çevrilmeli ve içindekileri hava şartları, hayvanlar ve yetkisiz 
erişimden koruyup muhafaza etmek için beş taraftan kapatılmış olmalıdır. 

o Depolama alanlarında uygun işaretler yer almalıdır. 

o Depolama alanlarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 



Kimyasal Madde Yönetimi NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 38/133 

 

o Depolama alanlarında, acil durumda erişilebilen göz yıkama ve/veya duş istasyonları 
olmalıdır. 

o Depolama alanlarında uygun yangın önleme ve koruma ekipmanları olmalıdır. 

o Depolama alanlarında yiyecek ve içecek tüketilemez veya sigara içilemez. 

o 55 galondan (yaklaşık 200 litre) fazla olan malzemeler için ikinci bir muhafaza alanı 
sağlanmalıdır. 

o İkinci muhafaza alanı, en geniş konteynerin hacminden en az %110 daha büyük olmalıdır. 

o İki konteyner arasında yeterince geçit mesafesi bulunmalıdır. 

o Kolayca tutuşabilen ve alev alabilen malzemeler, ateşleme kaynaklarından uzakta 
depolanmalıdır. 

o Uyumsuz malzemeler birbirinden ayrı tutulmalıdır. 

o Depolama alanlarının yakınına gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar da dâhil olmak üzere 
dökülme müdahale ekipmanları yerleştirilmelidir. 

o İşçiler depolama alanında olduklarında uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. 

• Konteyner şartları: 

o Konteynerler, su ya da hava geçirmeyen yüzeylerde depolanmalıdır. 

o Konteyner ve içindeki malzemeler uyumlu olmalıdır. 

o Konteynerler iyi durumda olmalıdır. 

o Konteynerler anlaşılır şekilde etiketlenmelidir. 

o Konteynerler, kullanılmadığında daima kapalı tutulmalıdır. 

o Alev alabilen malzemelerin taşındığı konteynerler, bağlanmış ve topraklanmış olmalıdır. 

o Konteynerler güvenli şekilde istiflenmelidir. 

o Tehlikeli içeriğin bulunduğu konteynerler, düşmemesi için sabitlenmelidir. 

o Tehlikeli içeriğin bulunduğu konteynerler; tehlikeli olarak anlaşılır şekilde etiketlenmeli, 
tanımlar ve tehlikeler belirtilmelidir. 

o Aynı zamanda yer altı depolama tankı olan konteynerlerde, faal sızıntı tespiti sistemi ve 
aşırı doldurma koruma cihazı yer alacaktır. 

• Rutin ve rastgele testler için RSL yönergelerinin izlenmesi ve RSL'de listelenen tüm kimyasal 
madde sınırlarına uyulması. 

RSL testini geçemeyen malzemeler veya öğeler karantinaya alınır. 

• RSL testinde başarısızlık yaşanması durumunda, temel nedenin ve düzeltici eylemlerin ayrıntılı 
olarak belgelenmesi dâhil olmak üzere RSL başarısızlık çözüm sürecinin izlenmesi. 

• Kimyasal maddelerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde, belgelendirilmiş bir dökülme müdahale 
planının ve uygun ekipmanların bulunduğundan emin olunması. 

• Kimyasal madde verimliliği ve en aza indirme programının belgelendirilmesi ve uygulanması.  

Önerilen uygulama olarak tedarikçi, kimyasal madde üretimini iyileştirmek için yıllık 
bir plan geliştirmelidir. 

9.2.3 EĞİTİM 

Kimyasal maddelerle çalışan işçiler işe alındıklarında, yıllık olarak ve tehlikeler, süreçler veya işlemler her 
değiştiğinde eğitim alır. Yıllık eğitime ek olarak, her iki yılda bir spesifik RSL uyumluluk eğitimi verilmesi 
zorunludur.  

Yıllık eğitim şunları içerir: 

• Tüm kimyasal maddelerin tanımlanması. 

• Kullanılan kimyasal maddelerin miktarının ve konumunun saptanması. 
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• Belirlenen riski engellemek için gerekli tedbirlerin saptanması.  

• Politikaların ve prosedürlerin uygulanması. 

• Kimyasal maddeler için dökülme müdahale planının oluşturulması ve uygulanması. 

Aşağıdaki eğitim, konuyla alakalı tüm işçilere yöneliktir: 

• RSL uyumluluğunun yönetilmesi. Chemistry Playbook'u inceleyin. 

• Kimyasal maddelerin etkili bir şekilde yönetilmesi. Chemistry Playbook'u inceleyin. 

• Kimyasal maddeler için kullanılan yer üstü ve yer altı depolama tanklarının denetlenmesi ve 
taşınması.  

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Mevcut kimyasal madde envanteri 

Arşivlenen kimyasal madde envanteri, kimyasal madde kullanım süresine ek olarak 30 yıl daha 
saklanacaktır. 

Tüm kimyasal maddeler için mevcut Güvenlik Bilgi Formları (SDS) 

Kimyasal madde kullanım süresine ek olarak 30 yıl daha saklanan, arşivlenen SDS 

Kullanım süresine ek olarak 30 yıl daha saklanan, yer altı depolama tanklarıyla ilgili belgelendirilmiş yıllık 
bütünlük testi 

RSL testi kayıtları en az 10 yıl boyunca saklanmalıdır 

Mevcut dökülme müdahale planı 

 REFERANSLAR 

Chemistry Playbook 

 

 

https://about.nike.com/pages/chemistry-restricted-substances-list
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Güvenli 

İş Yeri Güvenlidir 

Tedarikçi, güvenli bir iş yeri ortamı sağlayarak kazalar ile tedarikçinin tesislerinin işletilmesinden 
kaynaklanan, bununla bağlantılı ya da bu noktada, iş sırasında veya bunun sonucunda meydana gelen 
yaralanmaları önlemek için gerekli önlemleri alır. Tedarikçi, tüm işçilerin güvenliğine yönelik olası riskleri 
belirlemek, bunlardan kaçınmak ve bunlara müdahale etmek için uygun sistemlere sahiptir.  

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Genel İş Yeri Güvenliği 

• Makine Güvenliği 

• Makine Koruması 

• Sınırlı Alanlar 

• Yüklenici Güvenliği 

• Tehlikeli Enerjinin Kontrolü (LOTO) 

• Elektrik Güvenliği 

• Düşme Koruması 

• Bakım Güvenliği 

• Yaralanma ve Hastalık Yönetimi 

• Basınç Kazanları ve Basınçlı Hava 

• Trafik ve Araç Yönetimi 

• Motorlu Endüstriyel Araçlar 

 Genel İş Yeri Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi; iş yeri ortamıyla ilişkili riski azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik süreç ve prosedürler 
geliştirip uygulayacaktır.  

 ŞARTLAR 

10.2.1 GENEL GÖREV 

İşçiler veya çevre açısından ciddi fiziksel hasar ya da ölüm riskine yol açtığı bilinen tehlikelerin olmadığı 
bir çalışma alanı sağlamak, her tedarikçinin genel bir görevidir. 

10.2.2 TEMİZLİK 

Her tesis; işçilerin, tesis içi yüklenicilerin ve tesis içi alt yüklenicilerin çalıştığı veya seyahat ettiği tüm 
alanların tehlikelerden uzak tutulmasını sağlar. Her tesis, asgari olarak şunları yapacaktır:  

• Tüm çalışma alanlarının temiz, kuru ve onarım açısından iyi durumda olması. 

• Yürüme yollarında takılıp düşme tehlikelerinin ve diğer engellerin olmamasının sağlanması. 

• Tüm elektrik panelleri, göz yıkama noktaları, duş istasyonları ve diğer acil durum ekipmanları için 
minimum 0,9 m (3 fit) mesafe sağlanması ve bu mesafenin korunması. 

• Binanın tüm bölümlerinden serbest ve engelsiz tahliye için çıkışlar sağlanması. Hiçbir kapı veya 
geçit, kaçmayı engelleyecek şekilde kilitlenemez ya da sıkı sıkıya kapatılamaz. 
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• Depolama alanlarının düzenli tutulması. Malzemeleri tavanın veya yangın söndürücülerin (hangisi 
daha alçaksa) 45 cm (18 inç) yakınında depolamayın. 

• Dökülmelerin hemen temizlenmesi ve ıslak zemine uyarı işaretlerinin koyulması. 

• Pencerelerin ve kapılardaki şeffaf yüzeylerin kırılmaya karşı korunması. İnsanların çarpma riski 
varsa kapıların veya bölmelerin çıkartmalarla işaretlenmesi. 

10.2.3 HAŞEREYLE MÜCADELE 

Her tedarikçi, böcek ve kemirgen kontrolü için prosedürler oluşturacaktır. Prosedürler asgari olarak şunları 
içerecektir: 

• Böceklere ve kemirgenlere müdahale etmek için kullanılan kimyasal maddelerin, insanların 
yakınında kullanım için onaylanmış olması ve Kimyasal Madde Yönetimi, Tehlikeli Atık ile Katı Atık 
(Tehlikeli Olmayan Atık) uyumlu şekilde kullanılması gerekir.  

• Yatakhaneler, kantinler ve çocuk bakım merkezleri gibi imalat/üretim dışı tesislerin dâhil edilmesi. 

• Ayda en az bir kez böcek ve kemirgen istilasının denetlenmesi ve böyle durumlara müdahale 
edilmesi için bir haşere mücadele şirketiyle anlaşma yapılması. 

• Yalnızca, insanların yakınında kullanılmaya uygun ve yerel yasalarla uyumlu olan, onaylı 
uygulamaların kullanılması. 

• Kemirgenler, böcekler veya diğer zararlı hayvanların yakalandığı tuzakların atılması. 

• Haşereyle mücadeleyle ilgili yazılı raporların bulunduğu, tesis işi haşereyle mücadele kaydının 
tutulması. Kayıtta şunlar yer alacaktır: 

o Harita 

o Kullanılan kimyasal maddelerin etiketleri 

o Güvenlik bilgi formları (SDS) 

o Haşereyle mücadele sözleşmesi ve sigorta ile lisans sertifikası.  

• Tesis Müdürünün bilgilendirilmesi 

10.2.4 EĞİTİM 

İşçiler, asgari olarak şunları içeren bir eğitim alacaktır:  

• İş yeri güvenliğiyle ilgili her bir unsura genel bakış 

• Genel sorumluluk ve iş yeri güvenliği davranışları 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Trafik ve Araç Yönetimi  

• Motorlu Endüstriyel Araçlar  

• Kimyasal Madde Yönetimi 

• Tehlikeli Atık 

• Katı Atık (Tehlikeli Olmayan Atık) 
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 Makine Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi, güvenli olmayan makineler nedeniyle yaralanma riskini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya 
yönelik süreç ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. Makine güvenliği, Makine Koruması dâhil olmak 
üzere makine tasarımının tüm yönlerine odaklanır.  

 TANIMLAR 

SAFE Machine (Güvenli Makine), makinelerin genel güvenlik seviyesini belirlemek için kullanılan 
metriktir. Toplam makine sayısının yüzde değeri olarak hesaplanır. Belgeli makineler, tesis risk 
değerlendirmesi (makine etkileriyle birlikte), iş tehlikesi analizi, güvenlik standardı çalışması ve iş talimatı 
eğitimi/sertifikası da hesaba katılır. Tüm öğelerde, operasyon ve bakım hesaba katılır. 

 ŞARTLAR 

11.3.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık makine güvenliği risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Tüm makine ve ekipmanların tehlike yönünden incelenmesi. 

• Tespit edilen tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Sabitlenmiş korkuluklar, 
güvenlik kilitleri, iki el kumanda tertibatları örnek olarak gösterilebilir.  

11.3.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, güvenli olmayan makinelerden kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri kapsayan prosedürleri uygulayacaktır: 

Makine Satın Alımları  

Yetkili denetleyicinin (şirket içi veya şirket dışı) doldurduğu, asgari olarak şunları içeren teknik bir dosya: 

• Makine risk değerlendirmesi (ISO 12100 veya eş değeri). 

• Hangisinin daha üstün olduğuna bağlı olarak, Avrupa standartlarına (EIC 60204-1 Elektrik, Avrupa 
Güvenlik Yönergesi 2006/42/EC - Makine Güvenliği Ek Maddesi I Temel Güvenlik ve Sağlık 
Şartları ve herhangi bir ilgili C Tipi standart) veya yerel mevzuat standartlarına uyulduğuna 
dair kanıt. 

• İlgili işlevsel test raporları. 

• Yeni elektrik motorlarının veya yedek motorların (50 Hz veya 60 Hz; 0,75 - 200 kW; 2, 4, 6 ve 
8 kutuplu) satın alınması, IE3 - Premium Verimlilik standartlarını veya daha üst standartları 
karşılayacaktır. İstisnalar, 200 kW üzerindeki 8 kutuplu motorlar ve IE2 standardını karşılayan, 
değişken frekanslı sürücünün arkasındaki motorlardır. 

Makine Kurulumu 

Makine kurulumuyla ilgili sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için asgari olarak şunları içeren bir makine 
kurulum planı: 

• Kurulan makineyle ilgili değerlendirme. 

• Boyut, ağırlık, ebat, risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi. 

• Kurulum ihtiyaçları (yük boşaltma, sökme, ekipman ve uzmanlık gerektiğinde). 

• Açık yollar. 

• Yapısal bina şartlarıyla ilgili değerlendirme. Bkz. Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği CLS. 
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• Gerekli yardımcı araçlarla ilgili değerlendirme. 

• Kurulum alanını işçilerden ayırmak için bariyer kurma hazırlıkları. 

• Yangın ve acil durum şartlarının, kimyasal madde yönetimi şartlarının veya sağlık açısından farklı 
tehlikelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. Gürültüye ve kimyasal maddeye maruz kalma, 
örnek olarak gösterilebilir. 

• Çıkış yerinin uygun dışarı atma hızı ve doğru malzemelerle tasarlandığının ve düzgün şekilde 
kurulduğunun doğrulanması. 

Dikiş makineleri için yeni elektrik motorlarının satın alınması veya dikiş makinelerinde servo tip veya daha 
iyi motorlara geçilmesi. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin, dikiş makinelerinde yalnızca servo tip veya 
daha iyi motorlara sahip olması teşvik edilir. 

Makine İşlemleri 

Tüm genel işlemler için gerekli şekilde geliştirme ve güncelleme şartları: 

• İş tehlikesi analizi. 

• Güvenlik standardı çalışması. 

• İş eğitimi. 

Makine Bakımı 

• Tüm enerji kaynaklarının ele alındığı, makineye özel kilitleme/etiketleme prosedürleri.  

• İş tehlikesi analizi. 

• Güvenlik standardı çalışması. 

• İş eğitimi. 

Makine Bertarafı 

Şunları içeren makine bertaraf planı süreci: 

• Makine değerlendirmesi. 

• Boyut, ağırlık, ebat, risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi. 

• Kullanımdan kaldırma ihtiyaçları (yük boşaltma, sökme, ekipman veya uzmanlık gerektiğinde). 

• Açık yollar. 

• Sökülecek yardımcı araçlarla ilgili değerlendirme. Bkz. Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği CLS. 

• Gerekli yardımcı araçlarla ilgili değerlendirme. 

Kurulum alanını işçilerden ayırmak için bariyer kurulduğundan emin olun. 

CLS ve yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanımdan kaldırma ve bertaraf şartlarını belirleyin. 

Kurum İçinde Tasarlanan/Geliştirilen Makineler  

Makinelerin, makine güvenliğiyle ilgili tüm yönlere odaklanan, belgelendirilmiş bir tasarım incelemesi 
bulunmalıdır.  

Belgelendirilmiş makine risk değerlendirmesi. 

Onaylı bir makine güvenlik denetçisinin doğruladığı şekilde, Avrupa standartlarına (IEC 60204-1 Elektrik, 
Avrupa Güvenlik Yönergesi 2006/42/EC - Makine Güvenliği Ek Maddesi I Temel Güvenlik ve Sağlık 
Şartları ve herhangi bir ilgili C Tipi standart) veya yerel mevzuat standartlarına (hangisinin daha üstün 
olduğuna bağlı olarak) uyulduğuna dair kanıt. 

Metrikler 

SAFE (güvenli) makinelerin sayısının ve yüzdesinin kaydının tutulması için belgelendirilmiş bir süreç. 
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Makine Güvenliği Stratejik Planı 

%100 SAFE (güvenli) makine hedefine erişmek için stratejik plan. 

11.3.3 EĞİTİM 

Makinelerle çalışan tüm işçiler, işe alındıklarına makine güvenliği eğitimi alacaktır. Bu eğitim, asgari olarak 
şunları içerecektir: 

• Makine tehlikeleri ve bu tehlikelerden korunma yolları. 

• Güvenli çalıştırma prosedürleri. 

Makinelerin tasarım ve geliştirme sürecine dâhil olan tüm işçiler; makine güvenlik standartları ve 
prosedürlerinin yanı sıra güvenli tasarım uygulamalarıyla ilgili eğitim alacaktır. 

Geçici işçiler dâhil tüm operatörler, makineyi çalıştırmak üzere eğitilecektir/yetkilendirilecektir. 

Bakım personeli, belirli makinelerle ilgili bakım faaliyetleri konusunda eğitilecektir/yetkilendirilecektir.  

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tesis, makine güvenliği olay kayıtlarını en az beş yıl boyunca saklamalıdır. 

Ekipmanın kullanım ömrü boyunca uluslararası makine güvenliği standartlarına uygunluğu gösteren, 
makine güvenliğiyle ilgili teknik bir dosya. 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Tehlikeli Enerjinin Kontrolü  

• Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği  

• İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü  

• Bakım Güvenliği  

• Yangın Güvenliği Yönetimi  

• Acil Durum Eylemi  

• İş Yerinde Maruziyet Sınırı  

• Basınç Kazanları ve Basınçlı Hava  

Ekipmanın kullanım ömrü boyunca uluslararası makine güvenliği standartlarına uygunluğu gösteren, 
makineyle ilgili teknik bir dosya. 

Machine Safety Playbook 

Uluslararası Standartlar Teşkilatı – ISO 12100 Makine Güvenliği – Genel tasarım ilkeleri – 
Risk Değerlendirmesi ve Riskin Azaltılması 

Avrupa Birliği Makine Direktifi – MD 2006/42/EC 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu – IEC 60204-1 – Makinelerin Elektrikli Ekipmanları – Bölüm 1: 
Genel Şartlar 

https://nike-public.box.com/s/qcqumm6dkxcct5hqf73jn9teuo44spdj
https://www.iso.org/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://www.iec.ch/
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 Makine Koruması 

 STANDART 

Tedarikçi, makine koruması kullanarak, hareketli makine parçaları nedeniyle yaralanma riskini azaltmaya 
veya ortadan kaldırmaya yönelik süreç ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. Makine Koruması, 
makinelerle etkileşime geçen insanları makineyle ilgili tehlikelerden korur. Makine Güvenliği, makine 
koruması dâhil olmak üzere makine tasarımına odaklanır.  

 ŞARTLAR 

12.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren bir makine koruması risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Hareket eden makine parçalarıyla ilişkili tehlikeler için tüm makine ve ekipmanların incelenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Sabitlenmiş korkuluklar, 
güvenlik kilitleri, iki el kumanda tertibatları örnek olarak gösterilebilir.  

12.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, hareketli makine parçalarından kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri kapsayan prosedürleri uygulayacaktır:  

• Önce tehlikeyi ortadan kaldırmaya, sonra tehlikelere karşı koruma sağlamaya odaklanarak, yeni 
ve/veya değiştirilmiş ekipmanların değerlendirilmesi. 

• Korumalar, iyi çalışır durumda ve sabit şekilde yerlerinde olacaktır. 

• Korumalar ek tehlike oluşturmayacaktır. 

• Çalışma yüzeyinin 2,1 metreden (7 ft) daha aşağısına yerleştirilmiş fanlar ve diğer dönen 
ekipmanlar, 1,25 santimetreden (0,5 inç) daha kısa açıklıklarla korunacaktır. 

• Dönen parçalara sahip makineler, otomatik kapanma mekanizması ile kapanıp kilitlenecektir. 

• Çalıştırma sırasında yürüyebilecek veya hareket edebilecek makinelerin sabitlenmesi. 

• Makinelerdeki korumaların yıllık incelemesi. 

• Kilitleme/etiketleme şartlarını karşılayan önleyici bakım ve onarım çalışmaları. 

12.2.3 ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER VE MALZEME ASANSÖRLERİ 

Risk Değerlendirmesi 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık asansör, yürüyen merdiven ve malzeme asansörü risk 
değerlendirmesi yapar ve belgelendirir: 

• Asansör, yürüyen merdiven ve malzeme asansörünün çalıştırılması ve bakımıyla ilişkili tehlikelerin 
belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski kabul edilebilir bir seviyeye getirmek için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. 
Güvenlik kilitleri, önleyici bakım örnek olarak gösterilebilir. 

Program 

Her tedarikçi, asansörler, yürüyen merdivenler ve malzeme asansörleri için asgari olarak aşağıdakileri 
içeren prosedürleri uygulayacaktır: 

• Güvenli olarak kaldırılabilecek yükün bildirilmesi ve ekipmanın insan kullanımı için tasarlanıp 
tasarlanmadığının belirtilmesi. 
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• Kullanıcılar ve çevredekiler için yaralanma riskinin önleneceği şekilde konumlandırılması veya 
kurulması. 

• Yaralanmayı engellemek için uygun olan yerlere güvenlik kilitleri, bariyerler ve güvenlik cihazlarının 
kurulması. 

• Düzenli olarak önleyici bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 

• Kilitleme/etiketleme şartlarına uygun olarak onarım ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

• Ekipman çalışmaz durumdayken girişi önleme amaçlı bariyerlerin ve işaretlerin kullanılması. 

• Acil durumlarda asansör, yürüyen merdiven ve malzeme asansörü kullanımına yönelik 
prosedürlerin geliştirilmesi. 

• Yerel yasalara uygun aralıklarla üçüncü taraf inceleme ve sertifikasyon süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

• En az 2,1 m (7 ft) yükseklikteki tüm engeller için dikey yönde açıklık sağlanması. 

12.2.4 EĞİTİM 

Hareket eden makinelerle çalışan tüm işçiler, işe alındıklarına güvenlik eğitimi alacaktır. Bu eğitim, asgari 
olarak şunları içerecektir: 

• Makine tehlikeleri. 

• Güvenli çalıştırma prosedürleri. 

• Makine korumaları ve bunların doğru şekilde kullanımıyla ilgili bilgi. 

• Koruma kayıpsa, hasarlıysa, çalıştırılamaz durumdaysa veya güvenli olmayan başka bir koşul 
geçerliyse izlenecek bildirim prosedürleri. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Ekipmanın kullanım ömrü boyunca, yeni ve değiştirilmiş ekipmanlarla ilgili değerlendirme kayıtları 

Onarım kayıtları, ekipmanın kullanım ömrü boyunca saklanacaktır 

 REFERANSLAR 

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü (LOTO) CLS'si 

 Sınırlı Alanlar  

 STANDART 

Tedarikçi, sınırlı alanlara giriş ile ilişkilendirilen riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

13.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık sınırlı alan risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Tüm sınırlı alanların ve bunlarla ilişkili tehlikelerinin tespiti. 

• Her bir tehlikeyle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Giriş prosedürleri, 
kişisel koruyucu ekipmanlar, iletişim ve eğitim örnek olarak gösterilebilir. 
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13.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, sınırlı alanlarla ilgili yazılı prosedürleri uygulamaya koymuş olacaktır. Sınırlı alan envanteri 
tamamlanacaktır. Sınırlı alanın, izinli veya izinsiz olarak sınıflandırılması ve asgari olarak aşağıdaki şartları 
karşılaması gerekmektedir: 

• İzin gerektiren sınırlı alanlar: 

o Risk değerlendirmesinde orta veya yüksek riskli olarak belirlenen sınırlı alanlara giriş için 
izin gerekecektir. 

o Yetkisiz işçilerin izin gerektiren sınırlı alanlara girmesi yasaklanacaktır. 

o Tüm giriş noktalarına uyarı işaretleri asılacaktır. İşarette şunlar yazacaktır: 

TEHLİKE - İZİN GEREKTİREN SINIRLI ALAN, GİRMEYİN 

• İzin gerektiren sınırlı alana girenlerin, giriş süpervizörlerinin ve görevlilerinin sorumlulukları. 

• Giriş izni şartları: 

o Sınırlı alanın adı ve konumu 

o Giriş amacı, çalışma tarihi ve süresi, giriş izninin son geçerlilik tarihi ve saati. 

o Giriş yapmaya yetkili kişilerin, giriş görevlilerinin ve giriş süpervizörünün listesi. 

o Sınırlı alanla ilişkili tehlikeler ve bu tehlikeleri kontrol etme yöntemi. 

o İzolasyon prosedürleri. 

o Kabul edilebilir giriş koşulları. 

o Gerekli atmosfer testleri ve devam eden izleme sonuçları. 

o Acil durum ve kurtarma şartları. 

o Görevliler ve giriş yapanlar için iletişim prosedürleri. 

o Giriş için gereken ekipmanlar. Tripod, vinç ve tam vücut tipi emniyet kemeri örnek olarak 
verilebilir. 

o Diğer izinlerin (sıcak çalışma) bilgileri. 

• Tüm izleme ve test ekipmanlarının yıllık kalibrasyonu ve giriş öncesi kendi kendine kalibrasyonu. 

• Her tedarikçi; işçileri, tesis içi yüklenicileri ve tesis içi alt yüklenicileri kapsayan sınırlı alan giriş 
prosedürleriyle ilgili olarak, belgelendirilmiş bir yıllık sürece sahip olacaktır. 

• Sınırlı alanı, izin gerektirmeyen bir sınırlı alan olarak sınıflandırmanın şartları.  

o Sınırlı alanın gerçek veya potansiyel olarak tehlikeli bir atmosfere sahip olmadığından emin 
olun. 

o Sınırlı alanın, ölüm veya ciddi fiziksel hasara yol açabilecek tehlikeler barındırmadığından 
emin olun. Katı veya sıvı malzeme içinde kaybolma, elektrik çarpması veya hareketli 
parçalar dâhil, bilinen herhangi bir sağlık ya da güvenlik tehlikesi buna dâhildir. 

o Tehlikeleri ortadan kaldırmak için girilen alan, tehlikeler ortadan kaldırılana kadar izin 
gerektiren sınırlı alan olarak değerlendirilir. 

o Alanın kullanımındaki veya düzenindeki değişiklikler, giriş yapanlar için tehlikelerin 
artmasına neden olduğunda, izin gerektirmeyen sınırlı alanı izin gerektiren bir sınırlı alan 
olarak yeniden sınıflandırın. 

13.2.3 EĞİTİM 

Sınırlı alan çalışmasına dâhil olan tüm işçilere (ör. giriş yapanlar, görevliler, süpervizörler, kurtarma ekibi) 
ilk görevlendirme sırasında ve daha sonra yılda en az bir kere eğitim verilecektir. Bu eğitim şunları 
içerecektir: 

• Sınırlı alana girişle ilgili tehlikeler ve kontrol önlemleri. 

• Giriş izni. 

• Tüm ekipmanların kullanımı. 
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• İletişim. 

• Acil durum ve kurtarma şartları. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Sınırlı alana giriş izinleri en az bir yıl boyunca saklanacaktır 

İzleme kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

 REFERANSLAR 

Yüklenici Güvenliği CLS'si 

 Yüklenici Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi, tesis içi yüklenici ve alt yüklenici faaliyetleriyle ilişkili EHS risklerini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

14.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık yüklenici güvenliği risk değerlendirmesini gerçekleştirecek 
ve belgelendirecektir: 

• Yüklenici veya alt yükleniciye verilebilecek görevler ve ilişkili tehlikeler. 

• Listelenen tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirmesi. 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. 

14.2.2 YETKİLENDİRME 

Her tedarikçi, ekipman veya tesis bakımı ya da düşük riskten daha yüksek risk teşkil eden görevleri 
gerçekleştiren tesis işi herhangi bir yüklenici veya alt yüklenici için yetkilendirme sürecine sahip olacaktır. 
Yetkilendirme süreçleri asgari olarak şunları içerecektir: 

• Bu durumdan etkilenen her bir tedarikçi tarafından tamamlanan ve şunları içeren ön yetkilendirme 
formu: 

o Geçmiş EHS performansı. 

o Yeterli sorumluluk sigortası şartları (her ülkede tanımlandığı şekliyle geniş kapsam tavsiye 
edilir). 

o İlgili güvenlik programlarının ve eğitimin uygulanması. 

• Tedarikçilerin kabul edilmesi veya reddedilmesi için değerlendirme süreci. 

• Yetkili tedarikçilerin belgelendirilmiş listesi. 

• Listelenen yetkili tedarikçilerin yıllık değerlendirmesi. 

Çalışmak için tüm lisansların, izinlerin ve onayların mevcut olduğundan emin olunması. Minimum 
sorumluluk şartlarının (geçerli yargı merciinin, işin doğasının ve en iyi uygulamanın tanımladığı şekilde) 
sağlandığından emin olunması. 
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14.2.3 İŞ ÖNCESİ İNCELEME/ORYANTASYON 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren tesis içi yüklenici ve alt yüklenici iş öncesi incelemesi ve 
oryantasyonu gerçekleştirecektir: 

• Acil durum çıkışları, alarm tanıma ve acil bir durumda yapılacaklar dâhil tesis oryantasyonu. 

• Tüm gerekli tesis içi yüklenici ve alt yüklenicinin eğitimlerinin veya sertifikalarının doğrulanması. 

• Tesise getirilen herhangi bir kimyasal maddenin güvenlik bilgi sayfasının doğrulanması. 

• İyi durumda olduğundan ve yasal şartlara uyduğundan emin olmak için tesise getirilen 
ekipmanların incelenmesi. 

• İlgili tüm EHS düzenlemeleri ile tedarikçinin EHS politika ve prosedürlerinin incelenmesi. 

• Genel güvenlik kurallarının incelenmesi. 

• Bakım, temizlik ve bertaraf etme şartları. 

• Olay raporlama. 

• Uyumsuzluk hükümleri. 

14.2.4 İZLEME 

Her tedarikçinin tesis içi yüklenici ve alt yükleniciler için bir izleme süreci olacaktır. İzleme düzeyi, 
görevlerle ilişkili risklerin düzeyine göre belirlenecektir. 

Uyumsuzluk Hükümleri 

Her tedarikçinin, tedarikçi sözleşmesindeki güvenlik politikası ve prosedürleriyle ilgili uyumsuzluklara 
yönelik bir süreci olacaktır. 

14.2.5 EĞİTİM  

Bu durumdan etkilenen tüm yöneticiler, süpervizörler ve işçiler, tedarikçinin yüklenici güvenlik politikası ve 
prosedürleri hakkında eğitilecektir. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Yetkilendirme Kayıtları 

Her tedarikçi, mevcut ön yetkilendirme/yetkilendirme formlarını saklayacaktır. 

Her tedarikçi, ön yetkilendirme/yetkilendirme formlarının güncel değerlendirmesini saklayacaktır. 

Diğer Kayıtlar 

Her tedarikçi, tedarikçi görevlerinin güncel risk değerlendirmesini saklayacaktır. 

Her tedarikçi, izleme kayıtlarını en az üç yıl boyunca saklayacaktır. 

 REFERANSLAR 

Sınırlı Alanlar CLS'si 

 Tehlikeli Enerjinin Kontrolü (LOTO) 

 STANDART 

Tedarikçi, tehlikeli enerjinin kontrol edildiğinden emin olmak için makine ile ekipmanların LOTO 
(kilitleme/etiketleme) süreçlerini ve prosedürlerini geliştirip uygulayacaktır. 
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 ŞARTLAR 

15.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık tehlikeli enerji kontrolü (LOTO) risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Ekipmanın, görevlerin (ör. makine veya ekipmanın kurulumu, bakımı, incelemesi, temizliği ya da 
onarımı) ve bunlarla ilişkili, kontrolsüz tehlikeli enerji kaynaklarının neden olduğu tehlikelerin 
belirlenmesi. 

• Tehlikeli enerjiyle ilişki risklerin değerlendirilmesi. 

• Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemleri (ör. LOTO prosedürleri).  

15.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, tehlikeli enerjinin kontrolüyle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için prosedürler 
uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak aşağıdakileri kapsayacaktır: 

• Birden fazla enerji kaynağı olan ekipmanlarda, makineye özgü LOTO prosedürlerinin 
belgelendirilmesi. 

• Enerji kontrol cihazlarının güvenliğini sağlamak için ayrı ayrı atanmış kilitlerin, anahtarların ve 
etiketlerin sağlanması. Kilitleri ve etiketleri yalnızca onları takan işçiler kaldırabilir. 

• Ekipmanın izolasyonu ve enerjisinin kesilmesi: 

o Mekanik sistemlere güç veren cihazların veya motorların bağlantısının kesilmesi ya da 
kapatılması. 

o Güç bağlantısının kesilmesi/ kilitlenmesi ile elektrik devrelerinin enerjisinin kesilmesi. 

o Hidrolik, pnömatik veya akış sistemlerinde gaz ya da sıvı akışlarının engellenmesi. 

o Makine parçalarının, yer çekimi nedeniyle hareket etmesinin önlenmesi. 

• Sistemin enerjisi kesildikten sonra depolanan enerjinin dağıtılması: 

o İç basınç, atmosfer basıncına denk olana kadar basınç kazanları, tankları veya 
akümülatörlerinden gaz veya sıvıların (işçi ve çevre güvenliği dikkate alınarak) çıkarılması. 

o Kondansatörlerin topraklama yoluyla boşaltılması. 

o Gerilim veya baskı altındaki yayların serbest bırakılması ya da hareketinin engellenmesi. 

o Kapatma ve izolasyon sonrasında sisteminin tamamen durmasına izin vererek atalet 
kuvvetlerinin dağıtılması. 

• İzolasyonun ve enerji kesilmesinin doğrulanması. 

• Ekipmana yeniden enerji verilmesi: 

o İşçiler tehlike noktalarından uzakta olduğunda çalışma incelenecek, kilitler kaldırılacak, 
ekipman güvenli şekilde başlatılacak ve yeniden enerji verilecektir. 

o Makineyi veya ekipmanı test etmek ya da konumlandırmak için LOTO cihazları geçici 
olarak kaldırıldığında, yapılan hazırlıklarla işçilere gerekli koruma sağlanacaktır. 

o Çalışma tamamlandığında ve ekipman çalışırken işçilerin bilgilendirilmesi. 

o Güvenli çalıştırma için yeniden enerji verilmiş ekipmanların izlenmesi. 

• Başka bir izolasyon yöntemi olmadığında tek başına etiketin kullanılması. 

• İzolasyon sürecine birden fazla işçinin dâhil olduğu durumlarda çeşitli kilitleme ekipmanları ve 
prosedürleri. 

• Kilitlerin zorla kaldırılmasına, makinelerin güvenli olduğuna ikna olduktan ve tüm işçiler tehlike 
alanından çıktıktan sonra yalnızca şube yöneticisi şahsen izin verebilir. 
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15.2.3 İZLEME 

Her tedarikçi; işçiler, tesis içi yükleniciler ve alt yükleniciler dâhil olmak üzere LOTO prosedürleriyle ilgili 
olarak, belgelendirilmiş bir yıllık izleme sürecine sahip olacaktır. 

15.2.4 EĞİTİM 

Tüm işçiler LOTO üzerine farkındalık düzeyi eğitimi alacaktır.  

LOTO ile çalışan işçiler eksiksiz şekilde eğitilmiş olacaktır. Her yıl bilgi tazeleme eğitimi verilecektir. Eğitim 
şunları içerecektir: 

• Tüm enerji kaynaklarının nerede, ne tarafından ve nasıl izole edileceği. 

• Kontrol cihazlarında kilitlerin ve etiketlerin kullanılması. 

• İzolasyonun doğrulanması. 

• Güvenli başlatma ve yeniden enerji verme prosedürleri. 

• Tehlikenin belirlenmesi ve kontrol altında tutulması. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tedarikçi, izleme kayıtlarını en az üç yıl boyunca saklayacaktır. 

 Elektrik Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi, elektrik tehlikeleriyle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve prosedürler 
geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

16.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık elektrik güvenliği riski değerlendirmesini gerçekleştirecek 
ve belgelendirecektir: 

• Elektrikle ilgili görevlerin ve ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemleri. Kişisel koruyucu ekipmanlar, 
çalıştırma prosedürleri, eğitim ve güvenli çalışma uygulamaları örnek olarak verilebilir. 

16.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, elektrik tehlikeleriyle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için prosedürler 
uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak aşağıdakileri kapsayacaktır: 

Ark Flaş Analizi 

İşçilerin tesisteki elektrikli ekipmanların yakınında veya bu ekipmanlarla çalışırken maruz kalabilecekleri, 
belirli elektrikli cihazlarda bulunan olay enerjisini saptamak için tesisin güç sisteminde yapılan bir 
çalışmadır. 

Genel Elektrik Güvenliği 

Elektrikli ekipmanların onarımını yalnızca yetkili ve eğitimli işçiler gerçekleştirebilir. 
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Güç verilmiş elektrik devresi üzerinde çalışanlar, bu işi gerçekleştirmek için özellikle yetkilendirilmiş ve 
uygun nitelikleri taşıyor olacaktır. 

Elektrik dağıtım alanları, kazara gerçekleşebilecek hasarlara karşı korunacaktır. Büyük koruma direkleri ve 
korkuluklar kullanılarak özel olarak tasarlanmış odalar, bu alanlara örnek gösterilebilir. 

Elektrik dağıtım odalarına yalnızca yetkili işçiler erişebilecektir. 

Tüm elektrik dağıtım panelleri, şalterler, anahtarlar ve buatlar tamamen kapalı olacak ve ıslanmaya karşı 
korunacaktır. 

Tüm elektrik kontrol cihazları, kontrol edilen ekipmanın tanınması için etiketlenecektir. 

Tüm elektrik dağıtım panellerinin 0,9 m (3 ft) açıklığı olacaktır. 

Tüm elektrik boruları, uzunlukları boyunca desteklenecektir. Elektrik borusuna elektrikli olmayan 
bağlantılar yapmak yasaktır. 

Tüm elektrik hatları ve kablolar iyi durumda olacaktır (açıkta kalan devre olmayacaktır). 

Uzatma kabloları yalnızca geçici olarak kullanılacaktır. 

Islak yerler için GFCI (topraklama hatası devre kesici) sağlanacaktır. 

Tesise özel elektrik güvenliği kuralları hazırda tutulacaktır. 

Elektrik İncelemeleri 

Tesisin bir inceleme ve test programı olacaktır. Bu incelemelerin sıklığı; yerel yasalara, ekipmanın türüne, 
kullanıldığı çevreye ve kullanım sıklığına göre belirlenir. 

Yeni ve mevcut tesislerde yapılacak büyük değişiklikler, yerel yasalarla uygunluğun doğrulanması için 
incelemeye tabi tutulacaktır. 

Elektrik yetersizliklerini önceliklendirme ve düzeltme süreci. 

Koruyucu Ekipman (Güç Verilmiş Devrelerde Çalışmak İçin) 

Risk değerlendirmesinin gerektirdiği şekilde, elektriğe karşı güvenli ayakkabılar/botlar ve gözlükler 
giyilecektir. 

Elektrik işleri için kullanılan tüm aletler düzgün şekilde yalıtılacaktır. 

Elektrik bakım odalarındaki tüm dağıtım panellerinin önüne elektriğe karşı korumalı paspaslar 
döşenecektir. 

16.2.3 EĞİTİM 

Tüm işçiler, elektrik yetersizlikleri için elektrik güvenliği kuralları ve raporlama prosedürleri konularında 
eğitilecektir.  

Elektrik Güvenliği 

Herhangi bir elektrik sistemi veya gerilimli devre üzerinde çalışan yetkili kişiler, asgari olarak aşağıdaki 
tesise özgü şartlarla ilgili eğitim alacaktır: 

• Çalışma ortamlarıyla ilişkili tehlikelerin fark edilmesi. 

• Uygun prosedürlerin ve koruyucu ekipmanın kullanılması. 

• Güç verilmiş elektrik devrelerini ve ekipmanları güvenle kilitleme ve etiketleme prosedürleri. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların bakımı ve onarımı. 
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 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Olay Kayıtları 

Elektrikle ilgili yaralanma ve hastalık kayıtları en az beş yıl boyunca saklanacaktır. 

Diğer Kayıtlar 

İnceleme kayıtları en az beş yıl boyunca saklanacaktır. 

 REFERANSLAR 

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü (LOTO) CLS'si 

 Düşme Koruması 

 STANDART 

Tedarikçi, çalışma alanlarının üzerine veya bu alanlardan düşmeyle ilişkili riski azaltmak ya da ortadan 
kaldırmak ve işçileri veya tedarikçileri düşen bir nesnenin çarpmasından korumak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

17.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık düşme koruması risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Hangi görevlerde işçinin veya nesnenin düşme riskinin olduğunun belirlenmesi. 

• Yüksekte çalışmayı gerektiren görevlerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. 

17.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, düşmeyle veya düşen bir nesnenin çarpmasıyla ilişkilendirilen riskleri azaltmak ya da 
ortadan kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri kapsayan prosedürleri uygulayacaktır: 

• 1,8 m (6 ft) veya daha yüksek korumasız alanlar için tam vücut tipi emniyet kemeri gerekir. 

• Düşme koruması ekipmanları her kullanımdan önce ve sonra denetlenecektir. 

• Düşme koruma ekipmanının aylık olarak incelenmesi. 

• Düşme koruması ekipmanına düzgün şekilde bakım uygulanması, ekipmanın temizlenmesi ve 
depolanması. 

• Düşme koruması sistemlerinin doğru kullanılması. 

• Araç ve malzemelerin düzgün kullanılması, depolanması ve sabitlenmesi. 

• Düşme veya düşebilecek nesne riskinin olduğu alanlara sınırlı erişim. 

• Yaralanan işçinin çıkarılması için belgelendirilmiş acil durum prosedürleri. 

Merdiven Güvenliği 

Merdiven güvenliği politikaları ve prosedürleri şunları içerecektir: 

• Envanter. 

• Güvenli kullanım. 

• İnceleme şartları.  
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• 2,1 metreden (7 ft) yüksek olan tüm sabit merdivenlerin çevrelerine 2,1 m (7 ft) yükseklikten 
itibaren güvenlik kafesi yapılacaktır. 

• Erişim ekipmanlarının güvenli kullanımı, bakımı ve incelenmesi. Makaslı platformlar, sepetli vinçler 
veya yapı iskeleleri örnek olarak verilebilir. 

Zemin ve Duvar Açıklıkları 

• İnsanların 1,2 m (4 ft) veya daha fazla yükseklikten düşebilecekleri her yer; bir rampaya, 
basamağa veya sabit merdivene giriş olan kenar hariç tüm kenarlardan, standart korkulukla ve 
korkuluk eteğiyle korunacaktır.  

o Standart bir korkuluk, üst ve orta tırabzan ile direklerden oluşur.  

o Korkuluk eteği, alt tarafında 0,64 cm'den (0,25 inç) dar olmayan boşlukla birlikte en az 
10,2 cm (4 inç) yüksekliğinde olmalı ve 22,67 kg (50 lb) ağırlığa dayanabilmelidir. 

• Malzemenin veya ekipmanın duvar ya da zemin açıklığından düşme tehlikesinin olduğu yerlerde, 
bu açıklık korkuluk eteği veya çevreleyen kafesle korunacaktır. 

17.2.3 EĞİTİM 

Bu durumdan etkilenen tüm işçilere, ilk görevlendirme sırasında ve daha sonra yılda en az bir kez 
düşmeyi önleme teknikleri hakkında eğitim verilecektir. Eğitim asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Düşme tehlikelerine maruz kalan herhangi biri. 

• Düşme tehlikelerinin nasıl fark edileceği ve en aza indirileceği. 

• Çalışma alanındaki düşme tehlikelerinin özellikleri. 

• Sistemin bakımını ve incelemesini yapmak için izlenecek doğru prosedür. 

• Düşme koruması ekipmanlarının kullanılması ve çalıştırılması. 

• Düşme koruması bileşenlerinin maksimum yük sınırları. 

Merdiven Güvenliği 

• Bu durumdan etkilenen tüm işçilere, güvenli kullanım ve inceleme şartları dâhil olmak üzere 
merdiven güvenliği hakkında eğitim verilecektir. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

İnceleme formları (düşme koruması ve merdivenler) en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

 Bakım Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi, ekipman hatası risklerini ya da bakım ve onarım aktiviteleriyle ilişkili tehlikelere maruz kalmayı 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 SORUMLULUKLAR  

Bakım temsilcileri; bakım güvenliği politikası ve prosedürlerini oluşturacak, sürdürecek ve yönetecektir. 

 ŞARTLAR 

18.3.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık bakım güvenliği risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 
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• Bakım ve onarım görevleriyle ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlike değerlendirmesi. 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Kişisel koruyucu 
ekipmanlar ve sıcak çalışma izni örnek olarak verilebilir. 

18.3.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi bakım prosedürleri uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak şunları içerecektir: 

• Atölyeler iyi durumda ve temiz çalışma koşullarına sahip olacak şekilde tutulacaktır. 

• Tüm araçlar ve ekipmanlar güvenli ve düzgün çalışır durumda olacaktır. 

• İmalatçının ekipman kullanım kılavuzlarına erişim sağlanacaktır. 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar tedarik edilecek ve kullanılacaktır. 

• Tüm bakım personelinin riske uygun ayakkabı giymesi beklenir.  

• Şunları içeren önleyici bakım ve onarım sistemi: 

o Zaman planlaması ve önceliklendirme. 

o Tamamlanan işin bilgisi. 

o İşi tamamlama tarihi ve kimin tamamladığı. 

o Her bir ekipman parçasının veya aracın bakım/onarım kaydı. 

• Sıcak çalışma için tasarlanmayan, alev alabilen ve yanıcı maddelerin olmadığı bir alanda sıcak 
çalışma gerçekleştirildiğinde uygulanan güvenlik prosedürleri ve sıcak çalışma izin sistemi. Sıcak 
çalışma izni şunları içerecektir: 

o Sıcak çalışma yeri ve yapısı. 

o İşin zamanı ve ne kadar süreceği. 

o İş başlamadan önce, iş sırasında ve iş tamamlandıktan sonra alınacak önlemler. 

o Süpervizör ve işi gerçekleştiren kişi. 

o Kişisel koruyucu ekipmanlar gereklidir. 

o Yangın söndürme ekipmanı şartları. 

o Sıcak çalışma iznini imzalayabilecek yetkili kişilerin listesi. 

18.3.3 EĞİTİM  

Bakım İşçileri 

Asgari olarak şunları içeren bir eğitim alacaktır: 

• Bakım güvenlik programının özel şartları. 

• Araçların kullanılması, depolanması ve bakım yapılması. 

• Ekipmanlar ve araçlarla ilgili önleyici bakım şartları. 

Yetkili Sıcak Çalışma İşçileri 

Asgari olarak şunları içeren yıllık eğitim alacaktır: 

• Sıcak çalışma izin sistemi ve prosedürü. 

• Ekipmanın (yangın söndürme ekipmanı dâhil) kullanılması. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Önleyici bakım kayıtları en az üç boyunca saklanacaktır. 

Onarım kayıtları, ekipmanın kullanım ömrü boyunca saklanacaktır. 

Sıcak çalışma izinleri en az üç boyunca saklanacaktır. 
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 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• Elektrik Güvenliği  

• Tehlikeli Enerjinin Kontrolü (LOTO)  

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE)  

 Yaralanma ve Hastalık Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi; olay raporlama, yaralanma ve hastalık yönetimi için süreçler ve prosedürler geliştirip 
uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

19.2.1 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, yaralanma ve hastalık yönetimi için asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak prosedürler 
uygulayacaktır: 

• Tüm olaylar (işle alakalı yaralanmalar, hastalıklar, mülk hasarıyla sonuçlanan kazalar veya kıl payı 
atlatmalar) yönetime hemen bildirilecektir. 

• Tüm ölümle sonuçlanan kazalar veya ciddi yaralanmalar (ör. 24 saat hastanede yatılı tedavi, kalıcı 
şekil bozukluğu, herhangi bir uzuv kaybı veya görme kaybı ile sonuçlanan olaylar), olayın 
gerçekleştiği tarihten itibaren sekiz saat içinde Nike'a iletilecektir. 

• Yükleniciler, raporlanan yaralanma veya hastalığın, yüklenicinin mi yoksa tedarikçinin mi 
yaralanma kaydından geldiğini açıklayacaktır.  

• Olay soruşturma raporu 48 saat içinde şube yönetimine gönderilecektir. Rapor asgari olarak 
şunları içerecektir: 

o Tesis şubesinin adı 

o Olayın özel konumu ve gerçekleşme saati 

o Konuyla ilgili bulgular ve tanık bilgileri 

o Ölen veya hastaneye kaldırılan işçilerin adları ve sayısı 

o İrtibat kurulacak kişinin adı ve telefon numarası 

o Olayın ve olaya katkıda bulunan nedenlerin tam açıklaması 

o Tekrar gerçekleşmesini önlemek için gerekli düzeltici önlemler 

• Yaralanma ve hastalık yönetimi 

o Olay gizliliği 

o Yaralanan işçiyle iletişim. Ücretler ve tıbbi kısıtlamalar örnek olarak verilebilir 

o İşe dönüş hükümleri (herhangi bir çalışma kısıtlaması ve geçiş işi dâhil) 

o Herhangi bir çalışma kısıtlamasının uygulanması 

19.2.2 KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA 

Her tedarikçi; ölüm, hastaneye yatma, kayıp iş günü, ilk yardımın ötesinde tıbbi tedavi, iş transferi veya 
sonlanması ya da bilinç kaybı ile sonuçlanan tüm iş kaynaklı yaralanmaların ve hastalıkların şunları içeren 
bir kaydını tutacaktır: 

• Her olayın, olayla ilgili bilgiler elde edildikten sonra en geç altı iş günü içinde girilmesi 
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• İşçinin, tesis içi yüklenicinin veya alt yüklenicinin adı. 

• Yaralanmanın veya hastalığın tarihi 

• Yaralanmanın veya hastalığın nerede gerçekleştiği 

• Gerçekleşen kazanın genel tanımı 

• Yaralanma veya hastalık nedeniyle kısıtlanan iş günü sayısı 

• Yaralanma veya hastalık nedeniyle işten uzak kalınan gün sayısı 

• Yaralanmaların/hastalıkların şunları içeren yıllık özeti, işçilerin erişebildiği alanlara asılacaktır: 

o Yaralanma ve hastalıkla sonuçlanan olayların toplam sayısı 

o Toplam ölüm sayısı 

o İşten uzak kalınan günlerin toplam sayısı 

o İş transferini veya çalışmayı kısıtlayan vakaların toplam sayısı 

o Aşağıdaki şekilde hesaplanan olay oranı: 

(İşten uzak kalınan günlerin toplam sayısı + iş transferi veya kısıtlamasına neden olayların 
toplam sayısı) X 200.000/Tüm işçilerin çalıştığı saat sayısı = Toplam Olay Oranı 

o Veriler, sağlanan kılavuzda aylık raporlamayla ilgili bir talimat yoksa üç ayda bir Nike'a 
raporlanacaktır.  

NOT: On veya daha az işçisi olan tesisler, üç ayda bir veri raporlama şartından muaftır. 

Bir olayın veya kıl payı atlatmanın raporlanması nedeniyle herhangi bir disiplin cezasının verilmesi 
yasaktır.  

19.2.3 EĞİTİM 

Yaralanma veya Hastalık Raporlama 

İşçilere şubenin yaralanma ve hastalık yönetimi programıyla ilgili eğitim verilecektir. Bu eğitim, asgari 
olarak şunları içerecektir: 

• İşle ilgili herhangi bir yaralanmanın, hastalığın veya kıl payı atlatmanın, durumun ciddiyetine 
bakılmaksızın anında raporlanması. 

• Normal işlerini yapmalarını etkileyen herhangi bir yaralanma veya hastalıkla ilgili bilginin iletilmesi.  

Yaralanma ve Hastalık Yönetimi 

Yöneticilere ve süpervizörlere Şubenin Yaralanma, Hastalık ve Kıl Payı Atlatma Yönetimi Programı 
hakkında ek bir eğitim verilecektir. Ek eğitim asgari olarak şunları içerecektir: 

• Yaralanma, hastalık veya kıl payı atlatma raporunun işlenmesi. 

• Kaza veya kıl payı atlatma soruşturmasının/temel neden analizinin gerçekleştirilmesi. 

• Gizliliğin korunması. 

• İşçi, tıbbi personel ve diğer paydaşlarla iletişim. 

• Yaralanma veya hastalık sonrası işçinin işe geri dönmesi. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Yaralanma ve hastalık kayıtları, söz konusu durumun meydana geldiği yıldan sonraki beş yıl boyunca 
saklanacaktır.  

 REFERANSLAR 

Nike Kaza/Olay Raporu Formu 

https://nike-public.box.com/s/n4zeyv5p17biu26uw1lxx51th7erynoa


Basınç Kazanları ve Basınçlı Hava NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 58/133 

 

 Basınç Kazanları ve Basınçlı Hava 

 STANDART 

Tedarikçi, basınç kazanları ve sistemleriyle ilgili mevcut ve potansiyel riskleri ortadan kaldırmak için 
süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

20.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık basınç kazanları ve basınçlı hava risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• İlişkili tehlikelere göre basınç kazanlarının ve sistemlerinin belirlenip sınıflandırılması. 

• Basınç kazanları, kazan dairesi, buhar boru hattı ve bu CLS'de yer alan diğer sistemlerden gelen 
tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirmesi. 

• Riskleri azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Basınç tahliye vanaları, izleme, basınç 
kazanları ve sistemleriyle ilgili kişisel koruyucu ekipmanlar örnek olarak verilebilir.  

• Yeni basınç kazanlarında ve var olan sistemde malzeme ve tasarım değişiklikleri yapıldığında risk 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

20.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, her bir süreç ve/veya çalışma alanıyla ilişkili riskleri azaltmak ya da en aza indirmek için 
asgari olarak aşağıdakileri içeren prosedürler uygulayacaktır:  

Yeni Makine Kurulumu 

Basınç kazanlarının ve sistemleri, imalatçının önerilerine uygun olarak kurulacak, kalibre edilecek ve test 
edilecektir. Buhar dağıtım sistemleri, çalıştırma öncesinde uygun şekilde bakıma tabi tutulacak ve 
yalıtılacaktır. 

Güvenli Çalıştırma 

Tüm basınç kazanları ve sistemleri, tasarlandıkları amaç için kullanılacaktır. 

Basınç seviyesi veya herhangi bir olağan dışı durumla ilgili izleme sistemlerinde erken uyarı işaretleri 
gösterilecektir. 

Operatörler yetkilendirilecek ve eğitilecektir. 

Önleyici Bakım Programı 

Tüm basınç kazanlarının ve sistemlerinin, emniyet valflerinin arıza yapmasını veya bozulmasını önlemek 
için asgari olarak şunları içeren, devam eden önleyici bakım programlarının ve uyarı istemlerinin olması:  

• Yerel yönetmeliklere göre üçüncü taraf uzmanların düzenli incelemeler gerçekleştirmesi ve her bir 
basınç kazanı türünün risk değerlendirmesine göre yılda en az bir kez kurum içi incelemelerin 
yapılması. 

• Düzenli incelemeler: her basınç kazanı türünün ve hava sıkıştırma sistemlerinin risk 
değerlendirmesine göre yıllık, aylık, haftalık veya günlük.  

• Tüm basınç kazanlarının basınç regülatörleri, anahtarları ve emniyet valfleriyle ilgili teknik testler. 

• Aşınma, metal yorulması ve kalan yaşam döngüsünü belirlemek için eskimiş ekipmanın Ultrasonik 
Test (UT), sıvı penetrasyon testi (PT) gibi tahribatsız yöntemlerle test edilmesi. 

• Kazan dairesi, buhar boru hatları, izolasyon örtüsü dâhil yoğuşma suyu geri kazanım sistemi, 
buhar kapanı bakımı ve yeterli su depolama tanklarının var olup olmaması ve işlevine dair bir 
incelemeyle birlikte buhar kazanı sistemi. 
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• Basınçlı hava dağıtım sistemi bakımı, basınç düzenlemesi ve sistem genelinde hava kaçağı 
oranlarının incelenmesiyle birlikte basınçlı hava sistemleri. 

• Basınçlı hava sistemleri, hem hava dağıtım borularını onarmak ve yenilemek hem de hava 
kaçaklarını bulup ortadan kaldırmak için uygun bakım prosedürlerine sahip olacaktır. 

• Buhar kazanı sistemi; kazan daireleri, buhar boru hatları, izolasyon örtüsü dâhil yoğuşma suyu geri 
kazanım sistemleri, buhar kapanları ve yeterli su depolama tankları için uygun bakım 
prosedürlerine sahip olacaktır. 

Kesilmiş/dikilmiş giysi apreleme tesisleri için ek buhar kazanı şartları: 

• Tesisler yeni merkezi buhar kazanları satın almayacaktır. 

• Alt yüklenicidekilerin süreçleri de dâhil olmak üzere ütüleme süreçlerinde yer alan mevcut veya 
gelecekte kullanılacak merkezi buhar kazanlarının ortadan kaldırılması için prosedürler geçerli 
olacaktır. Merkezi buhar kazanları ortadan kaldırıldığında, "çalışmıyor olarak" etiketlenecek ve 
uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

• 1 Ocak 2020'den beri merkezi buhar kazanı kullanımının yasak olduğunu belirten yazılı politika. 

• Bertaraf etme kayıtları beş yıl boyunca saklanacaktır. 

20.2.3 EĞİTİM 

Tüm Basınç Kazanları 

Tüm yetkili işçiler önce başlangıç eğitimi, sonrasında da yıllık eğitim alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları 
kapsayacaktır: 

• Ekipmanın ve sistemin potansiyel tehlikeleri. 

• Güvenli çalıştırma ve bakım prosedürleri. 

• Acil durum prosedürleri. 

Buhar Kazanları ve Basınçlı Hava Sistemleri  

Tüm yetkili işçiler önce başlangıç eğitimi, sonrasında da yıllık eğitim alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları 
kapsayacaktır: 

• Tesiste bulunan buhar kazanının veya basınçlı hava sisteminin türü. 

• Varsa kazan operatörü lisansının alınması. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Şunlarla ilgili şemalar bulunmalıdır: 

• Buhar sistemi ve basınçlı hava sistemi boruları. 

• Buhar kapanlarının konumu, sayısı, türü ve bakım kayıtları 

• Basınç ve sıcaklık göstergelerinin konumu 

• Su depolarının konumu ve türü 

 REFERANSLAR 

Makine Güvenliği CLS'si 
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 Trafik ve Araç Yönetimi  

 STANDART 

Tedarikçi, motorlu yolcu taşıtlarının faaliyeti ve yaya trafiğiyle ilişkili riskleri azaltmak ya da ortadan 
kaldırmak için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır.  

 ŞARTLAR 

21.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık trafik ve motorlu yolcu taşıtı yönetimi risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Tüm motorlu yolcu taşıtlarının ve ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Motorlu yolcu taşıtlarıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi 

21.2.2 PROSEDÜRLER 

Her şube, asgari olarak aşağıdakileri kapsayan bir trafik ve motorlu yolcu taşıtı yönetim programı 
uygulayacaktır: 

• Uyuşturucu veya alkol etkisi altındayken tedarikçi adına veya tesis arazisinde motorlu yolcu taşıtı 
kullanmak yasaktır. 

• Şunları içeren motorlu yolcu taşıtı güvenlik şartları: 

o Motosiklet kullanırken kask takılması. 

o Sınırlama sistemi. 

o Uyarı sistemi. Farlar, alarm veya korna örnek olarak verilebilir. 

o Düşen nesnelerden korunma. 

o Güvenli çalıştırma prosedürleri ve davranışları. 

• Şunları içeren düzenli önleyici bakım (yasal incelemeler dâhil): 

o Arızalı motorlu yolcu taşıtlarının hemen geri çağrılması ve onarılması. 

o Onarımların eğitimli ve yetkili bir işçi tarafından yapılması. 

• Motorlu yolcu taşıtının çalışma koşullarının güvenli olduğundan emin olmak için kullanım 
öncesinde incelenmesi. 

• Yazılı güvenli çalıştırma kuralları. 

• Motorlu yolcu taşıtlarının ve yayaların ayrılması. 

• Tüm olayların ve kıl payı atlatmaların raporlanması. 

• Mikro otomobillerin güvenli şekilde çalıştırılması için bakım ve temizlik çalışmalarının yapılması. 

21.2.3 TRAFİK YÖNETİMİ 

Her tedarikçi, tüm motorlu yolcu taşıtları için asgari olarak aşağıdakileri kapsayan trafik yönetimi 
prosedürleri uygulayacaktır: 

• Geri gitme ihtiyacını mümkün olan yerlerde azaltmak veya ortadan kaldırmak için tek yönlü 
sistemlerin dikkate alınması. 

• Geri giden motorlu yolcu taşıtları için koruma. Geri vites alarmları ve gözcü örnek olarak verilebilir. 

• Tesis içi hız sınırları. 

• Kör noktalarda (kör nokta ortadan kaldırılamıyorsa) dışbükey aynaların kullanılması. 

• Dış aydınlatmanın montajı ve bakımı. 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar. Reflektörlü yelekler ve emniyet ayakkabıları örnek olarak verilebilir. 
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• Tesis içi sürüş kuralları. 

• Dışarıdan gelen sürücülerin kontrolü. Tesis kuralları, sigara içme ve bekleme düzenlemeleri örnek 
olarak verilebilir. 

• Motorlu yolcu taşıtlarının iyi ve çalışır durumda olması (ör. farların, frenlerin ve lastiklerin düzgün 
şekilde bakımının yapılması). 

• Yükleme ve boşaltma sırasında, sürücülerin ve işçilerin güvenliğinin sağlanması. 

• Tesis arazisine girerken işçilerin güvenliğinin sağlanması. Park yerleri, yolcu indirme alanları ve 
yollar örnek olarak verilebilir. 

• Mikro otomobil sürücüleri dışındaki tüm sürücülere, yetkili yerel makam tarafından, tedarikçi adına 
veya tesis arazisinde motorlu yolcu taşıtı kullanmak için ehliyet verilmiş olacaktır. Sürücülerin 
ehliyete sahip olmasını gerektiren herhangi bir yasa yoksa tedarikçi, sürücünün motorlu yolcu 
taşıtını güvenli bir şekilde kullanabileceğine dair doğrulama yapacak ve sürüş izni verecektir. 

21.2.4 ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA PROGRAMI 

Her tedarikçi, hem tesis içi hem de tesis dışı işçi taşımacılığında trafikle ilgili olayları azaltmak veya 
ortadan kaldırmak için tasarlanmış güvenlik uygulamalarını hayata geçirmek ve bunlarla ilgili eğitim 
vermek için bir program uygulayacaktır. Program şunlarla ilgili hükümler içerecektir: 

• Emniyet kemeri ve kask kullanımı. 

• Tesis arazisine girerken ve çıkarken yaya güvenliği.  

• Hız kontrolü. 

• Çocuk koltuğu. 

• Alkollü araç kullanımı. 

• Sigorta. 

21.2.5 TIBBİ DEĞERLENDİRME 

Tüm PIT operatörleri, motorlu yolcu taşıtlarını fiziksel olarak güvenli bir şekilde çalıştırabilecek durumda 
olacaklardır. 

21.2.6 MİKRO OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN EĞİTİMİ 

Mikro Otomobiller 

Mikro otomobilleri kullanan işçiler, şubenin trafik ve taşıt yönetimi programı konusunda eğitim ve sertifika 
alacaktır. Operatörün, sürekli ve yakın gözetim olmadan mikro otomobili kullanmasına izin verilmeden 
önce tüm eğitim ve değerlendirmeler tamamlanacaktır. Eğitim şunları içerecektir: 

• Çalıştırılan her mikro otomobil türü için resmi eğitim ve pratik beceriler (eğitmen tarafından 
gösterilir, kursiyer tarafından uygulanır) 

• Tesise özgü kurallar ve prosedürler 

• İnceleme, onarım ve bakım 

• Operatörün iş yerindeki performansının değerlendirilmesi 

• Belirtilen şartlara uyulmaması ve/veya hatalı kullanım nedeniyle sertifikayı geri alma politikası 

Mikro Otomobil Sürücüleri İçin Bilgi Tazeleme Eğitimi 

Sürücü performansı için her üç yılda bir bilgi tazeleme eğitimi ve değerlendirme yapılacaktır. Ek olarak, 
aşağıdakilerden herhangi biri meydana geldiğinde ilgili konularda bilgi tazeleme eğitimi verilecektir: 

• Operatörün mikro otomobili güvenli olmayan bir şekilde kullandığının görülmesi. 

• Operatörün bir kazaya veya kıl payı atlatma olayına karışması. 

• Operatörün, mikro otomobili güvenli bir şekilde kullanmadığını ortaya çıkaran bir değerlendirme 
sonucu alması. 
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• Operatörün farklı bir mikro otomobil türünü kullanmak için görevlendirilmesi. 

• Mikro otomobilin güvenli kullanımını etkileyebilecek politika, prosedür ve iş yeri koşulu 
değişimlerinin meydana gelmesi. 

Eğitmen 

Eğitim, yönetimin onayladığı bir eğitmenin yakın gözetimi altında gerçekleştirilecektir. Eğitmenin, eğitmen 
olabilmesi için eğitim verdiği mikro otomobille ilgili yeterli bilgi ve becerisi olmalıdır. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Kullanım öncesi inceleme formları üç yıl boyunca saklanacaktır 

Bakım ve onarım raporları mikro otomobilin kullanım ömrü boyunca saklanacaktır 

Üçüncü taraf inceleme kayıtları, geçerli oldukları süre boyunca saklanacaktır 

 REFERANSLAR 

Better Work Kamboçya ve AIP Vakfı İş Birliği: www.aip-foundation.org 

Motorlu Endüstriyel Araçlar CLS'si 

 Motorlu Endüstriyel Araçlar (PIT) 

 STANDART 

Tedarikçi, motorlu endüstriyel araçların (PIT) kullanımıyla ve görevlerin gerçekleştirilmesiyle ilişkili risklerin 
azaltılması veya ortadan kaldırılması için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR  

22.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi; PIT, malzemelerin yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması için asgari olarak şunları içeren 
yıllık risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• PIT ekipmanının, görevlerinin ve ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. Makinelerin veya ekipmanın 
kurulumu, bakımı, incelenmesi, temizlenmesi ya da onarımı örnek olarak verilebilir. 

• Yükleme/boşaltma ve yük rampası ekipmanın ve bunlarla ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Otonom araçların (AV), mevcut PIT tesis sistemi üzerindeki etkisi. 

• Belirlenen tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemleri. 

22.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi PIT prosedürleri uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak şunları içerecektir:  

PIT Araç Güvenliği 

Tedarikçi, tüm PIT operatörlerini yerel yasalarla ilgili şartlar ve yetkiler doğrultusunda eğitmek için bir 
program geliştirecektir.  

EHS profesyonelleri, yöneticileri ve süpervizörleri, AV satın alımı ve uygulaması öncesinde Makine 
Güvenliği CLS'sine başvuracak ve bu CLS'deki şartlara uyacaktır. 

http://www.aip-foundation.org/
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Düzenli Önleyici Bakım Programı 

Tesiste düzenli aralıklarla çalıştırılan tüm PIT'lere, araç imalatçısının önerdiği şekilde düzenli önleyici 
bakım yapılacaktır. Bakım, uygun yetkiye sahip nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilecektir.  

Akü Şarjı ve Yakıt Doldurma Alanları 

Tüm tesisler, uygun havalandırma şartları dâhil olmak üzere akü şarjı ve yakıt doldurma alanları için 
güvenli çalıştırma prosedürleri oluşturacak, yayınlayacak ve uygulayacaktır. Yayınlanan işaretlerde şunlar 
yer alacaktır: 

• Gerekli/önerilen kişisel koruyucu ekipmanlar 

• Göz yıkama istasyonlarının ve duş tesisatlarının yerleri 

• Dökülme setlerinin yerleri 

• Çevrede sigara içilmesiyle ilgili kurallar.  

Güvenlik ve emniyet şartları asgari olarak aşağıdakileri de içerecektir: 

• Şarj cihazları sabitlenecek, örtülecek ve hava şartlarından korunacaktır 

• 30 metrelik (100 ft) alan içinde sigara içilmeyecektir 

• Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar ve dökülme müdahale ekipmanı 

• Göz yıkama/duş tesisatı hazır olacaktır 

Trafik Yönetimi 

Her tedarikçi, PIT trafiği yönetimi için asgari olarak aşağıdakileri ele alan prosedürler ve politikalar 
uygulayacaktır: 

• PIT operatörü kişisel koruyucu ekipmanları 

• Kör noktalar için dışbükey aynalar 

• Hız sınırı işaretleri 

• İşaretli yaya yolları 

• Motorlu yolcu taşıtı geri vites koruması. Geri vites alarmları ve gözcü örnek olarak verilebilir 

• Yüklü ve yüksüz PIT için tesis içi sürüş kuralları 

• PIT operatörleri için tedarikçinin lisans verme şartları 

Malzemeleri Yükleme ve Boşaltma 

Tesisler, tesis içi veya tesis dışı yükleme ve boşaltmayla ilgili tüm faaliyetler için prosedürler geliştirecek 
ve uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak aşağıdakileri kapsayacaktır: 

• Yüklerin seçilmesi 

• Yük güvenliği 

• İstifleme ve ayırma 

• Kamyonların ve römorkların yüklenmesi 

• Personelin ekipmanla kaldırılması ve indirilmesi 

• Korkuluk şartları 

• Yük şartları 

• Kaldırma ekipmanı özellikleri 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar 

Malzeme Deposu 

Tesisler, tesis içi veya tesis dışı malzeme deposu ile alakalı tüm faaliyetler için prosedürler geliştirecek ve 
uygulayacaktır. Prosedürler asgari olarak aşağıdakileri ele alacaktır: 
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• İstifleme sınırları 

• İstiflerin dengelenmesi (kayışla bağlama ve sınırlayıcılar örnek olarak verilebilir) 

• Malzeme depolama konteynerleri (kutular, paletler, kızaklar veya raflar örnek olarak verilebilir) 

• İstifleme engelinden kaçınma. Malzemeleri koridorlardan, girişlerden, acil durum çıkışlarından, 
havalandırma sistemlerinden, yangın söndürücülerden ve ilk yardım kitlerinden uzakta depolamak 
örnek olarak verilebilir. 

• Büyük konteynerler ve variller için depolama/istifleme şartları 

• Raf yük kapasitesi işaretleriyle ilgili şartlar 

• Yanıcı madde depolama kısıtlamaları 

• Kırık paketler veya konteynerlerle ilgili prosedürler 

Raflar 

Tesisler, malzemelerin raflara yüklenmesi, raflardan boşaltılması ve raflara depolanmasıyla ilgili tüm 
faaliyetler için prosedürler geliştirecek ve uygulayacaktır. Prosedürler asgari olarak aşağıdakileri ele 
alacaktır: 

• Beklenen yükler için raf tasarımı ve yapımıyla ilgili şartlar 

• Temelle ilgili şartlar 

• Raf kimlik numarası işaretleri 

• Raf montajı ve bakımı süreçleri 

• Maksimum çalışma yükü işaretleri 

• Yıllık inceleme yönergeleri 

• Yapısal olarak hasar gören raflar için raporlama protokolleri. 

Yükleme Alanı 

Tesiste yükleme alanı varsa römorkların giriş için güvende ve emniyette olmasını sağlamak üzere güvenlik 
önlemleri alınacaktır. Herhangi bir römork yükleme veya boşaltma işlemine geçmeden önce aşağıdaki 
şartların sağlandığından emin olun: 

• Çalışılan yakın alanın tehlikelerden arındırılmış olup tüm ekipmanların iyi çalışır durumda olması.  

• Zeminde moloz olmaması. 

• Römork duvarlarının, zemininin ve tavanının hasarsız olması. 

• Yükleme alanı ışıklandırmasının çalışır durumda olup tüm römorku aydınlatmaya yetmesi. 

• Yükleme rampasının iyi durumda olduğundan emin olmak için denetlenmesi. 

• Römorkları tutturmak için ICC kilitleme sisteminin kullanıldığı kapıların doğru çalıştığından emin 
olmak amacıyla test edilmesi. 

• Yükleme kilitlerinin olmadığı durumlarda römorkların en az bir tekerlek takozuyla sabitlenmesi. 

22.2.3 EĞİTİM 

PIT kullanan veya yakınında çalışan işçiler, tedarikçinin politikaları ve prosedürleriyle ilgili eğitim alacaktır. 
PIT operatörleri değerlendirilecek ve uyuşmazlıklar veya tekrar eden uyuşmazlıklar olması durumunda 
gerekli bilgi tazeleme eğitimi tedarikçi tarafından sağlanacaktır.  

Eğitime aşağıdakiler ve daha fazlası dâhil olacaktır: 

• Yük kapasitesi 

• Düşme önleme ve koruma 

• Sınırlama sistemi işlemleri 

• Malzemelerin yüklenmesi/boşaltılması 
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• Uyarı sistemi işlemleri 

• Güvenli çalıştırma prosedürleri 

• Araç incelemeleri 

• Trafik kuralları 

• Yaya güvenliği 

• PIT operatörleri için kişisel koruyucu ekipman şartları 

• Araç bakımı şartları.  

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tedarikçi, önemli kayıtların, talep edilmesi hâlinde hazır olması için belge muhafazası uygulamaları 
geliştirecektir. Bu gibi kayıtlara aşağıdakiler ve daha fazlası dâhil olabilir:  

• Güncel risk değerlendirmeleri 

• PIT ve raf inceleme formları üç ay boyunca saklanacaktır 

• Bakım ve onarım kayıtları üç yıl boyunca saklanacaktır 

 REFERANSLAR 

İlgili rehberler, teknik belgeler, eğitimler ve bilgi formları talep edilmesi hâlinde hazır olacaktır. 

Sıradaki CLS'ler: 

• Makine Güvenliği  

• Yaralanma ve Hastalık Yönetimi  
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Yatakhaneler, Kantinler ve Çocuk Bakım 
Tesisleri Sağlıklı ve Güvenlidir 

Konut, yemek ve çocuk bakımı da dâhil olmak üzere tedarikçi tarafından işletilen tüm tesisler güvenli, 
hijyenik ve sağlıklıdır. Çocuk bakım odaları da dâhil tüm tesislerde yerel yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra 
bina inşaatı ile sağlık ve güvenliği kapsayan CLS'ye uyulacaktır. Tedarikçi, bu üretim dışı/dağıtım 
tesislerini işletmeye ilişkin sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için sağlam 
güvenlik yönetimi sistemlerine sahiptir.  

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Kantin Yönetimi 

• Çocuk Bakımı Yönetimi 

• Yatakhane Yönetimi 

• İçme Suyu 

• Sanitasyon 

 Kantin Yönetimi  

 STANDART 

Tedarikçi; güvenli, temiz ve sağlıklı gıda hazırlama ve tüketme alanlarının işletilmesi ve bakıma tabi 
tutulmasıyla ilgili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve prosedürler geliştirip 
uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR  

23.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık kantin yönetimi risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Tehlikelerin (gıda kaynaklı tehlikeler ve mutfak güvenliği dâhil) belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riskleri azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.  

• Kantinde servis edilen yemeklerden kaynaklı gıda zehirlenmesi ve/veya gastroenterik hastalıklar 
yaşanması durumunda izlenecek prosedürler. 

23.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, yemek servisiyle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için asgari olarak 
aşağıdakileri kapsayacak prosedürleri uygulayacaktır:  

Yemek Servisi İşçileri 

Yerel yasaların gerektirdiği yerlerde, yılda en az bir kez tıbbi muayeneden geçecek ve bulaşıcı 
hastalığının olmadığı belgelendirilecektir. 

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltmaya yönelik prosedürleri anlayacak ve izleyecektir. 

Yemek yaparken ve servis ederken saç filesi, eldiven ve önlük takacaktır. 

Gıdayla çalışmadan önce ellerini iyice yıkayacak ve dezenfekte edecektir. 

Gıda Hazırlama ve Tüketme Alanları 

Temiz ve dezenfekte edilmiş olacaktır. 
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Dayanaksız gıdalar tesiste depolandığında, 5 °C'den (41 °F) altındaki sıcaklıkları muhafaza edebilecek bir 
mekanik soğutma sistemi olacaktır. 

Hem sıcak hem de soğuk su sağlayan lavabolar olacaktır. 

Pişirme, servis ve yemek yeme aletleri her bir kullanımdan sonra yıkanıp dezenfekte edilecektir. 

Masa üstleri ve tezgahlar her bir kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edilecektir. 

Böcekler ve kemirgenler uzak tutulacaktır. 

Çöp ve atıklar sızdırmaz, emici olmayan ve her gün boşaltılan konteynerlerde saklanacaktır. 

Yemeklik yağlar sıhhi tesisata veya sel suyu kanallarına boşaltılmayacaktır. 

Çiğ et, çiğ kümes hayvanı eti, çiğ balık, sebzeler ve kabuklu yemişlerin farklı hazırlama alanları, tabakları 
ve aletleri olacaktır. 

Servis edilen tüm yemeklerin örnekleri 72 saat boyunca buzdolabında saklanacaktır. 

Tüm gıda hazırlama ve tüketme alanları, sigara içilmeyen alanlar olarak belirlenecektir. 

Tuvaletler 

Tüm gıda servisi işçileri, tuvaleti kullandıktan sonra ellerini iyice yıkayıp dezenfekte edecektir. 

Tuvalet kullanımı sonrasında ellerin yıkanması gerektiğini belirten işaretler asılacaktır. 

Gıda kaynaklı hastalık veya bulaşma olayları için müdahale mekanizması ve prosedürleri oluşturulacaktır. 

23.2.3 EĞİTİM 

Yemek servisi işçilerine, gıdanın uygunsuz şekilde yönetilmesinin neden olduğu risklerle ilgili bilgi ve 
eğitim verilecektir. Bu eğitim şunları içerecektir: 

• Risk değerlendirmesi ve prosedürlerin incelenmesi. 

• Gıda güvenliği ve depolama şartları. 

• Kişisel hijyen. 

• Gıda kaynaklı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar farkındalığı. 

• Mutfak güvenliği uygulamaları. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler 

Mevcut risk değerlendirmesi 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Yangın Güvenliği Yönetimi  

• Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği  

• Acil Durum Eylemi  

 Çocuk Bakımı Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi, çocuklarla çalışma veya çocuk bakımıyla ilişkili riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için 
süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 



Çocuk Bakımı Yönetimi NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 68/133 

 

 ŞARTLAR  

24.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, çocuk bakım tesisleri ve çocuklarla çalışma (ör. futbol okulları ve etkinlikleri) konusunda 
asgari olarak şunları içeren yıllık risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Tüm potansiyel tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için gerekli olan kontrol önlemlerinin belirlenmesi. İlk yardım, kardiyopulmoner 
canlandırma (kalp masajı, CPR) ve güvenli oyun alanları örnek olarak verilebilir.  

24.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi çocuk bakımı prosedürleri uygulayacaktır. Bu prosedürler asgari olarak şunları içerecektir:  

Çocuklarla Çalışma 

Etkinlik organizatörü yerel yasalara uyacaktır. 

İlk yardım ve CPR konusunda yetkin kişiler hazırda bekleyecektir. 

Yasal olarak ilk yardım ve tıbbi tedavi uygulamak veya çocukları araba, otobüs ya da başka bir ulaşım 
şekliyle taşımak için onların yerine hareket etmek üzere yazılı ebeveyn veya vasi onayı. 

Ebeveyn ya da vasilerin iletişim bilgileri bir dosyada saklanacaktır. 

Çocuklarla çalışacak işçilerin, işe alım öncesinde güvenlik taramasından geçmesi. 

Çocuklar yalnızca yetkili bir ebeveyne, vasiye veya belirlenen kişiye teslim edilebilir. 

Bulaşıcı/salgın hastalıklarla (ör. su çiçeği, kızamık ve bit) ilgili prosedürlerin geliştirilip uygulanması. 

Çocuk Bakım Tesisleri 

Rahat ve güvenli sıcaklık koşulları sağlanacaktır. 

Bebekler için uygun alt değiştirme istasyonları sağlanacaktır. 

Yemek yeme veya gıda hazırlama alanlarının mevcut olacaktır. 

Çocukların dokunmaması için tüm sıcak yüzeyler yalıtılmış olacaktır. 

Çocukların erişebileceği alanlarda bulunan prizler, kullanılmadıkları zaman kapakla kapatılacaktır. 

Ocaklar korumalı olacaktır. 

İlaçlar, zehirler ve diğer tehlikeli maddeler kilitli dolaplarda saklanacaktır. 

Tesis her zaman temiz ve bakımlı durumda olacaktır. 

Tesiste bulunan çocuklarla birlikte her ay yangın tahliyesi tatbikatları yapılacaktır.  

Açık hava oyun alanları güvenli ve emniyetli olacak, açık sular veya çukurlar çitle çevrilecek veya üstleri 
kapatılacaktır. 

İçme suyu mevcut olacaktır. Su içmek için ortak bardak veya eşya kullanımı yasaktır. 

Çocukların erişebileceği lavabolara soğuk su ve 43 °C'yi (110 °F) geçmeyecek sıcak su sağlanacaktır. 

Tuvaletler temiz ve çocuklara uygun olacak, el yıkama alanları sağlanacaktır. Her 15 çocuk için bir tuvalet 
ve lavabo tahsis edilecektir. 

Her çocuk için ayrı temiz beşikler, bebek karyolaları veya matlar (çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine 
uygun olacak şekilde) ve temiz çarşaflar sağlanacaktır. Akşam bakımı için her çocuğa sağlam ve su 
geçirmez bir yatak verilecektir. Beşikler, bebek karyolaları ve matlar arasında en az 0,9 m (3 ft) boşluk 
olacaktır. 
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60'tan fazla çocuğun olduğu tesislerde tam zamanlı, eğitimli bir tesis yöneticisi olacaktır. 

Her çocuk için aşılar, ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar ve ihmal veya olağan dışı yaralanmalarla ilgili bilgilerin de 
dâhil olduğu sağlık kayıtları tutulacaktır. Herhangi bir ihmal veya olağan dışı yaralanma tesis yöneticisine 
raporlanacaktır.  

24.2.3 EĞİTİM 

Çocuklarla çalışan tüm işçiler asgari olarak şunları içeren eğitim alacaktır: 

• Risk değerlendirmesine genel bakış 

• Çocuklarla çalışmak için en iyi uygulamalar ve yerel yasa şartları 

• İlk yardım ve CPR 

• Yazılı prosedürler 

24.2.4 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Güncel işçi güvenlik taraması kayıtları 

Güncel ebeveyn veya vasi iletişim bilgileri 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Yangın Güvenliği Yönetimi  

• Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği  

• Acil Durum Eylemi  

 Yatakhane Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi, yatakhane tesislerinin işletilmesi ve bakımıyla ilgili risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak 
için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

25.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, kullanım öncesinde ve her yıl, asgari olarak şunları içeren bir yatakhane yönetimi risk 
değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Yatakhane tesislerinin işletilmesi ve bakımıyla ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Isıtma ve soğutma sistemleri, yangın 
koruması ve güvenliği örnek olarak gösterilebilir. 

25.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, yatakhane yönetimi için asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak prosedürler uygulayacaktır: 

Genel 

Rahat ve güvenli sıcaklık koşulları sağlanacaktır. 

Yemek yeme ve gıda hazırlama alanları sağlanacaktır. 
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Konut yapısal olarak sağlam, iyi durumda, temiz ve güvenli olacak, içinde yaşayanlar için doğa olaylarına 
karşı güvenli koruma sağlayacaktır. 

Konut; itfaiye, sağlık ve polis teşkilatları dâhil olmak üzere, yerel acil durum müdahale personelinden 
uygun şekilde hizmet alabilecek durumda olacaktır. 

Her yaşam alanı, içindeki herkes için kişisel eşyaların özel olarak saklanmasına yönelik hükümlerle 
birlikte, kişi başına en az 4 m2 alan sağlayacaktır. 

Tüm yaşam alanlarında yeterli aydınlatma ve elektrik hizmetleri sağlanacaktır. 

Çöpün hijyenik olarak toplanması ve bertaraf edilmesi için hazırlıklar yapılacaktır. 

Yatakhaneler 

Her yatakhane sakinine ayrı yatak, karyola veya ranza (üçlü ranzaya izin verilmez) sağlanacaktır. 

Tedarikçinin sağladığı tüm yatak malzemeleri temiz ve hijyenik olacaktır. 

Her cinsiyet için ayrı uyku alanları sağlanacaktır. 

Duş ve Tuvalet Alanları 

Her 15 yatakhane sakinine 1 tuvalet düşecek şekilde tuvalet olanakları sağlanacaktır. 

Tuvalet olanakları her yaşam biriminin en fazla 50 m (164 ft) uzağında olacaktır. 

Tuvaletler cinsiyete göre ayrılacak ve işaretlenecektir. 

Tuvaletler günlük olarak temizlenip sterilize edilecektir. 

Tüm duş ve yıkanma alanları basınçlı, sıcak ve soğuk içme suyu sağlayacaktır. 

Duş ve yıkanma alanları her yaşam biriminin en fazla 50 m (164 ft) uzağında olacaktır. 

Duş başlıkları, minimum 1 m (3,3 ft) arayla ve her 15 yatakhane sakinine 1 duş başlığı düşecek şekilde 
yerleştirilecektir. 

Her cinsiyet için ayrı duş ve yıkanma olanakları sağlanacak ve bunlar cinsiyete göre işaretlenecektir. 

Duş ve lavaboların zeminleri emici olmayan malzemeden yapılacak ve günlük olarak sterilize edilecektir. 

Yangın Güvenliği ve İlk Yardım 

Acil bir durumda ayrıntılı tahliye prosedürlerini içeren acil durum eylem planları, tesis boyunca rahatça 
görülebilen yerlere asılacaktır. 

Yangın söndürme ekipmanları sağlanacak ve her yaşam biriminden en fazla 30 m (98,45 ft) uzaktaki bir 
konumda rahatça erişilebilir durumda olacaktır. 

Her katta en az iki çıkış açıkça belirtilecektir. 

Yıllık yangın tatbikatları belgelendirilecektir. 

Her zaman ilk yardım setleri sağlanacak ve 50 yatakhane sakinine 1 set düşecek şekilde kullanıma hazır 
durumda tutulacaktır. 

Tehlikeli kimyasal maddeler yalnızca belirlenen alanlarda depolanacaktır. 

Aylık İncelemeler 

Ortak alanların, merdiven boşluklarının, yangın söndürme ekipmanlarının ve acil durum çıkışlarının 
engellenmemiş olmasını sağlamak için düzenli incelemeler yapılacaktır.  

Haşereyle Mücadele Programı 

Her yatakhane, böcek ve kemirgenlerle mücadele için prosedürler oluşturacaktır. 
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Ayda en az bir kez inceleme ve uygulama gerçekleştirmesi için bir haşereyle mücadele hizmetiyle 
sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet, yatakhanede sakinlerinin yakınında kullanılmaya uygun ve yerel 
yasalarla uyumlu olan, onaylı uygulamaları kullanacaktır. 

Haşereyle mücadeleyle ilgili yazılı raporlar, tesisteki haşereyle mücadele kayıtlarında saklanacaktır. 
Harita, kullanılan kimyasal maddelerin etiketleri, güvenlik bilgi formları (SDS), haşereyle mücadele 
sözleşmesi ile sigorta ve lisans sertifikası kayıtlarda yer alacaktır. 

Haşereyle mücadele yüklenicisi, böcek ve kemirgen istilasının incelenmesinden ve kontrol altına 
alınmasından sorumlu olacaktır. Kemirgen, böcek veya diğer zararlı hayvanların tuzaklara yakalanması 
durumunda, haşereyle mücadele yüklenicisi tuzakların atılması sorumluluğunu üstlenecek ve yatakhane 
yöneticisini/mülk sahibini bilgilendirecektir. 

25.2.3 EĞİTİM 

Yatakhane sakinleri, acil bir durumun neden olabileceği risklere karşı bilgilendirilecek ve eğitilecektir. 
Eğitim aşağıdaki asgari şartları içerecektir: 

• Acil durum eylem planı. 

• Yangın söndürme ve ilk yardım ekipmanlarının yerleri ve bu ekipmanların nasıl kullanılacağının 
anlaşılması. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tesis, yangın tahliyesi tatbikatı kayıtlarını en az üç yıl boyunca saklamalıdır. 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Yangın Güvenliği Yönetimi  

• Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği  

• Acil Durum Eylemi  

 İçme Suyu 

 STANDART 

Tedarikçi, tüm işçiler için güvenli içme suyunun rahatlıkla ve çabucak kullanılabilir olmasını sağlamak 
üzere süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

26.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık içme suyu risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecek veya daha sık test yapılması gerekiyorsa yerel yasalara uyacaktır: 

• İş yerindeki içme suyunun kirlenmesine yol açabilecek tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• İçme suyunun kirlenme riskini azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Arıtma ve numune 
alma örnek olarak verilebilir. 

26.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak su kalitesi prosedürlerini uygulayacaktır: 
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• İşçilerin tümüne içme suyu sağlanacaktır. 

• İçilemeyen su kaynakları, gerektiği şekilde etiketlenecektir. 

• Su dağıtma üniteleri tehlikeli çalışma ortamlarından uzakta yer alacaktır. 

• Ayrı su bardakları veya kapları için hijyenik depolama ve temizleme alanlarının sağlanması. 

• İçilemeyen sular, gıda hazırlığı veya yemek için kullanımdan önce kaynatılacak ya da başka bir 
yöntemle zararlı maddelerden arındırılacaktır. 

• Tesisin içme suyu kaynaklarının kirlenmesi veya bu durumdan şüphelenilmesi durumunda yazılı 
müdahale prosedürleri. 

Sudan Numune Alma Programı 

İçme suyu sağlanan tesis için bir kaynak olarak kuyu gibi yer altı sularını veya yüzey sularını kullanan her 
tedarikçi, su kalitesini belirlemek için bir numune alma programı uygulayacaktır.  

Önerilen uygulama olarak, numunelerin alınacağı minimum zaman aralığı bölgedeki 
risk durumuna göre belirlenmelidir.  

Asgari olarak aşağıdaki şartlar karşılanacaktır: 

• Kullanıcı nüfusuna bağlı olarak numune alma sıklığı: 

Nüfus Minimum numune/çeyrek (3 ayda bir) 

25 – 999 1 

1.000 – 4.999 10 

5.000 – 9.999 15 

10.000 – 19.999 20 

> 20.000 50 

• Bakteri ve dezenfeksiyon kabul seviyeleri: 

o Fekal koliformlar = 0,0 MPN/100 mL veya hiç bulunamadı 

o Giardia lamblia kistlerinin %99,9 inaktivasyonu, virüslerin %99,99 inaktivasyonu 

o Sisteme giren ev dezenfektanının yoğunluğu 0,2 mg/L'den az olamaz 

o Ölçülen toplam klor, kombine klor veya klor dioksit miktarı, her ay numunelerin %95'inde 
tespit edilebilir olacaktır 

Tedarikçi belediye veya yerel yargı mercii tarafından sağlanan suyu kullanıyorsa su tedarikçisiyle 
görüşerek su kalitesi özelliklerinin karşılandığını doğrulayın. Belediye veya yerel yargı mercii su testi 
gerçekleştirmediyse tedarikçi, testi tarif edildiği şekilde gerçekleştirecektir. 

26.2.3 EĞİTİM 

Su Kalitesi Farkındalığı 

Yer altı suyundan (kuyu) veya yüzey suyundan faydalanan tesislerdeki tüm işçiler, şubenin su kalitesi 
standartları ve prosedürleriyle ilgili farkındalık seviyesi eğitimi alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları 
içerecektir: 

• İlk yardım veya başka bir tıbbi yardım gerektiren içme suyuyla ilgili herhangi bir hastalık için 
raporlama prosedürleri. 

• Hastalık raporlama prosedürleri. 

Su Kalitesi Eğitimi 

Tesisteki su kalitesi programının bakımından sorumlu olan tüm işçiler, içme suyunun kirlenmesi 
durumunda gerçekleştirilecek acil durum müdahalesiyle ilgili eğitim alacaktır. 
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 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tedarikçi, su kalitesinin analiz testi sonuçlarını en az üç yıl boyunca saklayacaktır. 

 Sanitasyon 

 STANDART 

Tedarikçi, iş yeri ortamındaki sanitasyonla ilişkili riskleri en aza indirmek için süreçler ve prosedürler 
geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR  

27.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren, yıllık sanitasyon risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Sanitasyonla ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Havalandırma ve temizlik 
örnek olarak verilebilir. 

27.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, işçilerin, tesis içi yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin çalıştığı alanları sanitasyon tehlikelerinin 
olmadığı bir durumda tutmak için prosedürler uygulayacaktır. Prosedürler asgari olarak şunları içerecektir: 

• Tüm çalışma alanlarının temiz, kuru ve onarım açısından iyi durumda olması. 

• Her iş yerinin, kemirgenlerin, böceklerin veya diğer zararlı hayvanların girmesini engelleyecek 
şekilde tasarlanması ve bakımının yapılması. 

• İş kapsamındaki görevler nedeniyle ıslanıldığında, ıslanmaya karşı koruma sağlanması. 

• Çöp ve atıklar sızdırmaz, emici olmayan ve her gün boşaltılan konteynerlerde saklanacaktır. 

• Dökülen suların hemen temizlenmesi ve suyun uygun bir şekilde bertaraf edilmesi (ıslak zeminde 
uyarı işaretleri kullanılacaktır). 

• Aşağıdaki oranlara göre tüm cinsiyetler için yeterli sayıda ayrı tuvaletin sağlanması: 

İşçi Sayısı Minimum Tuvalet Sayısı Lavabo Sayısı 

1 – 15 1 1 

16 – 36 2 2 

36 – 55 3 3 

56 – 80 4 4 

81 – 110 5 5 

110'dan fazla Her 40 ek işçi için 1 ek tuvalet ve lavabo 

• Tüm tuvalet olanaklarında yeterli havalandırma ve kapalı kanalizasyon borularının olması. 

• Tüm tuvaletlerin en az günde bir defa temizlenip dezenfekte edilmesi. 

• Tüm çalışma alanlarında el sabununun olduğu lavaboların sağlanması. 

• Tüm lavabo alanlarının her birinin yanında kağıt havluların, hava üfleyicilerin veya devamlı olarak 
temiz havluların sağlanması. 
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27.2.3 EĞİTİM 

İşçiler aşağıdaki konularda eğitim alacaktır: 

• Hijyen 

• Temizlik 

• Sanitasyon prosedürleri 

• Gıda güvenliği 

• Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar  

• Kişisel önlemler 

• Çevresel önlemler 

• Dökülmelerin ve sızıntıların temizlenmesi ve çevrelenmesiyle ilgili prosedürler. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 
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Bina Amaca Uygundur 

Tedarikçinin bina ve yük taşıma yapıları; yerel yasalara, onaylı inşaat veya yapı mühendisliği inşaat 
onaylarına ya da uluslararası standartlara göre inşa edilmiştir. Çok amaçlı kullanımlara izin verilmez. Bu 
bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği 

• Asbest  

• İnşaat Güvenliği Programı Yönetimi 

 Bina Tasarımı ve Yapı Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi; bina tasarımı ile binaların inşası, kullanımı ve bakımıyla ilişkili güvenlik risklerini azaltmak veya 
ortadan kaldırmak için politika ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır.  

 ŞARTLAR 

28.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren ve binanın kullanım için güvenli olup olmadığını belirleyen risk 
değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Binanın tasarımı, inşası ve binanın yapısal bütünlüğünü zayıflatabilecek ek faktörlerle ilişkili 
tehlikelerin tanımlanması. Çatıda kar birikmesi, su girmesi, deprem, makineden gelen titreşim, 
komşu binalardan kaynaklanan riskler gibi doğal ve insan kaynaklı potansiyel tehlikelerin bir listesi 
örnek olarak verilebilir.  

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Düzenli incelemeler, eğitim, 
bina güçlendirme ve depreme karşı iyileştirmeler örnek olarak verilebilir.  

28.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, bina tasarımı ve yapı güvenliği için asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak prosedürler ve 
süreçler uygulayacaktır: 

Genel  

Binaların, hangisinin yerel yönetim tarafından onaylandığına veya asgari olarak bu CLS'nin tüm şartlarını 
karşıladığına bağlı olarak yerel imar kanunu veya International Building Code'a (Uluslararası İmar 
Kanunu) uygun şekilde tasarlanması. 

Binaların planlanan kullanım amacına uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi. Üretim tesislerinin 
endüstriyel kullanım için tasarlanması örnek olarak verilebilir. 

Bölgedeki imar yetkilileri veya yargı mercii tarafından istenen tüm gerekli ve uygulanabilir izinlerin, tasarım 
sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve bu izinler için başvurulması. Ekipman izinleri, yapı 
ruhsatları ve iskan izinleri örnek olarak verilebilir. 

Tasarımın yerel imar yetkilileri tarafından onaylanması veya yerel bir imar yetkilisi yoksa binanın onaylı 
profesyonel bir yapı tasarımcısı veya inşaat/yapı mühendisi tarafından tasarlanması. 

Yüklerin Yapı Tasarımı 

Binalar, ara katlar ve ara kat yapıları, yapı öğeleri ve bağlantılarındaki yapı malzemeleri için belirtilen 
mukavemeti veya izin verilebilen stresi aşmadan tüm yükleri desteklemek üzere tasarlanır ve inşa edilir. 
Tasarım; zemin yükü derecelendirmesini, ölü yükleri ve beklenen doğa olaylarından veya risk 
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değerlendirmesinde belirlenen afetlerden kaynaklanan ek yükleri içermelidir. 

Yük derecelendirmeleri, onaylı tasarım levhalarına eklenecek ve binanın sahibi veya temsilcisi için uygun 
şekilde göze çarpan noktalara yerleştirilip ve sabitlenecektir. 

Kaybolan, çıkarılan veya okunmaz hâle getirilen levhalar, bina sahibi veya temsilcisi tarafından 
değiştirilecektir. 

İş Yerinin Yapı Tasarımı 

Her tedarikçi; işçilerin, tesis içi yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sıhhat riski olmadan 
çalışması için uygun çalışma alanını sağlayacaktır. Üretim alanında bulunan toplam kişi sayısı, üretim 
alanının fit karesinin kişi başına 200 fit kare (yaklaşık 18,6 m2) ile bölümünü aşmamalıdır. Örneğin, 20.000 
fit karelik (yaklaşık 1860 m2) taban alanındaki maksimum kişi sayısı 100 işçidir (20.000 fit kare ÷ 200 fit 
kare/kişi=100 işçi). 

Çıkışların Yapı Tasarımı 

Her tesis yangın veya diğer acil durumlar için güvenli çıkış yöntemleri sağlayacaktır. Güvenli çıkış 
yöntemleri asgari olarak:  

• Kaçış rotasının belli olacağı şekilde tasarlanıp işaretlenecektir. 

• Antreler ve koridorlar güvenli çıkışa gitmiyorsa ÇIKIŞ YOK olarak işaretlenecektir  

• Çıkmaz veya güvenli çıkışa gitmeyen koridorların 16,67 m'den (50 ft) uzun olmayacağı şekilde 
tasarlanacaktır. 

• Her iş yerinde (bina, yapı, bölüm veya alan buna dâhil olabilir) en az iki farklı çıkış yolu olacak 
şekilde tasarlanacaktır. Böylelikle, çıkışlardan biri yangın veya başka bir acil durum nedeniyle 
engellense de başka çıkış yolları olacaktır 

Aydınlatmanın Yapı Tasarımı 

Her tedarikçi binayı, güvenli çalışma koşulları için yeterli aydınlatmanın sağlanacağı şekilde tasarlayacak 
ve donatacaktır. 

Merdivenlerin ve Basamakların Yapı Tasarımı 

Her tedarikçi, güvenli geçiş için yukarı ve aşağı giden basamaklar ve merdivenler tasarlayacaktır. Asgari 
olarak her tedarikçi şunları sağlayacaktır:  

o Standart korkuluklar (dört veya daha fazla basamak için) 

o Minimum 0,56 m (22 inç) genişlik 

o Kaydırmaz yüzeyi olan basamaklar 

o İki kat arasındaki merdiven boyunca değişmeyen basamak yüksekliği ve genişliği 

Yük Kapasitesi Aşılmaz 

Her tesiste, ölü ve hareketli yüklerin neden olduğu streslere dayanacak için tasarlanmış bir çatı 
bulunacaktır.  

Çatılar, basamaklar ve ara katlar üzerindeki yükler tasarım kapasitesini veya belirtilen dayanıklılık 
sınırlarını geçmeyecektir.  

Kullanımda Değişiklik 

Mevcut bina yeni bir kullanım grubu kategorisi olarak değiştirildiğinde, bina tasarımı yeni kullanımın 
şartlarına uygun olacaktır. 

Bina Ekleri veya Değişiklikleri 

Mevcut binaya yapılacak ekler veya binadaki değişiklikler, hangisinin daha sıkı olduğuna bağlı olarak yerel 
imar kanununa uyacak veya asgari olarak bu CLS'nin tüm şartlarını karşılayacaktır.  
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Mevcut binanın, herhangi bir ekin veya değişimin imar kanununa uyduğundan emin olmak için yapı 
analizini bir üçüncü taraf tamamlayacaktır. 

Bakım ve İncelemeler 

Binalar, hangisinin daha bağlayıcı olduğuna göre International Building Code'un (Uluslararası İmar 
Kanunu) 1705. Bölümüne veya yerel yasalara uygun olarak incelenecektir. 

İncelemelere çatı, ara kat ve duvarlar dâhil tüm yük taşıyan yapılar dâhil olacaktır. 

Uygun durumlarda, incelemelere toprak testi dâhil olacaktır. 

Herhangi bir bakım işi için tüm geçerli izinler mevcut olacaktır. 

Genel Eğitim 

Bu durumdan etkilenen işçiler, işe alındıklarında ve ihtiyaç oldukça bilgi tazeleme eğitimi alacaktır. 

İşçilere herhangi bir zemine, çatıya, binaya veya diğer yapılara böyle bir yapının tasarlandığından daha 
yüksek kapasitede yük koymanın, koyulmasına izin vermenin ya da yüke neden olmanın yasak olduğu 
öğretilecektir. 

Bakım Eğitimi 

Bina bakımıyla ilgili sorumlulukları olan işçiler, yukarıdakilere ek olarak düzenli eğitim alacaktır. Bu eğitim, 
asgari olarak şunları içerecektir: 

• Yerel yasalar 

• Bina tehlikeleri, doğal tehlikeler, binanın yapısını etkileyen operasyonel tehlikeler 

• Yapısal öğelerdeki yük sınırları 

• Ek roller ve sorumluluklar 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Binanın mimari çizimleri 

Mevcutsa imar izinleri 

Sigorta inceleme raporları dâhil, inceleme ve bakım kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

Sıkıştırma, kırılma ve yer değiştirme dâhil olmak üzere zemin mekaniği testleri 

 REFERANSLAR 

International Building Code'un (Uluslararası İmar Kanunu) güncel sürümü 

1705. Bölüm, Gerekli Doğrulama ve İnceleme 

NFPA 1 ve NFPA 101 

https://codes.iccsafe.org/
https://www.nfpa.org/
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 Asbest 

 STANDART 

Tedarikçi, asbest içeren malzemelerin (ACM) belirlenmesi ile yönetimi için süreçler ve prosedürler 
geliştirip uygulayacaktır. Tedarikçi; tüm işçileri, tesis içi yüklenicileri, alt yüklenicileri, ziyaretçileri ve 
tedarikçileri asbestle ilgili hastalıkların potansiyel sağlık tehlikelerinden korumak için ACM operasyonu ve 
bakımıyla ilgili yönergeler ve prosedürler hazırlayacaktır. Bu CLS, tedarikçinin sahip olduğu tüm binalar ve 
yapılar için geçerlidir. Bu CLS, işçinin asbeste maruz kalabileceği rutin işlerle birlikte ACM'yi onarmak ya 
da ortadan kaldırmak için üstlenilen işlerde de geçerlidir. 

 ŞARTLAR 

29.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri içeren bir ACM risk değerlendirmesi gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Bilinen veya şüphelenilen ACM'ni yerinin, miktarının, türünün, durumunun ve ilgili tehlikelerinin 
yetkili bir çalışan tarafından belirlenmesi. 

• ACM ile ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Etiketleme, erişim kontrolü ve incelemeler 
örnek olarak verilebilir. 

29.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Bildiği veya şüphelendiği ACM'ler olan her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri içeren prosedürler 
uygulayacaktır: 

• Etkilenen işçilere ACM varlığının ve ilişkili sağlık tehlikelerinin iletilmesi. 

• Tehlikelerin, asbest içeriğinin ve önlemlerin belirtileceği şekilde ACM'nin etiketlenmesi. 

• ACM üzerinde yapılacak tüm çalışmalar için izin alınması. 

• Çalışmalar yalnızca eğitimli ve yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

• ACM ile çalışıldığında kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, mühendislik kontrolleri, 
temizlik ve bakım şartları, sınırlama ve temizlik ekipmanlarıyla ilgili hazırlıklar. 

• Yerel yasalara uygun olarak ACM'nin doğru şekilde bertaraf edilmesi. 

• Bilinen veya şüphelenilen ACM'lerin durumunu doğrulamak için üç aylık incelemeler. 

• ACM ile çalışanlar için tıbbi denetim yapılması. 

• ACM'nin atılması: 

o Tesis içindeki ACM'nin atılmasıyla ilgili çalışmanın kapsamını belirlemek için asbest 
yönetimi planı geliştirilecektir. Yönetim planında, işçilerin ve yüklenicilerin ACM'nin atılması 
sırasında oluşabilecek potansiyel maruz kalmalardan korunmalarını sağlamak için gerekli 
tüm faaliyetler belirtilecektir. 

o Yakın alanlarda çalışan işçileri ACM'nin atılmasından kaynaklanan, havada taşınan asbest 
riskinden korumak için ACM atılmadan önce etrafı uygun şekilde kapatılacak veya bariyerle 
çevrelenecektir.  

o ACM'nin atılması tamamlandıktan sonra, çalışma alanındaki muhafaza veya bariyerin 
kaldırılmasından ve alanın açılmasından önce yerel yasalara uygun olarak hava örneği 
alınacaktır. 
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29.2.3 EĞİTİM 

Asbest Farkındalığı 

ACM olduğunun bilindiği veya bu durumdan şüphelenilen alanlarda çalışan tüm işçiler her yıl eğitim 
alacaktır. Eğitim şunları içerecektir: 

• ACM'nin temel düzeyde tanınması. 

• ACM ile ilişkili sağlık tehlikeleri. 

• Asbest liflerinin salınımına neden olabilecek faaliyetler. 

• Örselenmiş ACM'nin söz konusu olduğu durumlarda bildirim şartları. 

• Tesise özgü ACM politikaları ve prosedürleri. 

ACM Bakım İşçileri 

ACM ile doğrudan teması olan bakım veya muhafaza personeli gibi tüm işçiler her yıl aşağıdaki eğitimi 
alacaktır: 

• ACM'ye hasar vermekten veya örselemekten nasıl kaçınılacağı. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, takılması, sınırları ve bakımı. 

• ACM'nin bakım prosedürleri. 

• ACM'nin hasar gördüğü ve bozulduğu yerlerde işaretler. 

• Asbest lifi salınımına müdahale. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Güncel risk değerlendirmesi ve envanter 

Bakım, onarım ve bertaraf etme kayıtları (izinler ve laboratuvar raporları dâhil) kullanım süresine ek olarak 
30 yıl boyunca saklanacaktır 

Bilinen veya şüphelenilen ACM ile ilgili üç aylık incelemeler, en az üç yıl boyunca saklanacaktır 

 İnşaat Güvenliği Programı Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi, yeni inşaat faaliyetleriyle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 SORUMLULUKLAR 

İnşaat güvenliği programı yöneticisi (CSPM), portföylerindeki tüm projelerde inşaat güvenliği 
programının başarıyla yönetilmesini sağlamaktan sorumludur. Örneğin CSPM, program yönetiminin etkili 
bir şekilde uygulandığından emin olmak ve bu konuda destek vermek için ek bir proje yöneticisini 
denetleyebilir. CSPM; risk analizini, düzenli güvenlik denetimi raporlarını ve aylık yaralanma raporunu 
tedarikçi yönetim ekibine göndermekten sorumludur. CSPM'nin, sağlık ve güvenlik tehlikeleri uygun bir 
şekilde kontrol edilmediğinde iş durdurma yetkisi de vardır. 

 ŞARTLAR  

30.3.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, yeni inşaat projelerinin her biri için asgari olarak şunları içeren risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 
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• İnşaat projesi için mülke ve çevredeki alana yönelik görevlerin ve ilgili tehlikelerin ve çevresel 
etkilerin belirlenmesi. 

• Çevresel etkilerin ve listelenen tehlikelerin risklerinin değerlendirilmesi. 

• Riskleri azaltmak için denetim yöntemlerinin (ör. eğitim) belirlenmesi. 

30.3.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren bir inşaat güvenliği programı tasarlayıp uygulayacaktır:  

İnşaat Güvenliği Yönetimi Çerçevesi 

• Ana yüklenici ve inşaat alt yüklenicisi yetkilendirme süreci  

• Projenin boyutunun ve zorluğunun tanımlanması 

• Proje boyutuna göre rollerin ve sorumlulukların tanımlanması 

Projeye Özgü Güvenlik Programı 

• Program öğeleri 

• Sertifikalar 

30.3.3 PROJENİN BOYUTU VE KARMAŞIKLIK DÜZEYİ 

Küçük Ölçekli Proje Boyutu ve Karmaşıklık Düzeyi  

Küçük ölçekli bir inşaat projesini temsil eden herhangi bir çalışmadır. Bu projeler, aşağıdaki faktörlerden 
herhangi biriyle nitelendirilir: 

• Kısa süre 

• Küçük ekip (<10 zanaat işçisi) 

• Minimum alan veya arazi kullanımı 

Bu proje düzeyi, genel olarak daha düşük bir risk seviyesini temsil eder ve kullanılmayan alanlarda veya 
ev sahibinin yönetimindeki inşaatlarda basit tesis binalarının inşasını içerir. 

Orta Ölçekli Proje Boyutu ve Karmaşıklık Düzeyi 

Orta ölçekli bir inşaat projesini temsil eden herhangi bir çalışmadır. Bu projeler, aşağıdaki faktörlerden 
herhangi biriyle nitelendirilir: 

• Üç ila altı aylık süre 

• Önemli miktarda alan kullanımı 

• Daha büyük ekip (10-100 vasıflı işçi) 

Bu proje düzeyi genel olarak daha yüksek risk seviyesini temsil eder ve karmaşık tesis inşaatlarını veya 
kullanılan bir alandaki inşaatı kapsar. 

Büyük Ölçekli Proje Boyutu ve Karmaşıklık Düzeyi 

Büyük ölçekli bir inşaat projesini temsil eden herhangi bir çalışmadır. Bu projeler, aşağıdaki faktörlerden 
herhangi biriyle nitelendirilir: 

• Altı aydan başlayan ve yıllarca sürebilen uzun çalışma süreleri 

• Büyük ekip (>100 zanaat işçisi) 

• Geniş alan veya arazi kullanımı 

Bu proje düzeyi genel olarak en yüksek risk seviyesini temsil eder ve karmaşık ağır makine tesisleri ve 
kampüs inşaatını içerir. 

30.3.4 EĞİTİM 

Yeni inşaatta yer alan tüm işçiler, bu CLS'de özetlenen konular hakkındaki şantiye politikaları ve 
prosedürleriyle ilgili eğitim alacaktır. İşçiler değerlendirilecek, uyuşmazlık veya tekrar eden uyuşmazlıklar 
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olması durumunda politika ve prosedürler üzerine gerekli bilgi tazeleme eğitimi tedarikçi tarafından 
sağlanacaktır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Projenin Başlaması 

Proje başlangıcındaki belgeler şunları içerecektir: 

• Yasal onay/izinler 

• Risk değerlendirmesi 

• Tesise özgü güvenlik planı 

• Acil durum müdahale planı ve irtibat listesi 

• Olay bildirimi akış şeması  

• Güvenlik eğitimi kayıtları ve iş gücü bilgisi listesi 

• Bakım kayıtları 

• İş güvenliği analizi (JSA) 

• Güvenli çalışma planı (SWP) 

• Birleşik iş planı (IWP) 

• Prosedür yöntemi (MOP) 

Günlük 

Proje boyunca her gün şunlar belgelendirilecektir: 

• İş öncesi planlar 

• Ekipman inceleme listeleri 

Haftalık 

Proje boyunca her hafta şunlar belgelendirilecektir: 

• Düzeltici eylemlerle birlikte haftalık güvenlik incelemesi sonuçlarını içeren haftalık güvenlik raporu 

• Fark edilen tehlike sayısı 

• Projenin haftalık güvenlik veya İş Güvenliği Toplantısı brifinglerinin konusu ve görev listesi 

• Projenin haftalık güvenlik temsilcisi toplantı tutanağı ve görev listesi. 

Aylık 

Proje boyunca her ay şunlar belgelendirilecektir: 

• Tamamlanan proje güvenliği kontrol listesi  

• Güvenlik incelemelerinin sayısı 

• Zaman kaybına neden olan yaralanmalar ve önemli kıl payı atlatma durumlarının tamamıyla ilgili 
soruşturma raporu 

• Atık bertaraf etme kayıtları 

• Toplam ilk yardım vakası sayısı 

• Toplam kaydedilebilir yaralanma sayısı 

• Toplam kıl pay atlatma sayısı. 

Üç aylık 

Proje boyunca üç aylık belgeler arasında güvenlik denetimi raporları bulunacaktır.  
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 REFERANSLAR 

Supplier Construction Safety Playbook 

Sıradaki CLS'ler: 

• Düşme Koruması  

• Yüklenici Güvenliği  

• Yaralanma ve Hastalık Yönetimi  

https://nike-public.box.com/s/ccm8gz93xa9l3hmezrnli5e5cq509sux
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Yangın ve Acil Durum Eylem Planları Yürürlüktedir  

Tedarikçi, normal çalışma faaliyetleri ve acil durumlar sırasında işçileri korumak için bir yangın önleme ve 
acil durum eylem planına sahiptir. Tedarikçi, işçilere acil durumları bildirmek için yangın algılama 
sistemleri, işçilerin binayı terk etmeleri gerektiğinde güvenli çıkış yolları ve acil durumlarda işçilerin binada 
kalmaları gerektiğinde güvenli sığınak yerleri sağlar.  

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Acil Durum Eylemi 

• Yangın Güvenliği Yönetimi 

 Acil Durum Eylemi 

 STANDART 

Tedarikçi, acil bir duruma yol açabilecek olaylara müdahale etmek için süreçler ve prosedürler geliştirip 
uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

31.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık acil durum müdahale riski değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Acil duruma yola açabilecek olayların belirlenmesi. Yangın, bomba tehdidi, toplumsal münakaşa, 
hava kirliliği, kaçırma/rehin alma, sel, tsunami, deprem, kasırga ve tıbbi acil durumlar örnek olarak 
verilebilir. 

• Her bir acil durumla ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Yangın 
alarmı/alarm sistemleri, elektrik sisteminin ve makinelerin bakımı ile onarımı, acil durum planları, 
eğitim, alarm sistemleri ve kontrol merkezi örnek olarak verilebilir.  

31.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, yazılı acil durum müdahale ve planlama prosedürleri geliştirecek ve uygulayacaktır. Bu 
prosedürler asgari olarak şunları içerecektir: 

• Planla ilgili görevlerin açıklaması veya daha fazla bilgi için iletişime geçilecek kişilerin adları veya iş 
unvanları. 

• Acil durum personelinin rolleri ve sorumlulukları (komuta ve kontrol dâhil). 

• Acil durum telefon numaralarının yayınlanması dâhil acil durumları raporlama yöntemleri. 

• Tahliye prosedürleri ve yayınlanan planlar (tahliye gerektiren acil durumlar için). 

• Tahliyeden önce santraldeki önemli ekipmanları çalıştırmak veya işlemleri başlatmak üzere kalan 
işçilerle ilgili hazırlıklar ve bu işçilerin belirlenmesi. 

• Engellilere yardım çalışmalarının belirlenmesi ve bununla ilgili hazırlıklar. 

• Kurtarma ve tıbbi görevler. 

• Tüm işçilerin sayılması için şunları içeren hazırlıklar: 

o İş yeri dışındaki toplanma alanlarının ve iş yerindeki sığınma bölgelerinin belirlenmesi. 

o Tahliye sonrası sayım yapılması. 

o Sayımda çıkmayan kişilerin adlarının ve bilinen son konumlarının belirlenmesi ve bu bilginin 
süpervizöre iletilmesi. 
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o Tesis içi yükleniciler, alt yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçiler gibi işçi olmayan tüm kişileri 
saymak için yöntem belirlenmesi. 

o Olay anında tesis dışı konumlara daha fazla tahliye için prosedürlerin hazırlanması.  

• İşçilere acil durum hakkında bilgi vermek için iletişim süreci. İşe geri dönme ve eve gitme durumları 
örnek olarak verilebilir. 

• Her işçi için yıllık tahliye tatbikatı 

• Yıllık acil durum eylemi ve planlama programı değerlendirmesi 

• Coğrafi konuma bağlı olarak, aşağıdakilerle ilgili prosedürleri içerebilecek sert hava koşulu ve 
doğal afet planlarının geliştirilmesi: 

o Seller 

o Kasırgalar veya tayfunlar 

o Hortumlar 

o Depremler 

o Volkanik patlamalar 

• Kimyasal madde ve dökülme müdahale planı 

• Toplumsal kargaşa planı 

• Acil durdurma prosedürleri 

• Bomba tehdidi tahliye prosedürleri 

• Yıllık acil durum eylemi ve planlama programı değerlendirmesi 

31.2.3 BİLDİRİM/ALARM SİSTEMİ 

Her tesise kurulacaktır. Sistem asgari olarak şunları içerecektir: 

• Prosedürlere göre hareket etmek için uygun uyarılar. Alarm sistemleri şunları içerecektir: 

o Sesli alamlar: çanlar, kornalar, sirenler, anonslar veya hoparlör sistemi. 

o Görsel alarmlar: Yanıp sönen ışıklar veya flaş ışıkları.  

• Ortam gürültüsü ve ışık seviyelerinin üzerine çıkıldığında bildirim/alarm. 

• Ayırt edici ve tanınabilir bildirim/alarm. 

• Bildirim/alarm sistemini etkinleştirme yöntemleri. 

• Sistem; test, onarım veya bakım zamanları haricinde daima çalışır durumda olacaktır. 

• Yıllık ve düzenli testler ile bakım, yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilecektir. 

31.2.4 EĞİTİM 

Tüm işçiler, başlangıçta ve acil durum eylemi ve planlama prosedürleri her değiştiğinde asgari olarak 
şunları içeren eğitimler alacaktır: 

• Acil durum prosedürleri. 

• Ulusal Yangından Korunma Birliği'nin Can Güvenliği Kanunu'na (NFPA 101) uygun olan kaçış 
rotası ve prosedürleri. 

• Acil durumların nasıl bildirileceği. 

• Bildirim/alarm sisteminin etkinleştirilmesi. 

Acil Durum Personeli 

Acil durumlarda ek rolleri ve sorumlulukları olan tüm işçiler, özellikle görevleriyle ilgili olarak yıllık eğitim 
alacaktır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 
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Tahliye tatbikatı belgesi en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

Bildirim/alarm sistemi test ve bakım belgeleri en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

Güncel acil durum planı 

 REFERANSLAR 

Yangın Güvenliği Yönetimi CLS'si 

NFPA 101 

 Yangın Güvenliği Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi, tesisteki yangın tehlikeleriyle ilişkili riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

32.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık yangın güvenliği yönetimi risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Ana yangın tehlikelerinin ve tutuşma kaynaklarının belirlenmesi. 

• İlişkili tehlikeler nedeniyle risk altındaki insanların belirlenmesi. 

• İlişkili tehlike riskinin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması. Yangın söndürme ekipmanı, 
eğitim ve alev alabilen maddelerin güvenli depolanması örnek olarak verilebilir.  

32.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, yangın güvenliği için asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak prosedürleri uygulamaya 
koymuş olacaktır: 

Acil durumlarda yangın söndürme ekipmanlarını kullanması beklenen işçiler, yangın söndürme teknikleri 
ve tehlikeleri konusunda eğitilecektir. 

Yangın Önleme 

Kolayca tutuşabilen ve alev alabilen malzemelerin olabildiğince az miktarda depolanması. 

Alev alabilen maddelerin onaylanmış dolaplarda depolanması. 

Sigara içme politikasının uygulanması. Yalnızca belirli alanlarda sigara içilmesi örnek olarak verilebilir. 

Elektrik aksamının güvenli ve iyi çalışır durumda tutulduğundan emin olunması. 

Yangından Korunma 

Tüm yangın ekipmanının envanterinin çıkarılması. 

Uygun yangın dedektörlerinin ve alarm sistemlerinin kullanımda olması. 

Yangına karşı su serpme sistemleri (uygun olan yerlerde) ve bu sistemler bozulduğunda uygulanacak 
prosedürler. 

Alanda beklenen yangın türüne uygun olan yangın söndürme ekipmanının sağlanması. 

Yangın söndürme ekipmanın kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir nitelikte olması. 

https://www.nfpa.org/
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Yangın söndürme ekipmanın işaretlerle belirtilmesi. 

Yangın söndürme tüplerinin ve hortumlarının her ay gözle incelenmesi. 

Tüm yangın söndürme ekipmanlarının incelenmesi ve bakım planının hazırlanması. 

Yangın Önlemleri 

Acil durumda işçilerin derhal kaçmasını sağlayacak, işaretlerle gösterilen yeterli acil durum rotaları ve 
çıkışları. 

Acil durum rotalarının ve çıkışlarının her zaman boş tutulması. Normal mesai saatleri içinde acil durum 
çıkışlarının kilidinin açık tutulması ve bu çıkışların dışarıdaki güvenli bir yere doğru açılması. 

Acil durum rotalarını ve çıkışlarını gösteren şemaların yayınlanması. 

Acil durum aydınlatmasının kullanılabilir, test edilmiş ve bakımlı durumda olması. 

İnceleme 

Risk değerlendirmesinin her yıl veya aşağıdakiler gerçekleştiğinde incelenmesi: 

• Yangın veya kıl payı atlatma 

• Binanın herhangi bir bölümündeki yapısal değişiklikler 

• Operasyon veya düzenlemedeki değişiklikler 

• Yeni kimyasal maddelerin satın alınması ve tesiste depolanması 

• Elektrik yükü ve kullanımındaki değişim 

32.2.3 EĞİTİM 

Tüm işçiler, işe alındıklarında ve sonrasında yılda en az bir kez yangın güvenliği eğitimi alacaktır. Bu 
eğitim, asgari olarak şunları içerecektir: 

• Yangın tehlikeleri 

• Acil durum rotaları ve çıkışları 

• Roller ve sorumluluklar 

Yangın Söndürme 

Yangın söndürme konusunda ek sorumlulukları olan işçiler, yukarıdakilere ek olarak yıllık eğitim alacaktır. 
Bu eğitim, asgari olarak şunları içerecektir: 

• Rollerine uygun yangın söndürme ekipmanının kullanımı 

• Yangın söndürme teknikleri 

• Yangın söndürmek için kişisel koruyucu ekipmanlar 

• Ek roller ve sorumluluklar 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Mevcut risk değerlendirmesi 

Yangından koruma ekipmanının mevcut konumu 

İnceleme ve bakım kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

 REFERANSLAR 

Acil Durum Eylemi CLS'si 
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İş Sağlığı ve Hijyen Tehlikeleri Kontrol Altında Tutulur  

Tedarikçi, iş yerinde iş sağlığı ve hijyen tehlikelerini öngörür, tanır, değerlendirir ve kontrol eder. Tedarikçi, 
iş yerindeki mevcut tehlikelerin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini saptamak için rutin izleme ve analiz 
yöntemleri kullanır. İşçiler, iş yerinde maruziyet sınırlarının üzerindeki fiziksel, kimyasal veya biyolojik 
tehlikelere maruz bırakılmaz.  

Bu bölüm şu CLS'leri içerir: 

• Solunum Koruması 

• Lazer Güvenliği 

• Ergonomi 

• Isı Stresini Önleme 

• Radyasyon 

• İş Yerinde Maruziyet Sınırı 

• İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü 

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

• Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler 

• Tıbbi Hizmetler ve İlk Yardım 

 Solunum Koruması 

 STANDART 

Tedarikçi; işçileri, tesis içi yüklenicileri ve alt yüklenicileri solunum sistemlerini etkileyebilecek, denetime 
tabi kimyasal maddelere fazla maruz kalmaya karşı korumak için solunum koruması programı geliştirip 
uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

33.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren yıllık solunum koruması risk değerlendirmesini gerçekleştirecek 
ve belgelendirecektir: 

• Solunum koruması gerektirebilecek görevlerin ve potansiyel tehlikelerinin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• İlk olarak mühendislik kontrolleri, sonra yönetici kontrolleri ve son olarak solunum korumasının 
kullanımının değerlendirildiği kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması.  

33.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Kartuşlu veya hava beslemeli gaz maskelerini kullanan tedarikçiler, solunum risklerini azaltmak veya 
ortadan kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri kapsayan prosedürler geliştirip uygulayacaktır: 

• Gaz maskeleri işçilerin tehlikeli hava kirleticilerine maruz kalmasını azaltmak için kullanılacaksa 
tedarikçiler, şantiyeye özgü prosedürlerin olduğu yazılı bir solunum koruması programı geliştirip 
uygulayacaktır. Plan, aşağıdaki öğeleri içerecektir: 

o Programı yönetmesi için yetkin bir program yöneticisinin atanması 

o Solunum koruması ihtiyacının saptanması için görevlendirmelerin değerlendirilmesi 
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o İşçilerin zararlı düzeyde tozla, tütsüyle, boya sisiyle, sisle, dumanla, buharla, gazla veya 
radyoaktif malzemeyle kirlenmiş havaya maruz kalabilecekleri işler, solunum koruması 
gerektirebilecek durumlar olarak belirlenecektir. 

o Gaz maskesi takmak için uygunluğun ve tıbbi değerlendirme şartlarının saptanması 

Filtrelerin, Kartuşların ve Süzgeç Kutularının Belirlenmesi 

İş yerinde kullanılan tüm filtreler, kartuşlar ve süzgeç kutuları, NIOSH onay etiketiyle etiketlenip renklerle 
kodlanacaktır. 

Etiket çıkartılmayacak ve okunabilir durumda kalacaktır. 

Kartuşlar kullanıldıkları çevreye uygun olacaktır. 

Gaz Maskelerinin Bakımı ve Muhafazası 

Gaz maskeleri aşağıdaki zamanlarda temizlenecek ve dezenfekte edilecektir: 

• Özel kullanım amaçlı gaz maskelerinde hijyeni koruyabilmek için gereken sıklıkta. 

• Birden fazla işçiye verildiğinde farklı kişiler tarafından takılmadan önce. 

• Acil durumda ve uygunluk testi ile eğitiminde kullanılan gaz maskeleri için her kullanımdan sonra. 

Değiştirme Planları 

Filtreler, kartuşlar ve süzgeç kutuları izlenecek, kirletici madde türü ve ilgili maruz kalma seviyeleri göz 
önünde bulundurularak önceden belirlenmiş plana göre değiştirilecektir. 

Değiştirme planları; deneysel veya analitik yöntemler, imalatçının önerileri ya da uygun matematiksel 
modeller kullanılarak belirlenebilir. 

Gaz Maskelerinin Seçilmesi 

Her tedarikçi, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) tarafından onaylanmış ve onay 
şartlarına uygun olacak şekilde kullanılacak bir gaz maskesi seçecektir. 

Her tedarikçi; işçilerin maruz kalma seviyesinin makul bir tahmini, kirletici maddenin kimyasal durumu ve 
fiziksel biçiminin tanımlanması dâhil, iş yerindeki solunum tehlikelerini belirleyip değerlendirecektir. 

Maruz kalmaların belirlenemediği veya makul olarak tahmin edilemediği yerlerde atmosferin, yaşam veya 
sağlık için anında tehlike (IDLH) arz ettiği kabul edilecektir. 

Tıbbi Değerlendirme 

Her tedarikçi, uyum testi ve kullanımdan önce işçinin gaz maskesi kullanma kabiliyetini saptamak için tıbbi 
değerlendirme yapacaktır. 

Her tedarikçi, tıbbi bir form veya formla aynı bilgilerin alındığı ilk tıbbi muayeneyi kullanarak tıbbi 
değerlendirmeler yapmak için bir doktor ya da lisanslı/sertifikalı başka bir sağlık uzmanı (PLHCP) 
belirleyecektir. 

Her tedarikçi, işçinin gaz maskesi kullanma kabiliyetiyle ilgili olarak PLHCP'den yazılı bir tavsiye alacaktır. 

Her tedarikçi, gaz maskelerinin bakımı ve muhafazasıyla ilgili yol gösterici bilgiler sağlayacaktır.  

Ek tıbbi değerlendirmeler, şunlar gibi belirli şartlar altında gereklidir: 

• İşçinin gaz maskesi kullanma kabiliyetiyle ilgili tıbbi belirtileri veya işaretleri raporlaması. 

• PLHCP'nin, program yöneticisinin veya süpervizörün yeniden değerlendirme tavsiyesinde 
bulunması. 

• Uyum testi ve program değerlendirmesi sırasında yapılan gözlemler dâhil, gaz maskesi 
programından gelen bilgilerin bir ihtiyacı işaret etmesi. 

• İş yeri koşullarında, işçi üzerindeki fizyolojik yükü önemli miktarda artırabilecek bir değişimin 
meydana gelmesi. 
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• Solunum koruması programındaki işçiler için tıbbi durumun yıllık olarak değerlendirilmesinin 
gerekmesi. 

Uyum Testi 

Negatif veya pozitif basınçlı, yüzü sıkıca saran bir gaz maskesi kullanan tüm işçiler, niteliksel uyum testi 
(QLFT) veya niceliksel uyum testinden (QNFT) geçecektir. 

Uyum testi; ilk kullanımdan önce, yüz için farklı bir gaz maskesi kullanıldığında ve sonrasında yılda en az 
bir kere yapılmalıdır. 

33.2.3 EĞİTİM 

Solunum Koruması Eğitimi 

İlk görevlendirme sırasında ve görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmeleri için gaz maskesi takması 
gereken işçilerde an az yıllık olarak yapılacaktır. Bu eğitim, asgari olarak şunları içerecektir: 

• Gaz maskesinin takılması ve çıkarılmasıyla ilgili doğru prosedürler (sızdırmazlık kontrolü süreci 
dâhil). 

• Doğru şekilde temizlik ve depolama. 

• Uygun durumlarda kartuş değiştirme prosedürleri. 

• Gaz maskesinin gerekli olmasının nedenleri ve doğru olmayan bir uyumun, kullanımın veya 
bakımın, gaz maskesinin sınırlamalarının ve özelliklerinin koruyucu etkisini nasıl tehlikeye 
atabileceği. 

• Gaz maskesinin sınırlamaları ve özellikleri. 

• Acil durumlarda kullanım. 

• Etkili kullanımı sınırlandırabilecek veya engelleyebilecek hastalık belirtilerinin ve semptomlarının 
tanınması. 

• Bu CLS'nin genel şartları. 

• Yıllık olarak ve şunlar gerçekleştiğinde yeniden eğitim verilmelidir:  

o İş yeri koşulları değiştiğinde ve yeni gaz maskesi türleri kullanıldığında. 

o İşçinin bilgisi veya kullanımındaki yetersizlikler nedeniyle gerektiğinde. 

Program Değerlendirmesi 

Her tedarikçi, programın doğru şekilde uygulandığından emin olmak ve doğru şekilde kullanım konusunda 
işçilerle görüşmek için gerektiği durumlarda iş yeri değerlendirmeleri gerçekleştirecektir. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Güncel uyum testi kayıtları (yalnızca gaz maskeleri). 

İnceleme kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

Bir uyum testi kaydı oluşturulacak ve sonraki uyum testine kadar muhafaza edilecektir. 

Mevcut programın yazılı bir kopyası muhafaza edilecektir. 

Her tedarikçi, istihdam süresince bütün kayıtları tutacaktır.  

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• İş Yerinde Maruziyet Sınırı  
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• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar  

 Lazer Güvenliği 

 STANDART 

Tedarikçi, iş yerinde lazere maruz kalma riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

34.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren lazer güvenliği risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Lazerler ve ilişkili tehlikelerin belirlenip sınıflandırılması. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. İzleme ve kişisel koruyucu ekipmanlar örnek 
olarak verilebilir. 

• Değişen malzeme türüne göre emisyon riskinin belirlenmesi ve hava emisyonları veya işçi 
maruziyeti için ek kontrollerin gerekip gerekmediğinin saptanması. 

34.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak şekilde iş yerinde lazere maruz kalma riskini 
azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik prosedürler uygulayacaktır: 

• Lazer tasarımına, ışına maruz kalmayı engellemek için koruma ve güvenlik kilitleri eklenecektir. 

• Alanın yalnızca yetkili personel girebilecek şekilde kısıtlanması. 

• Lazer alanlarına işaretler ve ilanların asılması. 

• Lazer sınıflandırmasına göre uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması. 

• Lazerlerin kullanımı veya lazerlerle çalışma hakkında işe özgü yazılı prosedürler. 

• Acil durum prosedürleri. 

• Lazer sistemleri, imalatçının önerilerine uygun olarak kalibre edilip test edilecektir. 

• Lazer sistemiyle ilgili tüm eksiklikler, kullanım öncesinde giderilecektir. 

• Yangın önleme ve kontrol önlemleri dâhil acil durum prosedürleri.  

34.2.3 EĞİTİM 

Lazer Güvenliği Farkındalığı 

Bu durumdan etkilenen işçiler, lazerlerin yakınında çalışan işçilerdir. Bu işçiler, ilk görevlendirme sırasında 
farkındalık seviyesi eğitimi alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Lazer radyasyonunun etkileri ve işçilerin maruz kalabileceği belirli tehlikeler ve bu tehlikelerin 
kontrol edilme şekli. 

• Güvenli çalışma uygulamaları. 

• Acil durum prosedürleri. 
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Lazer Güvenliği 

Yetkili işçiler, lazer kullanmak için eğitim almış işçilerdir. Bu işçiler önce başlangıç eğitimi, sonrasında da 
yıllık eğitim alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Tesiste bulunan lazerlerin türleri. 

• Tesiste bulunan lazerlere maruz kalmayla ilişkili potansiyel tehlikeler. 

• Maruz kalma düzeyleri ve neden oldukları riskler. 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirme sonuçları. 

• Güvenli çalışma uygulamaları. 

• Acil durum prosedürleri. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Mevcut risk değerlendirmesi 

 Ergonomi 

 STANDART 

Tedarikçi, ergonomik tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

35.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, ergonomik risk olarak tanımlanan her görev için gerçekleştirilen ve asgari olarak şunları 
içeren risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Görevlerin ve ilişkili ergonomik tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Riski azaltmak için denetimlerin belirlenmesi. Çalışma alanı tasarımı ve iş rotasyonu örnek olarak 
verilebilir. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçi, aşağıdakileri gerçekleştirmek için işlevsel 
kapasite değerlendirmesinden (FCE) yararlanmalıdır: 

• İş şartlarının ve çevresel şartların tanımlanması 

• İşe uygunluğun nesnel olarak değerlendirilmesi 

• Ergonomik tehlikeleri ele almak için etkili güvenlik eğitiminin, güvenlik 
programlarının ve işçi konaklama alanlarının bildirilmesi ve geliştirilmesi.  

FCE, adil işe alma ve istihdam uygulamaları sağlamak için yerel yasalara ve diğer 
şartlara uyacaktır. 

35.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, ergonomik tehlikeleri ele almak için gerekli prosedürleri uygulamaya koymuş olacaktır. Bu 
prosedürler asgari olarak aşağıdakileri kapsayacaktır: 

• Kas-iskelet sistemi hastalıklarının (MSD), bunlara ait işaret ve belirtilerin ve MSD tehlikelerinin 
erkenden bildirilmesi. 

• İşçilerin ergonomi sorunlarıyla ilgili önerilerinin incelenmesi ve ergonomiyle ilgili düzenli iletişimleri 
içeren işçi katılım süreci. 
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• Ergonomik tehlikelerin veya yaralanma trendlerinin raporlanması aracılığıyla sunulan ergonomik 
sorunları giderme süreci. 

• Tekrarlanan faaliyetlerde, mola veya faaliyette değişim olanaklarının sağlanması. 

• Her bir iş istasyonunun değerlendirilmesi. 

• Ergonominin ekipman ve süreçlerin tasarımına dâhil edilmesi. 

• Korunan gruplar için konaklama yerlerinin sağlanması. Korunan gruplara hamile kadınlar, yaşlılar 
ve engelli gruplar örnek olarak verilebilir. 

35.2.3 EĞİTİM 

Ergonomiyle ilişkili tehlikeleri olan görevleri gerçekleştiren herkes eğitilecektir. Eğitim şunları içerecektir: 

• İşe özgü ergonomik tehlikeler ve ergonomik risk faktörlerini azaltmak için standart çalışma 
prosedürleri. 

• Yaygın MSD türleri ve bu hastalıkların işaretleri ve belirtileri. 

• MSD'leri ve bu hastalıkların işaretlerini ve belirtilerini erken bildirmenin önemi ve erken bildirmeme 
hâlinde ortaya çıkacak sonuçlar. 

• MSD'lerin ve bu hastalıkların işaretleri ve belirtilerinin nasıl raporlanacağı. 

• MSD tehlikeleriyle ilişkili risk faktörlerinin, işlerin ve çalışma faaliyetlerinin türleri. 

• Risk faktörlerini azaltmak için kullanılan yöntemler, araçlar veya ekipmanlar. 

• Tesisin ergonomi programının özellikleri. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Güncel risk değerlendirmesi ve her bir ergonomik iş istasyonunun değerlendirilmesi. 

 REFERANSLAR 

Yaralanma ve Hastalık Yönetimi CLS'si 

 Isı Stresini Önleme 

 STANDART 

Tedarikçi; iş yerindeki ısı stresiyle ilişkili riski azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik süreç ve 
prosedürler geliştirip uygulayacaktır.  

 ŞARTLAR 

36.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren ısı stresi risk değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• Özellikle birbirini izleyen günlerdeki çevresel koşullar (ör. hava sıcaklığı, nem, güneş ışığı ve hava 
hızı). 

• Çalışma alanında ısı kaynaklarının (ör. fırınlar veya ocaklar) varlığı. 

• Fiziksel aktivite düzeyi. Vücutta ısı üretilmesine yol açan iş yükü örnek olarak verilebilir. 

• Vücudun fazla ısıyı yitirme kabiliyetini azaltan giysi veya koruyucu donanım kullanımı. 

• Bireysel veya kişisel risk faktörleri. 
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36.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, ısının neden olduğu hastalıklar ve yaralanmalarla ilişkili riski azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak prosedürleri uygulamaya koymuş olacaktır: 

• Isı stresi potansiyelinin bulunduğu iş yeri ve iş görevlerinin belirlenmesi. 

• Şunları içeren yazılı bir Isı Stresi Önleme Programı'nın geliştirilmesi ve uygulanması: 

o Isı tehlikeleriyle ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi 

o Program için sorumlulukların atanması 

o Programın ne zaman uygulanacağının saptanması 

o Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılacak kontrol önlemlerinin hazırlanması 

o Koruyucu giysilerin seçilmesi ve dağıtılması 

• Riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan ve şunları içeren çalışma uygulamalarının 
saptanması: 

o Vardiya sırasında ihtiyaç oldukça suyun yenilenmesi 

o Önleyici iyileşme dönemleri için işçilerin gölgelik alanlara erişimi 

o Isıyla ilgili olası hastalıkların belirtilerinin değerlendirilmesi 

o Acil durum tıbbi hizmetleri için iletişim hazırlıkları 

o Eğitim şartları 

• Rahat ve güvenli çalışma sıcaklığı koşullarının sağlanması. Çalışma sıcaklığı aralıkları: 

o Oturarak çalışma: 16º C (60º F) - 30º C (86º F). 

o Fiziksel çaba gerektiren çalışma: 13º C (55º F) - 27º C (81º F). 

o Çalışma sıcaklığı aralıkları korunamazsa ısı stresinin etkilerini en aza indirmek için 
aşağıdaki mühendislik, yönetici kontrolleri ve/veya kişisel koruyucu ekipmanlar dâhil 
ısı/soğuk stresi prosedürleri uygulanacaktır. 

o Her işçiye saatte bir litreye kadar su verilmesine yetecek erişilebilir içme suyunun 
sağlanması. Sıcaklık 30º C'yi (86º F) aştığında, suyu soğutmak için buz sağlanacaktır. 

o İşçiler tüm vardiya boyunca gölgeye erişebilecek ve kural olarak vardiyadaki işçilerin 
%25'inin aynı anda kullanmasına yetecek kadar gölge olacaktır. 

o Bir taşıtın içi gölge sağlamak için kullanılıyorsa taşıtın çalışan bir kliması olacaktır. 

o Açık havadaki gölgeyle kıyaslanabilir derecede serinletici bir ortam söz konusu olmadıkça, 
metal depolama kulübeleri ve diğer dış yapılar gölge sağlamaz. Örneğin, bu yapıların 
mekanik olarak havalandırılması veya hava hareketine açık olması gerekir. 

o Gölge, 200 metreyi veya 5 dakikalık yürüme mesafesini aşmayacak bir zaman aralığı içinde 
erişilebilir olacaktır. 

o Önleyici iyileşme dönemleri için (PRP) hazırlıklar. İşçi, ısının verdiği rahatsızlıktan 
kurtulmak için molanın gerekli olduğuna inanıyorsa veya ısı hastalığının belirtilerini 
gösteriyorsa PRP gereklidir. 

36.2.3 EĞİTİM 

Tüm İşçiler 

Süpervizörler ve süpervizör olmayanlar şu konularda eğitilecektir: 

• Isı hastalığıyla ilişkili çevresel ve kişisel risk faktörleri. 

• Isı hastalığı standartlarına uyum sağlamak için işveren prosedürleri 

• Su içmenin önemi 

• Ortama uyum sağlamanın önemi, bu sürecin nasıl geliştirildiği ve işveren prosedürlerinde ele 
alınma biçimi 

• Önleme, belirleme ve ısı hastalığıyla ilişkili belirtiler 
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Süpervizör olmayan işçiler, şu konularda da eğitim alacaktır: 

• Sıcağa alışık değillerse ve vücutları alışana kadar (genellikle 4 - 14 gün sürer) daha sık ara 
vermeleri gerekiyorsa bu durumun süpervizöre bildirilmesi. 

• Suyun küçük miktarlarda (8 ons/240 ml boyutundaki bardaklarda, saatte üç ya da dört defa) 
içilmesi. 

• Gölgelik alanlarda mola verilmesi ve ısının etkisinden kurtulmak için zaman tanınması. 

• İkisi de vücutta su kaybına neden olduğundan, aşırı sıcak zamanlarda alkol ve kafein 
kullanımından kaçınılması veya bu kullanımın sınırlandırılması. 

• Kendileri veya başka bir işçi baş dönmesi, mide bulantısı, hâlsizlik veya yorgunluk hissetmeye 
başladıysa süpervizörün bilgilendirilmesi. Sorunun devam etmesi hâlinde tıbbi yardım alınması. 

• Uygun giysilerin giyilmesi, güneş kremi sürülmesi ve şapka takılması. 

• İş arkadaşlarına dikkat edilmesi, ısı stresi belirtileri için tetikte olunması, belirtilerin işverene 
doğrudan veya süpervizör aracılığıyla bildirilmesi. İşçilerin birbirlerine göz kulak olmasını sağlamak 
için eşleştirme sistemi faydalı olabilir. 

• Gerekirse acil tıbbi hizmetlerin nasıl sağlanacağı dâhil olmak üzere, olası ısı hastalığının 
belirtilerine müdahale etme prosedürlerinin anlaşılması. 

• Acil durum hizmetleriyle iletişim kurulması ve gerektiğinde işçilerin acil tıp hizmeti ekiplerinin 
erişebileceği yerlere taşınması. Çalışma alanındaki ilanlarda, yakınlardaki bir hastane veya acil 
bakım tesisi açıkça belirtilecektir. 

• Acil tıp hizmetlerine, çalışma alanı için açık ve kesin bir yol tarifi sağlamaya yönelik prosedürlerin 
anlaşılması. Acil durum müdahale ekibine yol tarifinin sağlanabilmesi için işçilerin, saha 
konumlarının açıkça işaretlendiği yol haritalarına erişimi olacaktır. 

• Isı hastalığı hakkında kısa güvenlik hatırlatmalarını paylaşmak için bilgi tazeleme eğitimlerine veya 
toplantılara katılım. Özellikle sıcaklıkların yükseldiği zamanlarda bu eğitimler ve toplantılar sık sık 
gerçekleştirilecektir.  

Süpervizör İşçiler 

Süpervizör işçiler şunlar üzerine de eğitilecektir: 

• Süpervizörün, ısı stresi düzenlemelerine uyulduğundan emin olma konusundaki sorumlulukları. 

• Bir işçi olası ısı hastalığı belirtilerini sergilediğinde süpervizörün yapacakları. 

• Gerekli olduğunda acil tıp hizmetlerinin sağlanması. 

• Acil tıp hizmeti sağlayıcılarıyla irtibata geçilmesi. 

• Gerekirse işçilerin bir acil tıp hizmet sağlayıcısı tarafından ulaşılabilecekleri bir noktaya taşınması. 

• Acil durumlarda, gerektiğinde acil durum müdahale ekibine çalışma alanı için açık ve kesin bir yol 
tarifi verilmesi. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 Radyasyon  

 STANDART 

Tedarikçi, iyonlaştırıcı radyasyonla (IR) ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (NIR) kaynaklarıyla ilişkili 
riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 
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 ŞARTLAR 

37.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, asgari olarak şunları içeren, yıllık radyasyon riski değerlendirmesini gerçekleştirecek ve 
belgelendirecektir: 

• IR ve NIR kaynaklarının ve ilişkili tehlikelerin belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi. 

• Maruz kalma riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. İzleme, 
koruma ve kişisel koruyucu ekipmanlar örnek olarak verilebilir. 

37.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, bedensel yaralanma riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için asgari olarak aşağıdakileri 
kapsayacak prosedürleri uygulamaya koymuş olacaktır: 

• Radyasyon kaynaklarının tasarımında, aşırı maruz kalmayı engellemek için koruma ve güvenlik 
kilitleri bulunacaktır. 

• Bir kişinin yıllık iş yerinde radyasyona maruz kalma miktarı yılda 3 rem'i geçmemelidir. 

• Alanın yalnızca yetkili personel girebilecek şekilde kısıtlanması. 

• Radyasyon alanlarında işaretler ve ilanlar. 

• Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalan işçiler için veya düzenlemelerin gerektirdiği şekilde tıbbi 
denetim. 

• Hasarlı kaynaklara müdahaleler. 

• Radyasyon kaynaklarının kullanımı veya radyasyon kaynaklarıyla çalışma hakkında işe özgü 
prosedürler. 

• Acil durum prosedürleri. 

• İmalatçının tavsiyelerine göre, radyasyon yayan ekipmanın bakımı ve kalibrasyonu. 

• Radyasyona maruz kalmayı en aza indiren çalışma uygulamaları. 

37.2.3 YILLIK İNCELEME 

Her tedarikçi, radyasyon programının şunları içerecek incelemesini yıllık olarak (veya yeni ekipmanın 
alımı, taşınma ya da büyük bir değişiklik üzerine) gerçekleştirecektir: 

• Prosedürler 

• Radyasyon araştırması 

• Güvenlik kilitleri 

• Sızıntı ve koruma 

• Doz ölçümü (gerekliyse) 

• İşçi değerlendirmesi 

37.2.4 EĞİTİM 

Radyasyon Güvenliği Farkındalığı 

Bu durumdan etkilenen işçiler, ilk görevlendirme sırasında farkındalık düzeyi eğitimi alacaktır. Eğitim 
asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Radyasyonun etkileri. 

• İşçilerin maruz kalabileceği özel tehlikeler ve bu tehlikelerin nasıl kontrol altında tutulacağı. 

• Güvenli çalışma uygulamaları. 

• Acil durum prosedürleri. 



İş Yerinde Maruziyet Sınırı NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 96/133 

 

Radyasyon Güvenliği 

Doğrudan radyasyon kaynaklarıyla çalışan işçiler önce başlangıç eğitimi, sonrasında da yıllık eğitim 
alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Tesiste bulunan radyasyon türleri. 

• Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarına maruz kalmanın potansiyel tehlikeleri. 

• Maruz kalma düzeyleri ve neden oldukları riskler. 

• Tehlike değerlendirmelerinin sonuçları. 

• Güvenli çalışma uygulamaları. 

• Acil durum prosedürleri. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

En az üç yıllık bir süre boyunca yıllık incelemeler. 

 İş Yerinde Maruziyet Sınırı 

 STANDART 

Tedarikçi; işçinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal maruz kalma durumlarıyla ilişkili riskleri en aza indirmek 
veya azaltmak için süreçler ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. Maruz kalma durumunu, işçi sağlığını 
koruyacak düzeylerde tutacaktır. Maruz kalma seviyesini en azından mevcut olduğu durumlarda İş 
Yerinde Maruziyet Sınırları'nın (OEL) veya yerel ve uluslararası eşiklerin altına düşürecektir. 

 ŞARTLAR 

38.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren iş yerinde maruziyet sınırları risk değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Süreç ve/veya çalışma alanıyla ilişkilendirilen tehlikelerin (fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler 
dâhil) belirlenmesi. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi (gerekli olduğunda, geçerli OEL ile karşılaştırması için 
numune alma dâhil). 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Ortam içinde egzoz, havalandırma ve 
atmosferik izleme örnek olarak verilebilir. 

38.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, her bir süreç ve/veya çalışma alanıyla ilişkili riskleri azaltmak ya da en aza indirmek için 
asgari olarak aşağıdakileri içeren prosedürler uygulayacaktır: 

• Tehlikelerin önlenmesi: 

o Bina operasyonları dâhil olmak üzere işçi maruziyetini etkileyebilecek tüm malzemelerin, 
süreçlerin ve ekipmanın (ör. asbest veya PCB) onaylanması için belgelendirilmiş süreç. 

o Bunların, daha az tehlikeli veya tehlikeli olmayan malzeme ve süreçlerle değiştirilmesi. Bkz. 
Kimyasal Madde Yönetimi CLS.  

• Tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler için niteliksel ve niceliksel analiz içeren maruziyet 
değerlendirme programı. 
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• Bireysel maruz kalmanın, zaman ağırlıklı ortalama (TWA) sınırının ve kısa vadeli maruz kalma 
sınırın (STEL) veya tavan sınırın (CL) altında olduğundan emin olmak için düzenli olarak numune 
alınmasını ve uzun vadeli ortalama yoğunlukların değerlendirilmesini içeren maruziyet izleme 
programı. 

• Maruziyet izleme ve test ekipmanları kalibre edilecek, incelenecek ve bunların bakımı yapılacaktır 

• Sağlık sorunlarıyla ilgili maruziyet olasılığını belirlemek amacıyla işçi şikâyetleri ve sağlık gözetim 
kayıtları incelenecektir. 

• Tedarikçi, izin verilen maruziyet sınırları konusunda kendi ülkesi, Ulusal Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı (ACGIH), eşik sınır değerleri (TLV), Biyolojik Maruziyet İndeksleri ve/veya ABD İş 
Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) tarafından kabul edilen en sıkı düzenlemeye veya ortak 
standarda ya da sağlık şartlarına riayet edecektir.  

• Seçilen standartlar, iş yerindeki işçilere azami seviyede koruma sağlayacaktır. 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmadan önce kirleticilerin maruziyet sınırlarının altında 
kalmasının sağlanmasına yönelik mühendislik kontrollerine (ör. ortamdaki kirli gazların boşaltılması 
veya genel havalandırma) dikkat edilecektir. Gerekli olduğu durumlarda: 

o Ortamdaki kirli gazlar doğrudan açık havaya veya kirlilik kontrol ekipmanlarına 
boşaltılacaktır. 

o Isıtma, havalandırma ve klima (HVAC) dış hava girişleri ve diğer menfezler potansiyel kirlilik 
kaynaklarının yakınında olmayacaktır. Örnek olarak kirli gazların gittiği doğrultuda veya 
motorlu araçlardan çıkan gazların toplandığı noktanın yakınındaki yerler verilebilir. 

• Maruziyet kontrol ekipmanları çalışır durumda olacak, incelenecek ve bunların bakımı yapılacaktır. 

• Kabul edilemez seviyelerde olduğu tespit edildiğinde biyolojik tehlikelere yönelik arıtma planı (ör. 
lejyonella ve küf) yapılacaktır. 

İş Hijyeni Programı  

Program, asgari olarak aşağıdaki kontrol basamaklarını içermektedir: 

• Bertaraf etme 

• İkame 

• Mühendislik 

• İdari 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar 

38.2.3 KÜF 

Her tedarikçi, küf kontrolü ve önlemeye yönelik prosedürleri belirleyecektir. Bu prosedürler asgari olarak 
şunları içerecektir: 

• Tesiste aşırı nem oluşumunu önlemek için her türlü makul tedbir alınacaktır. Küf oluşumunu ve 
yayılmasını en aza indirmek için pencere ve çatılardan sızıntı olmamasına dikkat edilmelidir.  

• Hem riskli olduğundan şüphelenilen hem de yüksek riskli olduğu bilinen alanlar düzenli olarak 
gözle incelenmelidir. 

• Bina içi hava kalitesi (IAQ) ve küf örneklemesi, yerel mevzuata uygun olarak yılda bir kez veya 
gerektiğinde üçüncü taraf bir yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Küf duvarların içine, duvar kâğıdının altına, zeminlerin altına, halıların altına ve değerlendirilmesi 
zor diğer alanlara gizlenebileceğinden, görünürde küflü bölge olup olmadığı iyice araştırılacaktır.  

• Nem kaynağı tespit edilip bertaraf edildikten sonra en kısa sürede ıslah işlemleri yapılacaktır. Islah 
işlemleri sırasında küf, küf sporları ve döküntülerin çevredeki bina alanlarına salınmasını önlemek 
için muhafaza (bariyer) kullanılacaktır. 

• Bina sakinleri, küfün varlığından ve yapılan her türlü ıslah işleminden haberdar edilecektir. Bina 
sakinleri, küflü bölgeden tahliye edilecektir 
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• Küf ıslahının tamamlanmasından sonra ve muhafaza veya bariyer kaldırılmadan ve alan tahliye 
edilmeden önce yerel mevzuata uygun olarak temizlik testi yapılacaktır. 

38.2.4 EĞİTİM 

İş yerinde maruziyete yönelik yönetim, gözetim ve denetim yetkisi olan tüm işçilere ilk görevlendirme 
sırasında ve sonrasında yıllık olarak temel iş maruziyeti yönetimi eğitimleri verilecektir. Eğitim asgari 
olarak şunları kapsayacaktır: 

• İzin verilen maruziyet sınırları dâhilinde işçilerin kendi ülkelerinin, ACGIH, TLV ve/veya OSHA'nın 
yasal veya sağlık şartlarına ilişkin yerel yasaları ve konsensüs standardı 

• Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike tanıma 

• Maruziyet yolları (ör. solunum, ciltten ve açık yara yoluyla emilim) 

• Tehlike değerlendirmesi: risk değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesi 

• Maruziyet izleme yöntemleri 

• Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin kontrol hiyerarşisine göre kontrolü:  

o Mühendislik kontrolleri, idari kontroller, kişisel koruyucu ekipmanlar ve gaz maskeleri 

• Güvenlik bilgi formu (SDS) anlayışı ve farkındalığı 

Maruziyet kontrol ekipmanlarının çalıştırılması ve bakımından sorumlu işçiler, asgari olarak aşağıdakileri 
içeren eğitimleri alacaklardır: 

• HVAC sistemleri ve ortam kirli gaz ekipmanlarına yönelik özel işletim ve bakım prosedürleri 

• Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve bakımı 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar  

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi  

• Solunum Koruması  

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

ABD Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH) 

Eşik Sınır Değerleri (TLV) 

Biyolojik Maruziyet Endeksleri (BEI) 

 AŞINDIRICI PÜSKÜRTME EKİ 

Bu ekte giyim ürünlerine aşındırıcı püskürtme ile ilgili ek şartlar belirtilmektedir. 

Aşındırıcılardaki yüksek silikoz riski ve maruziyeti kontrol etmedeki zorluk 
nedeniyle tüm Nike giyim ürünlerinde apreleme tekniği olarak aşındırıcı püskürtme 
yasaklanmıştır.  

Tedarikçi, giyim ürünlerine aşındırıcı püskürtme ile ilgili mevcut ve gelecekteki işçi sağlığı ve güvenliği 
risklerini ortadan kaldırmaya yönelik süreç ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

https://about.nike.com/pages/chemistry-playbook
https://www.acgih.org/
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38.4.1 ŞARTLAR 

Risk Değerlendirmesi 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri içeren bir aşındırıcı püskürtme riski değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Parçaları, ürünleri veya hizmetleri tedarik edenler de dâhil olmak üzere tüm alt yüklenicilerin 
belirlenip listelenmesi. 

• Alt yüklenicilerin apreleme tekniği olarak aşındırıcı püskürtmeyi kullanmadıklarını doğrulamaya 
yönelik bir süreç. 

Politika ve Prosedürler 

Her tedarikçi, her bir süreç ve/veya çalışma alanıyla ilişkili riskleri azaltmak ya da en aza indirmek için 
asgari olarak aşağıdakileri içeren prosedürler uygulayacaktır: 

• Tedarikçi, aşındırıcı püskürtmeye izin verilmediğini belirten yazılı bir politikaya sahip olacaktır. 

• Tehlikelerin önlenmesi: 

o Aşındırıcı püskürtme ekipmanları tespit edilecek, sökülecek ve imha edilecektir. 

o Aşındırıcılar tespit edilerek uygun şekilde imha edilecektir. Bertaraf etme kayıtları beş yıl 
boyunca saklanacaktır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Bkz. Risk Değerlendirmesi, Bölüm 38.4.1. 

 İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü 

 STANDART 

Tedarikçi, iş yeri ortamında gürültü seviyelerini azaltmak için iş yerinde maruz kalınan gürültü ve işitme 
koruma programı geliştirip uygulayacaktır. Program kapsamında işçiler, tesis içi yükleniciler ve tesis içi alt 
yükleniciler işitme kaybına neden olan aşırı gürültü seviyelerinden korunacaktır. 

 ŞARTLAR 

39.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren iş yerinde maruz kalınan gürültü riski 
değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Yüksek gürültülü alanları belirlemek için gürültü değerlendirmesinin yapılması. Yüksek gürültülü 
alanlar, 85 dBA veya üzeri olarak tanımlanmıştır. 

• Yüksek gürültüyle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. Bu riskler arasında işitme kaybı, konsantrasyon 
kaybı ve yangın alarmlarını duyamama durumu sayılabilir. 

• Gürültü maruziyetini minimum 85 dBA'nın altına düşürmeye yönelik kontrollerin değerlendirilmesi: 

o Mühendislik kontrolleri ilk ve en iyi seçenek olarak düşünülmelidir. 

o Kişisel koruyucu ekipmanlar son seçenek olarak düşünülmelidir.  

39.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

85 dBA'nın üzerinde potansiyel gürültü seviyelerine sahip her tesis, asgari olarak aşağıdakileri 
kapsayacak şekilde işitme kaybı riskini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik işitme koruma 
programlarına ve ilgili uygulama prosedürlerine sahip olacaktır: 
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• Sekiz çalışma saati veya sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalamasının (TWA) üzerinde ortalama 85 
dBA veya üzerinde gürültüye maruz kalan işçileri doğru bir şekilde tespit etmek amacıyla gürültü 
maruziyet seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi. 

• Makinelerde veya üretim süreçlerinde önemli bir değişiklik olduğunda gürültü maruziyet 
seviyelerinin yeniden değerlendirilmesi. 

• İşitme korumasının gerekli olduğu alanları gösteren işaretlerin konulması. 

• Gerekli alanlarda işitme korumasının bulundurulup kullanılması. 

• Belirtilen gürültü seviyelerine yönelik etkililiği belirlemek için işitme koruması değerlendirmesinin 
yapılması. 

• Gürültü örneklemesi, her 1,5 yılda bir veya yerel yasalara göre (hangisi daha sıkıysa) 
gerçekleştirilecektir. 

39.2.3 İŞİTME TESTLERİ 

İşitme koruma programının bir parçası olarak, her tedarikçinin etkilenen işçiler için asgari olarak 
aşağıdakileri içeren bir işitme testi programı olacaktır: 

• Bu program için işçilerden ücret alınmayacaktır 

• Program yetkili bir tıp uzmanı tarafından yürütülecektir 

• İşe alımdan sonra odyometrik testler yapılacak ve her yıl tekrarlanacaktır 

• Etkilenen işçilere test sonuçları hakkında bilgi verilecektir 

• İşitme duyusunda yetkili tıp uzmanı tarafından tespit edilen her türlü değişiklik konusunda 
takip/düzeltici eylem uygulanacaktır 

39.2.4 EĞİTİM 

Tedarikçinin ilk görevlendirme tarihinde tüm işçilere yönelik işitme koruma programının olması durumunda 
aşağıdaki konularda eğitimler verilecek ve bu eğitimler bundan sonra yılda en az bir kez tekrarlanacaktır: 
Eğitim asgari olarak şunları kapsayacaktır: 

• Gürültünün işitme üzerindeki etkileri. 

• İşitme koruyucularının amacı. 

• Çeşitli işitme koruyucularının avantajları, dezavantajları ve zayıflatılması. 

• İşitme koruyucularının seçimi, montajı, kullanımı ve bakımına ilişkin talimatlar. 

• Odyometrik testlerin amacı ve test sürecine ilişkin açıklama. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Gürültü değerlendirme ölçümleri, en az beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. 

 REFERANSLAR 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

ABD Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH) 

Eşik Sınır Değerleri (TLV) 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kimyasal Madde Yönetimi  

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar  

https://www.acgih.org/
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• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi  

• Solunum Koruması  

 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) 

 STANDART 

Tedarikçi, iş yerinde işçi, yüklenici ve tedarikçileri bedensel yaralanmaya veya sakatlığa neden olabilecek 
tehlikelerden korumak için bir kişisel koruyucu ekipman programı geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

40.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren bir kişisel koruyucu ekipman risk değerlendirmesi 
gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 

• Kişisel koruyucu ekipman gerektirebilecek görevlerin ve bunların potansiyel tehlikelerinin tespiti 

• Tehlikelerle ilişkili risklerin değerlendirilmesi. 

• Kontrol önlemlerinin tespiti ve uygulanmasında öncelikle mühendislik kontrolleri, ikinci olarak idari 
kontroller ve son olarak da kişisel koruyucu ekipman kullanımı göz önünde bulundurulacaktır.  

40.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, kişisel koruyucu ekipman kullanımıyla bedensel yaralanma riskini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak amacıyla tüm işçiler ve ziyaretçiler için gerekli prosedürleri uygulayacaktır. Görev için gerekli 
olduğunda ve/veya bir ürünün güvenlik bilgi formunda (SDS) önerildiğinde ek veya alternatif kişisel 
koruyucu ekipmanlar sağlanacaktır. Örnek olarak düşmeye karşı koruma, neopren eldivenler ve gaz 
maskeleri verilebilir. Kişisel koruyucu ekipman prosedürleri, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacaktır: 

• Hasarlı kişisel koruyucu ekipmanların bildirilmesi ve değiştirilmesi 

• Kişisel koruyucu ekipmanların temiz, iyi çalışır durumda tutulması ve uygun şekilde saklanması 

• Kişisel koruyucu ekipmanların işveren tarafından ücretsiz olarak sağlanması ve onarılması 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar en az üç ayda bir incelenecektir 

• Kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanım uygulamalarına göre takılması/giyilmesi ve ek bir 
riski etkilememesi 

• Şu anda mevcut kişisel koruyucu ekipmanların uygunluğunun belirlenmesi ve gerektiğinde kişisel 
koruyucu ekipman değerlendirmesinin zorunlu kıldığı asgariden daha büyük tehlikelerden koruma 
sağlayan yeni veya ek ekipmanların seçilmesi 

• Birden fazla ve eş zamanlı tehlikelere maruziyetin mümkün olduğu durumlarda her bir tehlikenin en 
yüksek seviyesine karşı yeterli korumanın sağlanması veya satın alınmasının tavsiye edilmesi 

• Yapılacak iş için güvenli tasarıma ve yapıya sahip kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması, 
hijyenik ve güvenilir bir durumda muhafaza edilmesi 

• ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH), ABD Ulusal Standartlar Enstitüsü 
(ANSI) ve yerel yasaların daha yüksek standartlarını karşılayan kişisel koruyucu ekipmanların satın 
alınması. 

Göz ve Yüz Koruması 

• Göz yaralanmalarının önlenmesi için göz açısından tehlikeli alanlarda bulunabilecek tüm işçilerin 
koruyucu gözlük takması gerekmektedir.  

• Bu personelin korunmasını sağlamak için tedarikçi, ABD Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) 
Z.87.1-2003 standardında belirlenen koruyucu kriterleri karşılayan yeterli sayıda gözlük ve/veya 
polikarbonat göz koruyucusu tedarik edecektir. 
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• İşçilerin kendi gözlüklerini takmaları durumunda bu gözlüklerin üzerine takmaları için uygun göz 
koruması sağlanacaktır. 

• İşçiler uçan parçacıklar, erimiş metal, asitler veya kostik sıvılar, kimyasal sıvılar, gazlar ya da 
buharlar, biyoaerosoller veya potansiyel olarak zararlı ışık radyasyonundan kaynaklanan 
tehlikelere maruz kaldıklarında uygun koruyucular (yan koruyucular dâhil) kullanılacaktır 

• Kimyasal sıçrama tehlikesi olduğunda koruyucu gözlük ve yüz siperi gibi koruma kullanılacaktır. 

• Yüz siperleri, yalnızca birincil göz korumasının (güvenlik gözlükleri ve koruyucu gözlükler) üzerine 
takılacaktır. 

• Numaralı lens kullanan işçiler için göz koruyucuları, numaralı lensin tasarımına dâhil edilecek ya 
da numaralı lenslerin üzerine uygun şekilde yerleştirecektir. 

• Ayrıca kontak lens kullanıcıları, tehlikeli bir ortamda uygun göz ve yüz koruma cihazları 
takacaklardır. 

• Işık radyasyonuna karşı koruma sağlamak için uygun filtre lensleri ile donatılmış ekipmanlar 
kullanılacaktır. Renkli ve gölgeli lensler, filtreli lens olarak işaretlenmedikçe veya tanımlanmadıkça 
filtreli lens kabul edilmez. 

Acil Durumda Göz Yıkama İstasyonu 

• Herhangi bir işçinin gözlerinin küçük uçan nesnelere veya aşındırıcı maddelere maruz kalabileceği 
tüm alanlarda göz yıkama muslukları ve yağmurlama muslukları da dâhil olmak üzere yerel 
yasalara uygun şekilde acil durumda göz yıkama tesisleri bulunmalıdır.  

• Tüm acil durumda göz yıkama istasyonları, acil bir durumda kolayca erişilebilecekleri yerlere 
yerleştirilmelidir. Güvenlik duşu, akü şarj alanında bulunmalıdır. 

İşitme Koruması 

• Tesiste sekiz saatlik bir süre boyunca gürültü seviyelerinin 85 dBA'yı aştığı tespit edilmiş ve 
belirlenmiş alanlarda işitme koruması zorunlu olacaktır.  

• Birincil işitme koruma cihazı, çeşitli iş süreçlerinde işçileri engellemeden kullanılabilen kulak içi tip 
tapalar şeklinde olacaktır. 

• İşitme koruması kullanımının gerekli olduğu tüm alanlara giden tüm noktalara uyarı işaretleri 
asılacaktır. 

• İşitme koruması, zaman ağırlıklı ortalama (TWA) gürültüye maruz kalma oranını 85 dBA veya 
altına düşürmek için yeterli bir minimum gürültü azaltma derecesi (NRR) faktörüne sahip olacak 
şekilde kullanıma sunulacaktır. 

Baş Koruması 

• Baş koruması, risk değerlendirmesinde belirtildiği gibi kafa yaralanmalarına neden olabilecek 
inşaat ve diğer tehlikeli işlerle uğraşan tüm işçi ve yüklenicilere sağlanacak ve bunlar tarafından 
kullanılacaktır.  

• Ayrıca, düşen veya sabit nesnelerden ya da elektrik çarpmasından kaynaklanan tehlikeler söz 
konusu olduğunda şantiyelerdeki mühendis, müfettiş ve ziyaretçiler tarafından baş korumasının 
kullanılması gerekir.  

• Keskin nesnelerle temastan kaynaklanan kafa derisi yaralanmalarına karşı koruma sağlamak ve 
saçların makineye veya alçak tavanlı alanlarda çalışırken sıkışmasını önlemek için darbe 
başlıkları/kafatası koruyucular verilip takılacaktır. Bunlar, yüksek darbe kuvvetlerine veya düşen bir 
nesnenin içeri girmesine karşı koruma sağlamadığı için emniyet başlıklarının/şapkalarının yerine 
geçecek şekilde takılmayacaktır. 

Solunum Koruması  

• Gerektiğinde uygun NIOSH onaylı solunum koruması ve eğitimleri sağlanacaktır. 

• Bu korumalar ayrı ayrı kullanılacak ve maskeler iş yerinde kullanılmadan önce test edilecektir.  
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• İşçilerin karşılaştığı maruziyet, gerekli olan maske tipini, parçacıkları, havayı temizleyiciyi veya 
ortama verilen havayı belirleyecektir.  

• Kimyasallarla çalışırken bir maske gerekip gerekmediğini belirlemek için SDS'yi kontrol etmek 
önem taşımaktadır. 

Ayak Koruması 

• Ayak koruma şartları, risk değerlendirmesine dayalı olacaktır. 

• Düşebilecek paketler, nesneler ve ağır alet parçaları gibi malzemeleri taşırken veya kullanırken ve 
nesnelerin ayakların üzerine düşebileceği diğer faaliyetlerde darbe korumalı güvenlik 
ayakkabılarının veya botlarının giyilmesi gerekmektedir.  

• Palet krikolarını (manuel malzeme taşıma arabaları) ya da malzemelerin veya ekipmanların 
potansiyel olarak bir işçinin ayaklarının üzerinden yuvarlanabileceği diğer faaliyetleri içeren iş 
faaliyetleri için güvenlik ayakkabıları veya basınçlı korumalı botlar gereklidir.  

• Çivi, tel, raptiye, vida, büyük zımba teli veya hurda metal gibi keskin nesnelerin işçiler tarafından 
üzerine basılarak ayak yaralanmasına neden olabileceği durumlarda delinmeye karşı korumalı 
güvenlik ayakkabıları veya botları gereklidir. 

Düşme Koruması 

• Ayrıca PIT sürücüleri tarafından düşme durdurma sistemi kullanılacaktır. Düşme önleyici 
ekipmanların nasıl düzgün şekilde giyilip/takılıp kullanılacağına ilişkin özel ve genel eğitimlerin yanı 
sıra tazeleme eğitimleri de verilecektir. 

El Koruması 

• Kimyasal madde, kesik, yırtılma, sıyrık, delinme, yanık, biyolojik ve zararlı sıcaklıklardan 
kaynaklanan tehlikeler mevcut olduğunda uygun eldivenler giyilecektir.  

• Eldiven seçimi, eldivenlerin performans özelliklerine, koşullarına, kullanım süresine ve mevcut 
tehlikelere dayalı olacaktır. Bir eldiven türü her durumda işe yaramamaktadır.  

Cilt Koruması (Eldiven Dışında) 

• Vücuda kimyasal sıçrama olasılığı olduğu, atmosfer cilde zarar verebilecek veya cilt tarafından 
emilebilecek kirleticiler içerdiği ya da kirletici maddeler bir işçinin sokak kıyafetlerinde kalabildiği 
durumlarda cilt koruması kullanılacaktır. Koruma miktarı, maruz kalınması muhtemel vücut alanına 
bağlıdır. Küçük ve kontrollü süreçler için bir önlük yeterli olabilir. Başın üstünde çalışmak için tam 
vücut tulumu gerekebilir.  

• Vücudun gövdesini ağır veya pürüzlü kenarlardan kaynaklanan kesiklere veya darbelere karşı 
korumak için koruyucu tulum, ceket, yelek, önlük ve tam vücut giysileri bulunmalıdır.  

40.2.3 EĞİTİM 

İlk görevlendirme tarihinde ve bundan sonra yılda en az bir kez eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitim asgari 
olarak şunları kapsayacaktır: 

• Her işçi, kişisel koruyucu ekipman kullanımını gerektiren işleri yapmasına izin verilmeden önce 
eğitimleri anladığını ve kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanabildiğini gösterecektir. 

• Hangi kişisel koruyucu ekipmanların ne zaman gerekli olduğu ve kişisel koruyucu ekipmanların 
sınırlandırmaları. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, bakımı, muhafazası, kullanım ömrü ve imhası. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların ne zaman ve neden gerekli olduğu. 

• Hangi kişisel koruyucu ekipmanların gerekli olduğu. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların nasıl doğru şekilde giyileceği, çıkarılacağı, ayarlanacağı ve 
takılacağı. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların sınırlandırmaları. 



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 104/133 

 

• Kişisel koruyucu ekipmanların uygun muhafazası, bakımı, kullanım ömrü ve imhası. 

• Laboratuvar ve karıştırma personeline ortak alanlara girmeden önce eldivenlerini ve laboratuvar 
önlüklerini çıkarmaları talimatı verilecektir. Bu alanlara örnek olarak koridorlar, asansörler, yemek 
alanları, tuvaletler ve ofisler verilebilir.  

• Potansiyel olarak tehlikeli maddelerin veya ajanların taşınması için ikincil konteynerler 
kullanılacaktır. 

• Gerektiğinde tedarikçiler tarafından işçilere periyodik yeniden eğitimler verilecektir.  

o Yeni veya ek tehlikeler yaratabilecek yeni ekipmanlar ya da işlemler sağlandığında kişisel 
koruyucu ekipmanlar yeniden değerlendirmeden geçirilecektir.  

o Tesis yönetiminin durumdan etkilenen eğitimli herhangi bir işçinin kişisel koruyucu 
ekipmanları uygun şekilde kullanmak için gerekli anlayış veya becerilere sahip olmadığına 
inanmak için bir nedeni olduğunda yönetici/gözetmen, bu işçilere tekrar eğitim verecektir.  

o Ayrıca, iş yerinde veya kişisel koruyucu ekipmanlarda önceki eğitimleri geçersiz kılan 
değişiklikler olduğunda ya da etkilenen işçinin belirlenen kişisel koruyucu ekipmanlar 
hakkındaki bilgisi veya kullanımında yetersizlikler olduğunda da yeniden eğitimlerin 
verilmesi gereklidir. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

İnceleme kayıtları en az üç yıl boyunca saklanacaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

 STANDART 

Tedarikçi; fiziksel, zihinsel sağlık ve sosyal refah riskini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik süreç 
ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

41.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren iş sağlığı yönetimi riski değerlendirmesini 
gerçekleştirecek ve belgeleyecektir: 

• İş yerinde fiziksel, biyolojik, kimyasal, ergonomik ve psikososyal tehlikeler de dâhil olmak üzere 
tüm işçiler için iş yerindeki sağlık tehlikeleri belirlenecektir. 

• Bu tehlikeler ve ilgili görevlere dair belirli riskler değerlendirilecektir. 

• Sağlık riskini azaltmak için kontrol önlemlerini belirlenip uygulanacaktır. Örnek olarak Maruziyet 
İzleme Programı, Tehlike İletişim Programı, mühendislik kontrolleri, kişisel koruyucu ekipman 
programı ve psikososyal tehlike önleme verilebilir.  

41.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak şekilde sağlık tehlikelerini azaltmaya veya ortadan 
kaldırmaya yönelik prosedürleri uygulayacaktır: 

Klinikler  

Yerel mevzuata göre yerel klinikler oluşturulacaktır. Yerinde sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kapsamı, 
risk değerlendirmesine, işçi sayısına ve en yakın hastaneye erişilebilirliğe göre belirlenecektir. Oluşturulan 
yerinde klinikler (örnek olarak 1.000'den fazla işçisi olan şubeler verilebilir) asgari olarak aşağıdakileri 
içerecektir:  
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• Sağlık personeli, iş yeri ve acil tıp uygulamaları konusunda yetkin ve eğitimli olmalıdır. 

• Hastaların kabul, tedavi, nakil ve taburcu işlemlerine yönelik uygun prosedürler olmalıdır. 

• Tıbbi araçların ve gözetim araçlarının kullanımı, testi, bakımı ve kalibrasyonuna yönelik 
prosedürler olmalıdır. 

• İşe gelmeyen işçilerin işe geri dönüşüne yönelik prosedürler olmalıdır. 

• Tüm bulaşıcı veya çabuk yayılan hastalıklara müdahale ve bunların tedavisine yönelik prosedürler 
olmalıdır. 

• Tesiste sağlanan tedavi seviyesine uygun ekipmanlar olmalıdır. Örnek olarak steril eldivenler, 
kardiyopulmoner reanimasyon (CPR) bariyer maskesi, otoklav sterilizatörü, tek kullanımlık iğneler 
ve sütür kitleri verilebilir. 

• Her 1.000 işçi için en az bir özel yatak olmalıdır. 

• Klinik tesisi, sıcaklığı her zaman 21 °C –- 27 °C (70 °F – 80 °F) arasında tutabilen mekanik bir 
havalandırma sistemi ile donatılacaktır. 

• Sanitasyon standartlarına kesinlikle bağlı kalınacaktır. 

Bulaşıcı ve Çabuk Yayılan Hastalıklara Müdahale 

İş yeri ve yatakhaneler için bulaşıcı ve çabuk yayılan hastalıklara hazırlık ve müdahale planı asgari olarak 
aşağıdakileri içermelidir: 

• Çeşitli tesis, departman ve görevler ile ilişkili risk düzeyinin/düzeylerinin değerlendirilmesi. 

• Ev ve topluluk ortamlarında işle ilgili olmayan risk faktörleri. 

• Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller. 

• Salgın durumunda: 

o Resmi kurumlardan ve yerel halk sağlığı yetkililerinden bilgi alınacak ve bu bilgiler 
uygulanacaktır. 

o Bu öneriler ve kaynaklar iş yerine özgü planlara dâhil edilecek ve tüm iş yeri güvenliği 
şartları uygulanacaktır. 

o Ziyaretçi ve yüklenici protokollerinin incelenmesi. 

• Bir salgın durumunda acil müdahale ve izolasyon protokolleri. 

Sağlık Gözetimi 

Risk değerlendirmesinin sonuçlarına dayalı olarak yapılandırılmış bir sağlık gözetim programı. 

Gözetim programlarının sonuçlarını analiz ederek düzeltici eylem ve tıbbi tedavi için rehberlik sağlayan bir 
sistem. 

İstihdamın tüm aşamalarında işçilerin genel sağlığının değerlendirilmesi (işe alım öncesi, temel testler, 
görevlendirme öncesi, hastalık sonrası). 

Her işçi, kendisiyle ilgili tıbbi sağlık kayıtlarına bizzat erişebilmelidir. 

Sağlık gözetimi yetkili bir doktor, iş sağlığı uzmanı veya yetkili makam tarafından gerçekleştirilecektir. 

İş sağlığı verileri, eğilim belirleme ve sağlık iyileştirme faaliyet planlaması bakımından gözden 
geçirilecektir. 

Sağlık İyileştirme 

İş gücünün genel sağlık riskini azaltmanın bir yolu olarak önleyici tedbirler alınacaktır. Örnek olarak 
sigarayı bırakma, tetanos aşıları, Hepatit B aşıları ve kadınlar için aylık sağlık etkinlikleri verilebilir. 

Ruh Sağlığı ve Sıhhatinin Korunması ve İyileştirilmesi 

Önerilen uygulama olarak psikososyal tehlikelerin önlenmesi ve ruh sağlığı ile 
sıhhatinin iyileştirilmesi üç seviyede ele alınmalıdır:  



Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler NIKE LİDERLİK STANDARDI KURALLARI 

 

Başa Dön | Sayfa 106/133 

 

• Ruhsal zarar riskini artıran iş yeri tehlikelerinin nedeni/kaynağı ele alınarak 
ve işle ilgili risk faktörlerini azaltılarak ruh sağlığı korunmalıdır. 

• İşin olumlu yönleri ve işçilerin güçlü yanları geliştirilerek ruh sağlığı 
iyileştirilmelidir. Örnek olarak iş-yaşam dengesi ve stres yönetimi 
programları verilebilir. 

• Nedeni ne olursa olsun ruh sağlığı sorunları ele alınmalıdır. Örnek olarak 
uygun tedaviyi desteklemek ve ruh sağlığı programlarını iyileştirmek 
verilebilir. 

Özel Sağlık Hükümleri 

Tedarikçinin yabancı göçmen işçileri için özel sağlık hükümleri asgari olarak aşağıdakileri içerecektir: 

• İşe başlamadan önce masrafları işveren tarafından karşılanacak tıbbi muayene ve aşılama. 

• İstihdam süresince işçinin bulunduğu ülkede sağlanacak sağlık sigortası. 

• İstihdam süresince işçinin bulunduğu ülkede sağlanacak yaralanma/hastalık tazminatı poliçesi. 

41.2.3 EĞİTİM 

Tüm işçiler, fiziksel ve zihinsel sağlık ve sosyal refah ile ilgili bilgi ve/veya eğitimleri alacaklardır.  

Sağlık İşçileri 

Sağlık işçileri, sağlık hizmeti sağlama konusunda yetkili olmalıdır.  

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar  

• İş Yerinde Maruziyet Sınırı  

• İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü  

• Solunum Koruması  

• Ergonomi  

• Tıbbi Hizmetler ve İlk Yardım 

• Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler  

• Sanitasyon  

 Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler 

 STANDART 

Tedarikçi, iş yerinde kan yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalma riskini azaltmaya veya ortadan 
kaldırmaya yönelik süreç ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

42.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, kan yoluyla bulaşan patojenler konusunda her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren bir risk 
değerlendirmesini gerçekleştirecek ve belgelendirecektir: 
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• İş yerinde kan yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalmayla ilişkili tehlikeler tespit edilecektir 
(bireyler, görevler ve iş yerinde maruz kalma riski taşıyan alanlar dâhil). 

• İş yerinde maruziyet ile ilişkili riskler değerlendirilecektir. 

• Maruz kalma riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. 

42.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak şekilde iş yerinde kan yoluyla bulaşan patojenlere 
maruz kalma riskini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik prosedürleri uygulayacaktır: 

• Kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelerle temas önlenecektir (tüm vücut sıvıları, potansiyel 
olarak bulaşıcı olarak kabul edilecektir). 

• Kan yoluyla bulaşan patojenlerle kontamine olma olasılığı bulunan dökülmeler için hazır bulunan el 
yıkama olanakları ve dezenfektanlar. 

• Kişisel koruyucu ekipmanlar hazır bulunacaktır. Örnek olarak tek kullanımlık eldivenler ve 
kardiyopulmoner reanimasyon (CPR) koruyucuları verilebilir. 

• Keskin nesneler için atık kabı olmalıdır. Keskin nesnelere örnek olarak cam, bıçaklar ve dikiş 
iğneleri verilebilir. 

• Kan yoluyla bulaşan patojenlerle kontamine olduğundan şüphelenilen ekipman, ürün veya 
malzemeler, kapatılabilir ve biyolojik tehlike etiketli poşet ve kaplarda imha edilecektir. 

• Kan yoluyla bulaşan malzemeler; ruhsatlı, kayıtlı veya yetkili bir sağlayıcı tarafından imha 
edilecektir. Bkz. Tehlikeli Atık CLS. 

• Kontamine olmuş malzemeler, yürürlükteki düzenlenmiş atık yönetmeliklerine uygun olarak güvenli 
bir şekilde imha edilecektir.  

42.2.3 TIBBİ ŞARTLAR 

Her tedarikçi, iş yerinde maruziyet durumunda enfeksiyon riskini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya 
yönelik tıbbi prosedürleri uygulayacaktır. Tıbbi prosedürler, asgari olarak aşağıdakileri içerecektir: 

• Tıbbi aşılama programları ve takibi, yetkili bir hekim tarafından veya gözetiminde ya da başka bir 
yetkili sağlık uzmanı tarafından veya gözetiminde yapılacak ve bunun için işçilerden herhangi bir 
ücret talep edilmeyecektir. 

• Hepatit B aşısı ve yapılması gereken diğer aşılar, iş yerinde patojenlere maruz kalan tüm işçilere 
uygulanacaktır. 

• Patojenlere maruz kalan tüm işçilere maruziyet sonrası değerlendirme ve takip yapılacaktır. 

• Etkilenen işçilere tıbbi prosedürlerden sonraki 15 gün içinde tıbbi sonuçların/görüşlerin bir kopyası 
verilecektir. 

42.2.4 EĞİTİM 

İş yerinde patojenlere maruz kalma ihtimali olan tüm işçilere ilk görevlendirme sırasında ve sonrasında her 
yıl kan yoluyla bulaşan patojenler konusunda eğitim verilecektir. Eğitim asgari olarak şunları 
kapsayacaktır: 

• Geçerli düzenlemeler ve prosedürler. 

• Kan yoluyla bulaşan hastalıklara ilişkin genel açıklama. 

• Maruziyet yolları. Örnek olarak solunum ve açık yara yoluyla bulaşma verilebilir. 

• Maruziyete neden olabilecek görevler. 

• Kontrol yöntemleri ve sınırlamalar. 

• Kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı ve yeri. 

• Tıbbi ve maruziyet sonrası prosedürler. 

• İşaretler ve etiketler. 
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• Kontamine ürün, ekipman veya malzemelere yönelik imha prosedürleri. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 Tıbbi Hizmetler ve İlk Yardım 

 STANDART 

Tedarikçi, ilk yardım gerektiren veya başka tıbbi müdahale gerektiren olaylara müdahale etmeye yönelik 
süreç ve prosedürler geliştirip uygulayacaktır. 

 ŞARTLAR 

43.2.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Her tedarikçi, her yıl asgari olarak aşağıdakileri içeren tıbbi hizmetler ve ilk yardım risk değerlendirmesi 
yapıp belgeleyecektir: 

• Bir olayla sonuçlanabilecek tehlikelerin ve olay mahallinin tespiti. 

• Tehlikelerle ilişkili riskin değerlendirilmesi (her şubedeki işçi sayısı dâhil edilecektir). 

• Riski azaltmak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Örnek olarak ilk yardım malzemeleri, 
ekipmanları ve personeli verilebilir. 

43.2.2 POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Her tedarikçi, asgari olarak aşağıdakileri kapsayacak şekilde ilk yardım prosedürlerini uygulayacaktır: 

• Herhangi bir tıbbi acil duruma müdahale etmek için mevcut kaynaklar (dâhilî veya haricî). 

• Acil durumda aranacak telefon numaraları, her telefonun yanında açıkça belirtilecektir. 

• Tıbbi olanakların ve acil durum hizmetlerinin yeri ve uygunluğu. 

• İlk yardım ve tıbbi tedavi kayıtları tutulacaktır. 

43.2.3 İLK YARDIM GÖREVLİLERİ 

İlk yardım görevlisi, ilk yardım sertifikasına sahip kişidir. Her tedarikçinin hizmet boyunca işçi sayısını ve 
tehlikeleri karşılayacak yeterli sayıda eğitimli ilk yardım görevlisi olacaktır. 

İşçi Sayısı Eğitimli İlk Yardım Görevlilerinin Sayısı 

10-50 2 

51-100 3 

Her ilave 100 işçi +1 

• Sertifikalı ilk yardım görevlilerinin adları, şubeleri ve iletişim bilgileri işçilere bildirilecektir. 

• İlk yardım konusunda yıllık eğitim veya sertifika alınacaktır. 

43.2.4 İLK YARDIM MALZEMELERİ 

Her tedarikçi, riske göre ilk yardım malzemelerine sahip olacaktır. Örnek olarak ilk yardım kitleri, otomatik 
harici defibrilatör (AED) ve sedye verilebilir.  

Ofisler gibi düşük riskli alanlarda kitler; burkulma, küçük kesikler ve sıyrıklar gibi yaygın iş yeri 
yaralanmalarıyla başa çıkmak için gereken ekipmanlara sahip olmak için Sınıf A şartlarını (ve her türlü ek 
yerel şartları) karşılamalıdır.  
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Ekipman veya kimyasalların kullanıldığı yüksek riskli alanlarda kitler, Sınıf B şartlarını (ve her türlü ek yerel 
şartları) karşılamalıdır.  

İkmal Malzemeleri Sınıf A miktarları Sınıf B miktarları 

Steril yapışkan bandajlar (çeşitli boyutlarda) 16 50 

Emici kompres 2 4 

Steril göz pedleri 2 2 

Üçgen bandajlar 1 2 

Tek kullanımlık eldivenler 2 2 

Yanık tedavisi (tek kullanımlık paketler) 10 25 

Jel yanık pansumanı, 4 x 4 inç (10 x 10 cm) 1 2 

Kitler, şartları karşılayacak şekilde kitleri yerleştiren tanımlanabilir işaretler de dâhil olmak üzere aylık 
olarak incelenecektir.  

43.2.5 GÖZ YIKAMA VE DUŞ EKİPMANLARI 

Gözlere, yüze veya vücuda kimyasal maruziyet riski olduğunda ve göz yıkama veya duş ekipmanları 
gerektiğinde ekipmanlar, aşağıdaki asgari şartları karşılayacaktır: 

• Su içilebilir (içmeye uygun) olacaktır. 

• Suyun hızı, yaralanmaya yol açmayacak şekilde olmalıdır. Minimum akış oranı, minimum 15 
dakika için 1,5 L'dir (3,1 pt). 

• Keskin çıkıntılar olmamalıdır. 

• Hava yoluyla bulaşmayı önlemek için nozüller kapatılmalıdır. 

• Kontrol vanası kolayca bulunmalı ve etkinleştirildiğinde KAPALI duruma gelene kadar AÇIK 
kalmalıdır. 

• Tehlikeli maddeden en fazla 30 m (100 ft) mesafede olmalıdır. 

• Kolayca görülebilen bir işaretle erişilebilir ve tanımlanabilir olmalıdır. 

• Su nozülleri, zeminden 83,8 cm (33 inç) ile 114,3 cm (45 inç) arasında konumlandırılmalıdır. 

• Yıkama sıvısı deposu bulunan bağımsız üniteler, aşınmayacak malzemelerden yapılacaktır. 
Yıkama sıvısı, hava yoluyla kirlenmelerden korunacaktır. 

• Ünitelerdeki su sıcaklığı 15 °C – 35 °C (60 °F – 90 °F) arasında tutulacaktır. 

• Tüm ekipman ve borular donmaya karşı korumalı olacaktır. 

• Sıhhi tesisatlı göz yıkama üniteleri, hattı yıkamak ve düzgün çalıştığını doğrulamak için haftalık 
olarak etkinleştirilecektir. Bağımsız üniteler, üreticilerin şartnamesine uygun olarak incelenecektir.  

43.2.6 EĞİTİM 

Tüm işçiler, şubenin ilk yardım süreç ve prosedürleri ile ilgili eğitim alacaktır. Eğitim asgari olarak şunları 
içerecektir: 

• İlk yardım veya başka tıbbi yardım gerektiren herhangi bir olay için iletişim noktası olacaktır. 

• İlk yardım ekipmanlarının çalışma alanındaki yeri. 

• İlk yardım veya başka tıbbi yardım gerektiren işle ilgili olaylar bildirilecektir. 

• Göz, yüz veya vücut yaralanmasına neden olan tehlikeli maddeye maruz kalınırsa acil durum göz 
yıkama veya duş ünitelerinin doğru kullanımı. 

İlk Yardım Görevlileri 

İlk yardım görevlisi olarak belirlenen tüm işçiler, sertifikalı bir ilk yardım/AED eğitmeni tarafından yürütülen 
ilk yardım görevlisi eğitimi alacaktır. Bu eğitimler, asgari olarak şunları içerecektir: 
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• Birkaç farklı acil durumda yetişkinlere ve çocuklara yardım etmek için gereken temel ilk yardım 
becerileri  

• Kardiyak veya solunum acil durumu olan bir kişiye kardiyopulmoner reanimasyon (CPR) 
gerçekleştirmek için gereken temel beceriler 

• Kardiyak acil durumu olan bir kişide AED kullanmak için gereken temel beceriler.  

• Bir yaralanmadan sonra kan ve diğer vücut sıvılarını (kan yoluyla bulaşan patojenleri) temizlemek 
için gereken temel beceriler.  

İlk yardım görevlileri, eğitim aldıktan sonra bir bitirme sertifikası alacak ve sertifikalarını yıllık olarak veya 
yerel yasalara uygun olarak yenileyeceklerdir 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Her tedarikçi, ilk yardım kitlerinin ve göz yıkama veya duş ünitelerinin denetim kayıtlarını en az bir yıl 
süreyle saklayacaktır. 

 REFERANSLAR 

Sıradaki CLS'ler: 

• Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler  

• Yaralanma ve Hastalık Yönetimi  
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Saygılı 

 İstihdam Gönüllüdür 

 STANDART 

Tedarikçi; cezaevinde, sözleşmeli, bağlı veya başka çalışma biçimi de dâhil olmak üzere hiçbir zorla işçi 
çalıştırma, insan kaçakçılığı veya modern kölelik türüyle iştigal etmez. Tedarikçi, işe alım ücretleri de dâhil 
olmak üzere tüm işçilerin tüm istihdam uygunluk ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Tedarikçi, işçilere 
işçi özgürlüğü şartı koşma, istihdamın bir koşulu olarak kefalet ödeme veya bankaya para yatırma 
zorunluluğunu yasaklama ve benzersiz güvenlik açıklarına sahip işçilerin yönetimiyle ilgili hükümler 
sağlama gibi zorla çalıştırmanın temel risklerini ele almak için CLS'deki tüm şartlara uyar.  

 ŞARTLAR 

44.2.1 HAPİSHANEDE ÇALIŞMA YASAKTIR 

Tedarikçi, hapishanelerde işçi çalıştırmayacak veya hapishanelerde taşeronluk yapmayacaktır. Buna 
ürünleri üretmek için kullanılan herhangi bir malzeme, ürün veya hizmetin tedariki de dâhildir. 

44.2.2 ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAKTIR 

Tedarikçi, bir işçiyi iş yerine bağlayan veya ilzam eden ya da güç, dolandırıcılık veya zor kullanarak iş gücü 
veya hizmet alan işe alma veya istihdam uygulamalarını kullanmayacak veya bunlara katılmayacaktır. 

Belgelerin Saklanması 

İşçiler, bir istihdam koşulu olarak asıl kişisel belgelerini (pasaportlar, vizeler, çalışma izinleri, seyahat veya 
oturma izinleri, ulusal kimlikler, okul sertifikaları ya da diğer kişisel belgeler gibi) işverenlerine, iş 
acentelerine veya başka bir üçüncü tarafa teslim etmek zorunda olmayacaklardır. İşçiler, kendi belgelerine 
erişim sağlamak için para yatırmak zorunda olmayacaklardır. 

Tedarikçi, iş acentesi veya diğer üçüncü bir taraf, kendi rızaları olsa bile tedarikçinin işçileri adına güvenlik 
amacıyla işçilerin kişisel belgelerini elde tutamaz. Tedarikçi, yerel yasalar kapsamında zorunlu belgeleri 
(ikamet izni, banka hesabı, vize uzatmaları gibi) işlemesi gerektiğinde asıl kimlik belgelerini geçici olarak 
toplayabilir. Bu asıl kimlik belgeleri, toplandıktan hemen sonra tedarikçinin işçilerine iade edilecektir. 

Para Yatırma 

İşçiler, bir istihdam koşulu olarak para yatırmak, tahvil iadesi yapmak veya zorunlu tasarruf programlarına 
katılmak zorunda olmayacaklardır. 

İşçiler İstihdam İçin Ödeme Yapmayacaklardır 

İşçiler, işe alma ve istihdamla ilgili maliyetler veya ücretler de dâhil olmak üzere herhangi bir istihdam 
uygunluk ücreti ödemek zorunda olmayacaklardır.  

44.2.3 HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ  

Tedarikçi, işçilerin çalışma saatleri boyunca içme suyu ve tuvalet olanaklarına erişim izni de dâhil olmak 
üzere belirlenmiş çalışma alanlarında serbestçe hareket etmelerine izin verecektir. İşçilerin yemek 
molalarında veya mesai saatleri dışında tesisi terk etmelerine izin verilecektir. 

İşçileri için yatakhaneleri olan tedarikçiler, sokağa çıkma yasağı politikaları da dâhil olmak üzere güvenlik 
uygulamalarını ilgili işçilere bildireceklerdir. Sokağa çıkma yasakları makul olacak ve işçilere çalışma 
saatleri dışında dinlenmeleri ve kişisel faaliyetlere katılmaları için yeterli zaman sağlayacaktır. Sokağa 
çıkma yasakları söz konusu olduğunda bu yasaklar, hem yerli işçilere hem de yabancı göçmen işçilere 
eşit şekilde uygulanacaktır. 
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44.2.4 YABANCI GÖÇMEN İŞÇİLER İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Tedarikçinin yabancı işçileri işe aldığı tüm genel CLS şartlarına ek olarak tedarikçi, aşağıdaki politikalara 
sahip olacaktır:  

Yabancı Göçmen İşçi Politikası 

Tedarikçi; işe alma, istihdam ve ülkesine geri gönderme gibi istihdam döngüsü boyunca yabancı göçmen 
işçilere yönelik özel korumalarla ilgili yazılı bir politikaya sahip olacaktır. Bu politika, yerel yasalar 
kapsamında asgari olarak zorla çalıştırma yasağı, adil muamele, işe alım ücretlerinin ve ilgili maliyetlerin 
yasaklanması, ayrımcılık yapmama, hareket özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, misilleme yasağı, şikâyet 
sistemleri ve aşağıdaki şartları içerecektir. Tedarikçi, politika kapsamındaki haklarının farkında olmaları 
için yabancı göçmen işçi politikasını iş acenteleri ile alt acentelerine ve yabancı göçmen işçilere etkili bir 
şekilde iletecektir. Tedarikçi, yabancı göçmen işçi politikasını uygulamaktan ve yürütmekten sorumlu 
personelini rolleri ve sorumlulukları konusunda eğitecektir. 

Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması 

Zorla çalıştırmaya ilişkin genel yasaklarının yanı sıra tedarikçinin yabancı göçmen işçileri (veya onların 
aile üyeleri), rıza dışı istihdam veya istihdamlarının gönüllü olarak feshinin önlenmesi ile tehdit 
edilmeyeceklerdir. 

Adil Muamele 

Tedarikçi, işçilere adil davranacak ve tazminat, tatiller ve izinler ile yerel yasaların farklı yardımlar gerektirdiği 
durumlar dışında (örneğin sosyal güvenlik yardımlarının ödenmesi ile ilgili olarak) konut sağladığı herhangi 
bir işveren de dâhil olmak üzere yerel işçilerle aynı istihdam koşul ve şartlarını sağlayacaktır. 

Misilleme Yasağı 

Tedarikçi; işe alım ücretleri ve ödenen ilgili maliyetler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işe 
alma, seçme veya istihdam süreçleri boyunca meydana gelen herhangi bir sorun veya alınan eylemler ile 
ilgili endişeler hakkında bilgi veren yabancı göçmen işçilerine karşı her türlü misillemeyi yasaklayacaktır. 

Şikâyet Sistemleri 

Tedarikçi, yabancı göçmen işçilerin ayrımcılık, sindirme veya misilleme korkusu olmadan şikâyette 
bulunmaları ya da uygunsuzlukları bildirmeleri (ücret ödemesi veya ücret talep etme gibi) için güvenli 
anonim ve gizli mekanizmaları sağlayacaktır. Şikâyet mekanizmaları, yabancı göçmen işçilerin 
konuştukları tüm dilleri destekleyecektir. Bkz. Bölüm Etkili Şikâyet Süreci, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu 
İş Sözleşmelerine CLS. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin hem yabancı işçilerin hem de işverenin dilini 
konuşan bir saha koordinatörü çalıştırması veya hazır bulundurması tavsiye edilir. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin tesisteki tüm milletleri temsil eden bir işçi 
komitesi kurması tavsiye edilir. Komite üyeleri işçiler tarafından oylanacaktır. 
Yabancı göçmen işçiler için yatakhanede işçi temsilcilikleri de kurulabilir.  

İşe Alım Ücretlerinin ve İlgili Maliyetlerin Ödenmesi 

Aksi belirtilmedikçe tedarikçi; üniforma, iş araçları veya güvenlik teçhizatı da dâhil olmak üzere işe alım, 
yerleştirme ve istihdamı güvence altına almak için karşılanan maliyetler de dâhil olmak üzere işe alımla 
ilgili tüm ücret ve maliyetleri doğrudan ödeyecektir. Yasaklanan ücretlere aşağıdakiler dâhildir ancak 
bunlarla sınırlı değildir:  

• Pasaportlar, zorunlu vizeler, çalışma ve ikamet izinleri ile sabıka sorgulama ve bankacılık 
hizmetleri gibi işe alım şartlarını yerine getirmeye yönelik diğer idari maliyetler. 

• Hem göç veren hem de göç alan ülkelerdeki başvuru, tavsiye, işe alım, rezervasyon, taahhüt veya 
yerleştirme ücretleri, işe alım acentesi hizmet ücretleri (hem tek seferlik hem de yinelenen) ve alt 
temsilci tarafından karşılanan ücretler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işe alım 
hizmetleri için yapılan ödemeler. 
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• İşçilerin ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli sağlık muayeneleri de dâhil olmak üzere tıbbi 
muayeneler, testler veya aşılar ile ilgili maliyetler. 

• Tedarikçinin sorumlu olduğu işçi sağlık sigortası, hastalık sigortası veya göçmen refah fonlarına 
kayıt da dâhil olmak üzere zorunlu devlet sigortası maliyetleri. 

• İşçilerin beceri seviyesini ve niteliklerini doğrulamak için yapılan testler ile ilgili maliyetler veya ilgili 
sertifikaları almak için gerekli maliyetler. 

• Yeni işe alınan işçilerin tesis içi iş oryantasyonu ve ayrılış öncesi veya varış sonrası oryantasyonu 
da dâhil olmak üzere gerekli eğitim masrafları ile 

• Göç veren ülke içinde tarama ve işe alım, işçinin göç veren ülkedeki mutat ikamet adresinden 
tedarikçinin tesisine gelişi veya göç alan ülkede sağlanan konaklama için seyahat, konaklama ve 
geçim masrafları. 

İstihdam uygunluk ücretleri; haciz, vergi, mevduat, garanti parası veya başka yollarla işçilere ödenecek 
ücretlerden düşülemez. Bkz. Ücret ve Yan Haklar Zamanında Ödenir CLS. 

Yukarıdaki ücretlerin doğrudan peşin olarak ödenmesinin mümkün olmadığı durumlarda yukarıdaki 
ücretlerden herhangi birinin yasal olarak işçiler tarafından ödenmesi gerekiyorsa veya işçilerin istihdamları 
boyunca herhangi bir noktada bu CLS'de yasaklanan ücretleri ödedikleri tespit edilirse tedarikçi, söz 
konusu işçilere bu ücretleri derhal ve tam olarak geri ödeyecektir. Bu ücretler, işçinin ev sahibi ülkeye 
gelişinden itibaren bir ay içinde veya ücretlerin işçiler tarafından ödendiği öğrenildikten sonraki bir ay 
içinde geri ödenmelidir. 

İşe alım sırasında meydana gelen seyahat ve konaklama maliyetleri  

Tedarikçinin başka bir ülkeden yabancı göçmen işçileri işe alması durumunda kalkış vergi ve ücretleri de 
dâhil olmak üzere seyahat ve konaklama maliyetlerinden tedarikçi sorumlu olacaktır. Seyahat ve 
konaklama maliyetlerine göç veren ülke içinde tarama ve işe alım, işçinin göç veren ülkedeki mutat ikamet 
adresinden tedarikçinin tesisine gelişi veya göç alan ülkede sağlanan konaklama için karşılanan seyahat, 
konaklama ve geçim masrafları dâhildir. Hâlihazırda ülke içinde geçerli çalışma belgeleri olan yabancı 
işçiler için ilgili ulaşım masraflarının karşılanması zorunlu değildir. 

İş Acenteleri Yönetimi 

Tedarikçi, yerel yasalara uygun olarak yasal olarak onaylanmış/kayıtlı istihdam kuruluşlarını kullanacaktır.  

İş Acenteleri Durum Tespiti 

Tedarikçi, yabancı göçmen işçilerin işe alınmasında ve istihdam edilmesinde kullanılan alt acenteler de 
dâhil olmak üzere her türlü iş acenteleriyle ilgili kapsamlı durum tespiti yapmaktan sorumludur. Bu durum 
tespitleri, yeni iş acentelerinin/alt acentelerin seçilmesinin yanı sıra asgari olarak bu CLS'de yer alan 
şartları karşıladıklarından emin olmak için mevcut iş acentelerinin/alt acentelerin düzenli denetimlerinin 
ardından gerçekleştirilecektir. Durum tespiti süreci, asgari olarak bir risk değerlendirmesi, iş acentesinin 
yasal statüsünün gözden geçirilmesi, etik uygulamaları ve onlara karşı yapılan şikâyetleri içermelidir.  

Tedarikçi ile iş acentesi/acenteleri arasındaki hizmet sözleşmeleri veya yasal akitler, yasal şartlara (hem 
göç veren hem de göç alan ülkeler için), tedarikçinin politikasına ve şartlarına (işçilerden alınan ücretlerin 
yasaklanması gibi) uymak için yürürlükte olacaktır. Bu sözleşmeler, iş acenteleri tarafından sağlanan tüm 
hizmetleri, ayrıntılı kalemlere ayrılmış ücretleri ve işe alma sırasında ortaya çıkan maliyetleri içermelidir. 

Tedarikçinin yabancı göçmen işçi politikası, tüm yeni iş acentelerine yazılı olarak açıkça iletilecektir. 
Hizmet sözleşmesi yenilenirken ya da herhangi bir değişiklik veya güncelleme olduğunda politika yeniden 
iletilmelidir. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin yabancı işçileri doğrudan işe alması ve 
çalıştırması tavsiye edilir, ki bu da işçilerin işe alınması ve yönetiminde iş acentelerinin 
ve diğer üçüncü tarafların kullanımını en aza indirecektir.  

Tedarikçinin yabancı göçmen işçi bilgilerini, geri bildirimlerini ve şikâyetlerini iş 
acentelerinin devam eden performans incelemesine dâhil etmesi tavsiye edilir.  
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Tedarikçinin iş acenteleri ile yapılan sözleşmelere, büronun durum tespiti 
denetimlerine girmek istememesi veya işe alımla ilgili fabrika politikası konusunda 
herhangi bir ihlali düzeltmek istememesi durumunda ilişkinin feshedilebileceğini 
belirten bir madde eklemesi tavsiye edilir. 

Yabancı Göçmen İşçi Seçimi, Oryantasyonu ve Eğitimi 

Tedarikçi, mümkün olan yerlerde işe alım süreci boyunca yabancı işçilerin işe alınmasına doğrudan 
katılacak, ancak asgari olarak istihdam için işçilerin nihai seçimine doğrudan katılacaktır. 

İşe alma süreci boyunca tedarikçi, işe alma ve istihdam koşul ve şartlarını tüm adaylara açıkça iletecektir. 
İşe alınan yabancı göçmen işçilere iş sözleşmesini imzalamadan ve göç veren ülkeden ayrılmadan önce 
hakka dayalı ve cinsiyete duyarlı ayrılma öncesi oryantasyon eğitimi verilecektir.  

Tedarikçi, yabancı göçmen işçiler için göç edilen ülkeye geldikten sonra ve işe başlamadan önce 
anlayacakları bir dilde göç sonrası oryantasyonu gerçekleştirecektir.  

Tüm oryantasyon ve eğitimler, aşağıdakiler dâhil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 
tedarikçinin yabancı göçmen işçilerinin dilinde gerçekleştirilecektir: 

• Genel eğitimler (örneğin işe alım, şirket politikası ve prosedürleri) 

• Yabancı göçmen işçilere özel eğitimler (yabancı göçmen işçi politikası, bildirilen ücretlere karşı 
misilleme yapılmaması…) 

• Yabancı göçmen işçiler için şikâyet sistemi 

• İşçilerin sendikalara, komitelere veya diğer işçi temsil biçimlerine katılma veya buralarda yer alma 
hakları 

• İşle ilgili eğitimler 

• Güvenlik eğitimleri 

Yabancı Göçmen İşçi İş Sözleşmeleri 

Yabancı göçmen işçi istihdam ederken iş sözleşmelerine ilişkin genel şartlara ek olarak (bkz. Düzenli 
İstihdam Sağlanır CLS): 

• İşçilere gerekirse inceleme yapmaları ve açıklama talep etmeleri için yeterli zaman tanınması 
amacıyla sözleşme, hem tedarikçi hem de yabancı göçmen işçiler tarafından göçten en az beş gün 
önce imzalanacaktır.  

• İşçinin yazılı iş sözleşmesinde belirtilen şartlar, kendi ülkesinden ayrılmadan önce tam olarak 
açıklanacaktır. Bu açıklama doğru, eksiksiz ve işçinin anlayacağı ifadelerle yapılacaktır. Buna 
istihdam koşulları ve fesih nedenleri de dâhildir. 

• İş sözleşmesi, ev sahibi ülkede yasal olarak uygulanabilir ve ilgili işçinin dilinde yazılmış olacaktır.  

• Yabancı göçmen işçi, yola çıkmadan en az beş gün önce iş sözleşmesinin bir nüshasını alacaktır. 

• Yerel yasalara uymak ve eşit veya daha iyi şartlar sağlamak için değişiklik gerekmedikçe iş 
sözleşmesi, işçinin tesise varması üzerine değiştirilmeyecektir. 

Ülkesine Geri Gönderme 

Yabancı göçmen işçiler; kendi ülkelerine dönmeyi, yasal olarak izin verilirse işlerini değiştirmeyi veya 
tedarikçiyle olan iş akitlerini uzatmayı özgürce seçebilirler. Yabancı göçmen işçiler, iş sözleşmelerini 
herhangi bir zamanda makul bir bildirimle (yerel yasalara uygun olarak ve 30 günden fazla olmamak 
üzere) feshettikleri için cezalandırılmayacaktır. 
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Göç alan ülke ve göç veren ülkenin, tedarikçinin yabancı göçmen işçilerinin iş akdi sona erdiğinde veya iş 
akdinin feshinden önce kendi ülkelerine geri gönderilmeleriyle ilgili yasal şartlara ek olarak tedarikçi, başka 
bir ülkeden işe aldığı veya istihdam ettiği yabancı göçmen işçilerine dönüş hava veya kara yoluyla taşıma 
biletlerini temin edecektir. Tedarikçi, işçilerin iş sözleşmelerinin şartlarına bakılmaksızın bu gerekliliğe 
riayet edecektir. 

Aşağıdaki durumlarda işçilerin ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik ödeme yapma şartı geçerli değildir: 

• İşçilerin iş akitlerinin yasa dışı davranışlar nedeniyle feshedilmesi. 

• İşçilerin ülke içinde başka bir işveren tarafından işe alınması. 

İşçilerin iş sözleşmesinin imzalanmasından önce iş akdini aşağıdaki nedenlerle feshetmesi durumunda 
tedarikçi, yine de işçilerin ülkelerine geri dönmeleri için ödeme yapacaktır: 

• Tedarikçinin iş sözleşmesinin önemli bir maddesini ihlal etmesi. 

• İşçilerin şikâyet üzerine zamanında giderilemeyen taciz veya istismara maruz kalması. Bkz. 
Tedarikçi Ayrımcılık Yapmaz CLS ve Taciz ve Suistimale Müsamaha Gösterilmez CLS.  

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin, işçilerle ilgili ciddi hastalık veya diğer ailevi 
acil durumlar ya da işçilerin seçimlere katılmak için kendi ülkelerine dönmesi gibi 
özel durumlara yanıt olarak iş sözleşmesinin imzalanmasından önce dönüş uçak 
biletini temin etmesi tavsiye edilir. 

Hamilelik Korumaları 

Hamile olan yabancı göçmen işçilere asgari olarak yerli işçilerle aynı yardımlarla birlikte ilgili yasa ve 
şartlar kapsamında tüm geçerli koruma garanti edilecektir. 

İşçilerin ülkelerine geri gönderilmelerinin kanunen zorunlu olması durumunda tedarikçiler, ülkesine geri 
gönderme ile ilgili bölüme uygun olarak ülkesine geri gönderme masraflarını karşılamak zorundadır. 

Önerilen uygulama olarak, hamile olan yabancı göçmen bir işçinin doğum yapmak 
için göç veren ülkeye geri dönmeyi tercih etmesi durumunda tedarikçinin 
istihdamı kesinleştirmeden önce gidiş-dönüş uçuş ücretini vermesi tavsiye edilir. 

Saklama Alanı 

Tedarikçi, kişisel belgelerin ve diğer değerli eşyaların muhafazası için tüm yabancı göçmen işçilere 
bireysel, güvenli ve kilitlenebilir saklama alanları temin edecektir. İşçiler, bu saklama alanlarına her 
zaman, anında ve doğrudan erişim hakkına sahip olacaktır. 

Yasa Dışı Çalışanlar 

Tedarikçi, göç alan ülkede yasal olarak çalışma yetkisi olmayan yabancı göçmen işçileri çalıştıramaz. 
Tedarikçi tarafından bilerek işe alınan veya yetersiz işe alma uygulamaları nedeniyle işe alınan herhangi 
bir yasa dışı yabancı göçmen işçi, yukarıdaki bölüm Ülkesine Geri Gönderme uyarınca ülkesine geri 
gönderilme hakkına sahiptir. 

Yabancı Göçmen İşçilerin Göç Alan Ülkede İşe Alınması 

Tedarikçi, hâlihazırda göç alan ülke sınırları içinde bulunan ve işe alınan yabancı göçmen işçilerin yasal 
olarak çalışma yetkisine sahip olduğundan emin olacaktır. Tedarikçi, çalışma vizesinin veya diğer istihdam 
yetki belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili tüm masraflardan sorumludur. Ayrıca tedarikçi, yukarıdaki Ülkesine 
Geri Gönderme başlıklı madde uyarınca işçilerin ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik sorumluluğu 
kabul eder. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 
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ilişkin açıklama (2019) 

Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Ortadan Kaldırılması ve 
Cezalandırılmasına Yönelik Protokol (Kaçakçılık Protokolü) (2000) 

İnsan Ticareti Kurbanlarını Koruma Yasası, 22 USC §7101 (2000) 

 Asgari Çalışma Yaşı 16'dır 

 STANDART 

Nike, tesislerde Nike ürünlerini üretmek veya taşımak için sözleşmeli çocuk işçi çalıştırılmasını yasaklar. 
Tedarikçinin işçileri en az 16 yaşında, zorunlu eğitimi tamamlama yaşının veya ilgili ülkenin yasal çalışma 
yaşının üzerindedir (hangisi daha fazlaysa). 18 yaşın altındaki işçiler; gece çalışmak, kimyasallarla 
çalışmak veya ağır makinelerle çalışmak gibi tehlikeli koşullarda istihdam edilmez. 

 ŞARTLAR 

45.2.1 ASGARİ YAŞ ŞARTI  

Nike tarafından bazı sektör veya ülkelerde daha yüksek asgari yaş standartları belirlenebilir ve bunlar ilgili 
tedarikçilere iletilecektir. 

Tedarikçi, başvuru sahibinin asgari yaş gerekliliğini karşıladığını doğrulamak için yeterli insan kaynakları 
sistemleri ve uygulamalarını uygulamaya koyup yürütecektir. Bu tür sistem ve uygulamalara yazılı bir işe 
alma politikası, işe alma personelinin eğitimi ve işe alma sırasında yaş kanıtı belgelerinin istenmesi 
dâhildir. 

45.2.2 YAŞ KANITI  

Tedarikçi, işe alma sırasında doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, kişisel kayıt (kimlik) kartı, ehliyet ve oy 
kullanma kayıt kartı da dâhil olmak üzere yaş kanıtı isteyecektir. Bu belgelerin kopyaları, çalışma süresi 
boyunca işçilerin dosyalarında saklanacaktır. 

Tedarikçi, bu tür yaş kanıtı belgelerinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için makul önlemleri 
alacaktır. Yaş kanıtı belgelerinin güvenilir olmadığı veya mevcut olmadığı durumlarda tedarikçi, söz 
konusu işçilerin yaşlarını doğrulamak için başka yollara başvuracaktır. Örnek olarak diploma veya yetkili 
resmi makamdan alınan yeminli beyanın resmi damgalı bir kopyası verilebilir. 

Yaş kanıtı belgeleri kolayca taklit edilebilir veya değiştirilebilir; bu nedenle tedarikçinin bir işçinin yaşını 
fiziksel muayene yoluyla doğru bir şekilde doğrulamak için devlet onaylı bir tıp doktorunun hizmetlerinden 
yararlanması gerekebilir. Sınav sonuç belgeleri, yukarıda listelenen yaş kanıtı belgelerinden en az birine 
eklenecektir. 

45.2.3 KÜÇÜK YAŞTA İSTİHDAMIN GİDERİLMESİ  

Tedarikçi, yerel yasalar kapsamında veya bu CLS ile yasaklanan durumlarda çalıştığı tespit edilen çocuk 
işçi sorununun giderilmesine yönelik olarak işçilerine diğer ilgili tarafların politika ve prosedürlerini 
oluşturacak, belgeleyecek, saklayacak ve etkili bir şekilde iletecektir. 
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Diğer bu tür politika ve prosedürlerin yanı sıra asgari yaş standardının altında, işçilerin genel çıkarlarına 
uygun olarak ve yerel yasaların şartları dâhilinde işçilere sahip olduğu tespit edilmesi durumunda 
tedarikçinin aşağıdaki önlemleri alması zorunludur: 

• Çocuk işçiyi iş yerinden çıkarmak. 

• Çocuk işçilerin 16 yaşına veya asgari yasal çalışma yaşına (hangisi daha yüksekse) kadar okula 
veya bir mesleki eğitim programına devam etmesini sağlamak için yeterli, mali veya diğer destekler 
sağlanacaktır. 

• Çocuk işçilerin okula kaydolduğuna ve okul derslerine veya mesleki eğitim programına katıldığına 
dair belge sunmaları durumunda tedarikçi, okulu veya eğitimi bitirene ya da 16 yaşına veya asgari 
yasal çalışma yaşına kadar (hangisi daha yüksekse) söz konusu işçilere taban (asgari) ücreti 
ödemeye devam edecektir. 

• Çocuk işçiler 16 yaşına veya yasal asgari çalışma yaşına geldiğinde (hangisi daha yüksekse) söz 
konusu işçilere tedarikçi tarafından istihdam edilme fırsatı sunulacaktır. 

• Çocuk işçiler, gönüllü olarak bir okul eğitimine veya mesleki eğitim programına katılmamayı 
seçtikleri takdirde tedarikçiden sürekli mali tazminat alma hakkını kaybederler. Bu karar 
belgelendirilecektir. 

Tedarikçi ve Nike veya Nike'ın atanmış temsilcisi, duruma ve işçilerin çıkarına uygun ek veya farklı bir 
iyileştirme programı üzerinde anlaşabilirler. 

45.2.4 GENÇ İŞÇİLERİN TEHLİKELİ KOŞULLARDAN KORUNMASI  

Tedarikçi, 18 yaşın altındaki işçileri iş yerinde veya dışında, işçilerin sağlığını, güvenliğini veya ahlaki 
değerlerini tehlikeye atabilecek tehlikeli koşullara maruz bırakmayacaktır. Bkz. Tehlikeli Atık CLS ve 
Asbest CLS. 

Tedarikçi, tehlikeli olabilecek iş görevlerini belirlemek amacıyla uygun bir süreç oluşturacaktır. Örnek 
olarak tehlikeli kimyasallarla veya bu kimyasalların yakınında çalışma, tehlikeli makinelerle çalışma, gece 
mesaisi veya yerel yasalar tarafından başka şekilde tanımlanan çalışma koşulları verilebilir.  

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Asgari Çalışma Yaşına İlişkin ILO Sözleşmesi No. 138 (1973) 

Çocuk İşçi Çalıştırmanın En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi No. 182 (1999) 

 Tedarikçi Ayrımcılık Yapmaz 

 STANDART 

Tedarikçinin işçileri; istihdamda cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, hamilelik, medeni durum, 
milliyet, siyasi görüş, sendika üyeliği, toplumsal veya etnik köken, sosyal sınıf ya da yerel yasalarla 
korunan diğer statülere bağlı olarak işe alma, ücret ödeme, terfi veya disiplin cezası da dâhil olmak üzere 
ayrımcılığa tabi değildir. Cinsiyete bakılmaksızın tüm işçiler, eşit değerdeki işler için eşit ücret alacaktır. 

 ŞARTLAR 

46.2.1 AYRIMCILIK YAPMAMA POLİTİKASI  

Tedarikçinin ayrımcılığa ilişkin yazılı bir politikası olacaktır. Ayrımcılık yapmama politikası asgari olarak 
şunları içerecektir: 
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• Yukarıdakilere ve geçerli yerel yasalara uygun olarak istihdamda Standart ayrımcılığı yasaklayan 
bir beyan. 

• Ayrımcılıkla ilgili şirket içi şikâyetleri veya sorunları dile getirme yöntemleri. 

o Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmelerine Saygı Duyulur CLS'deki şikâyet 
hükümlerine bakın. 

• İyi niyetle ayrımcı muamele veya davranışları bildirdiği için hiçbir işçinin cezalandırılmayacağına 
veya bu işçiye karşı misillemede bulunulmayacağına dair bir beyan. 

İletişim 

Tedarikçi, işçilerin ayrımcılıktan ari olma haklarının farkında olabilmeleri için ayrımcılık yapmama 
politikasını işçilere etkili bir şekilde iletecektir. Etkili iletişim şunları içerir: 

• Yeni işe alınan işçilere yönelik oryantasyon ve düzenli bilgi tazeleme eğitimi. 

• Süpervizör ve/veya yönetim eğitimi. 

• Politikanın işçi bildirim panolarında veya işçiler tarafından kolayca okunabilecekleri diğer yerlerde 
yayınlanması. 

Personel Eğitimi 

Tedarikçi, ayrımcılık yapmama politikasını uygulamaktan ve yürütmekten sorumlu personelini rolleri ve 
sorumlulukları konusunda eğitecektir. 

46.2.2 AYRIMCI OLMAYAN İSTİHDAM UYGULAMALARI  

İstihdam kararları, istihdamla ilgili kriterlere bağlı olarak verilecektir. Örneğin: işçinin nitelikleri, becerileri, 
yeteneği, üretkenliği ve genel iş performansı. 

İşçileri siyasi bağlantı, işçi sendikası statüsü ya da yasal olarak korunan diğer herhangi bir statüye veya 
istihdamla ilgili olmayan kriterlere dayalı olarak kara listeye almak özellikle yasaktır. 

Tedarikçi, belirlenmiş işçi kategorilerinin istihdamı ile ilgili yerel yasalara riayet edecektir. Örnek olarak 
fiziksel olarak engellilere, gazilere ve koruma altındaki azınlıklara ayrıcalıklı veya özel muamele edilmesini 
zorunlu kılan yasalar verebilir. 

Önerilen uygulama olarak yerel yasaların zorunlu kılmadığı durumlarda bile 
tedarikçinin, banyolara ve diğer olanaklara erişimi kolaylaştırmak da dâhil olmak 
üzere engelli işçilere makul olanakları sağlaması tavsiye edilir.  

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin işçilere dini uygulamalar için makul olanaklar 
sunması tavsiye edilir. 

Eşit Çalışma İçin Eşit Ücret 

Cinsiyete bakılmaksızın tüm işçiler, eşit değerdeki işler için eşit ücret alacak ve işlerinin kalitesi konusunda 
eşit değerlendirme ve açık pozisyonları doldurmak için eşit fırsat gibi olanaklardan yararlanacaklardır.  

Kayırmacılık ve Rüşvet 

Yönetim personeli, iş veya özel muamele karşılığında işçilerden veya muhtemel işçilerden hediye, ödeme 
veya başka yardımlar almayacaktır.  

46.2.3 KADIN HAKLARI  

Güvenli Çalışma 

Tedarikçi; hamilelik, doğum ve çocuk bakımı ile bağlantılı olarak kadın işçiler için uygun ve makul 
olanaklar sağlayacaktır. Tedarikçi, hamile ve emziren işçiler için yerel yasaların zorunlu kıldığı çalışma 
saati sınırlamalarına veya diğer çalışma kısıtlamalarına uyacak ve yetkili bir doktor tarafından tavsiye 
edilen sınırlı çalışma saatleri de dâhil olmak üzere hamile kadınları tehlikeli işlerden korumak için diğer 
makul önlemleri alacaktır. 
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Hamilelik Testleri 

Hamilelik testleri bir istihdam koşulu olmayacağı gibi, yerel yasalar gerektirmedikçe işçilerden de 
istenmeyecektir. Gönüllü hamilelik testleri, sadece işçilerin talebi üzerine sağlanabilir ve bu tür taleplerin 
her biri belgelendirilecektir. 

Doğum Kontrolü 

İşçiler, tedarikçi tarafından kontrasepsiyon kullanmaya zorlanmayacak veya onlara bu konuda baskı 
uygulanmayacaktır. 

Doğum İzni 

Kadın işçiler, yerel yasa veya Ücret ve Yan Haklar Zamanında Ödenir CLS şartlarına göre (hangisi 
fazlaysa) doğum izni alma hakkına sahiptir. 

Doğum iznine çıkan işçiler; işten çıkarılma, işten çıkarılma tehdidi, kıdem kaybı veya ücret kesintisi ile 
karşılaşmayacak ve doğum izni sona erdikten sonra aynı ücret ve sosyal yardım oranıyla eski işlerine 
dönebileceklerdir. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçilerin Eşit Ücretlendirilmesine İlişkin ILO Sözleşmesi No. 100 
(1951) 

Ayrımcılığa (İstihdam ve Meslek) İlişkin ILO Sözleşmesi No. 111 (1958) 

 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmelerine Saygı Duyulur 

 STANDART 

Tedarikçi, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi yapma özgürlüğünü tanır ve bunlara saygı duyar. Tedarikçi, 
sendika faaliyetlerini organize etmek veya yürütmek isteyen işçilere müdahale yasaklarının yanı sıra bir 
sendikaya veya başka bir temsili kuruluşa katılımları nedeniyle işçilere gözdağı verme, onları taciz etme 
veya onlara misilleme yapmayı amaçlayan her türlü faaliyetin yasaklanmasını kabul eder. Dernek kurma 
özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkının yerel yasalar kapsamında kısıtlandığı durumlarda 
tedarikçi, bağımsız ve özgür örgütlenme ve iş sözleşmesi için paralel araçların geliştirilmesine izin verir. 

 ŞARTLAR 

47.2.1 ÖZGÜRCE ÖRGÜTLENME HAKKI  

Yerel yasaların işçilere sendika kurma ve müdahale olmaksızın kendi seçtikleri diğer işçi örgütlerine 
katılma ve toplu iş sözleşmeleri yapma haklarını tanıdığı ülkelerde tedarikçi, yerel yasalara ve bu CLS'nin 
şartlarına riayet edecektir. Bu haklar, iş akdinin nihai olarak feshi de dâhil olmak üzere istihdam boyunca 
devam edecektir. 

İşçiler, sendikalara veya kendi seçtikleri diğer işçi örgütlerine katılma veya katılmama hakkına sahiptir. 

Yerel yasaların örgütlenme özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtladığı durumlarda tedarikçi, işçileriyle bireysel 
ve toplu olarak etkileşim kurmanın alternatif yollarını kolaylaştıracaktır. İşçiler şikâyetlerini dile 
getirebilecek, çalışma koşulları ve istihdam şartları ile ilgili haklarını koruyabileceklerdir. Bu madde, asgari 
olarak etkili bir şikâyet sürecine sahip olmak anlamına gelir. Bkz. Etkili Şikâyet Süreci bölüm. 
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Önerilen uygulama olarak tedarikçinin yerel yasaların izin verdiği ölçüde işçileri 
tarafından özgürce seçilen işçi komitelerinin kurulmasını desteklemesi tavsiye 
edilir. 

Sendika Ücretleri 

Tedarikçi, serbestçe müzakere edilmiş ve geçerli toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe veya yasalar 
gerektirmedikçe bireysel işçinin açık ve yazılı izni olmadan sendika üyeliği aidatlarını, ücretlerini, para 
cezalarını veya diğer değerlendirmeleri işçilerin maaşlarından mahsup etmeyecektir. 

Sendika temsilcileri, yerel yasa veya tedarikçi ile sendika arasındaki karşılıklı anlaşma ile belirlenen 
koşullar altında üyelerine erişebileceklerdir. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin işçi sendikası temsilcilerine şikâyetleri ele 
alma ve üyeleri temsil etme gibi görevlerini yerine getirmeleri için makul bir izin 
süresi tanıması ve temsilcilerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için makul 
olarak gerekli olabilecek bu tür kolaylıkları sağlaması tavsiye edilir. Olanaklar ve 
uygun olabilecek izin süresi birkaç faktöre bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 
Örnek olarak temsil edilen işçi sayısı, işçi temsilcisi sayısı ve toplu sözleşmedeki 
hükümler yer verilebilir. 

47.2.2 MÜDAHALE ETMEME  

İşçiler, tedarikçinin müdahalesi olmaksızın işçi sendikalarının liderlerini ve temsilcilerini seçme ve bir işçi 
sendikasının işverenler tarafından tahakküm, finansman veya kontrolünü tesis veya teşvik eden eylemleri 
de içeren faaliyetleri yürütme hakkına sahiptir. 

Yerel yasalara uygun olarak, işçileri tek bir sendikanın temsil ettiği durumlarda tedarikçi, işçilerin 
kendilerini temsil eden başka kuruluşlar kurma kabiliyetlerini etkilemeye veya bunlara müdahale etmeye 
çalışmayacaktır. Tedarikçi, bir sendikayı diğerine tercih ederek örgütlenme özgürlüğü hakkına müdahale 
etmeyecektir. 

47.2.3 TACİZ VE MİSİLLEME YASAKTIR  

Tedarikçi, örgütlenme özgürlüğünün yasal ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını teşkil eden herhangi bir 
faaliyeti önlemek, aksatmak veya bozmak amacıyla işçileri sindirmek için şiddet ya da polis veya ordunun 
varlığıyla tehdit etmeyecek veya bunları kullanmayacaktır. Buna sendika toplantılarının yanı sıra etkinlik, 
toplantı ve yasal grevler düzenlemek de dâhildir. 

Hiçbir işçi veya olası işçi, bir sendika veya işçi birliğine üyelik ya da yasal sendikaya katılım veya sendika 
kurma hakkının kullanılması da dâhil olmak üzere diğer örgütlenme özgürlüğü faaliyetlerine katılım 
nedeniyle işten çıkarılma, ayrımcılık, taciz, sindirme veya misillemeye maruz kalmayacaktır. 

Özgürce örgütlenme hakkına müdahale etmek için kara listelerin kullanılması özellikle yasaktır. Örneğin, 
sendika üyeliğine veya yasal sendika faaliyetlerine katılmaya dayalı kara listeler yasaktır. 

Tedarikçi, yerel yasaların bir sendika faaliyetiyle iştigal eden işçilere veya işçi temsilcilerine (sendika 
oluşumu gibi) ya da bir statüye (sendika kurucu üyeleri veya mevcut sendika ofisi sahipleri gibi) sahip işçi 
temsilcilerine özel koruma sağladığı durumlarda ilgili tüm hükümlere riayet edecektir. 

Tedarikçi, yasal bir grevi örgütleyen veya bunlara katılan işçilere herhangi bir yaptırım uygulamayacak ya 
da tedarikçi, yasal bir grevi sona erdirmek veya iyi niyetle müzakere yapmaktan kaçınmak amacıyla yedek 
işçileri işe almayacaktır. 

Bir sendika ayrımcılığı nedeniyle haksız yere işten çıkarıldığı, derecesi düşürüldüğü veya başka bir şekilde 
iş yerinde hak ve imtiyaz kaybına uğradığı tespit edilen işçiler, istedikleri takdirde yerel yasa şartlarına tabi 
olarak, kaybedilen tüm hak ve imtiyazların iadesine hak kazanacaklardır. Buna aynı veya benzer işe aynı 
maaş ve kıdemle iade edilme de dâhildir. 

İşçiler ve sendika temsilcileri, misilleme olmaksızın toplu iş sözleşmesine riayet ile ilgili konuları yönetime 
iletebileceklerdir. 
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47.2.4 TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ  

Tedarikçi, örgütlü işçilerin toplu iş sözleşmelerine özgürce katılma hakkını tanıyacaktır. 

Tedarikçi iyi niyetle pazarlık yapacaktır. 

Tedarikçi, herhangi bir toplu iş sözleşmesinin şartlarını söz konusu sözleşme süresince iyi niyetle yerine 
getirecektir. 

Yerel yasanın belirli sendikaları münhasır pazarlık temsilcisi olarak belirlediği durumlarda tedarikçi, geçerli 
bir toplu sözleşme kapsamındaki konularda diğer işçi grupları veya kuruluşlar ile toplu iş sözleşmeleri 
yapmak zorunda olmayacaktır. 

Önerilen uygulama olarak, toplu iş sözleşmesinin mevcut olduğu durumlarda 
tedarikçinin, sözleşme kapsamına giren tüm işçiler için sözleşmenin nüshalarını 
temin etmesi tavsiye edilir. 

47.2.5 ETKİLİ ŞİKÂYET SÜRECİ  

Tedarikçi, işçilerin çalışma koşulları, şirket politika ve prosedürleri ile istihdam koşul ve şartları gibi işteki 
deneyimleriyle ilgili endişelerini dile getirmelerine olanak tanıyan etkili bir şikâyet süreci tesis edecektir. 
Spesifik şikâyet süreci, pek çok faktöre bağlı olarak tesisten tesise değişkenlik gösterecektir. Örnek olarak 
tesisin büyüklüğü, yerel yasa ve kültür verilebilir. Ancak genel olarak etkili bir şikâyet süreci, asgari olarak 
aşağıdakileri içerir: 

Şikâyet Politika ve Prosedürü 

• Aşağıdakileri içerecek yazılı bir şikâyet politikası ve uygulama prosedürleri: 

o Tedarikçinin gizli, zamana bağlı, misilleme içermeyen ve şeffaf bir şikâyet sürecine ilişkin 
taahhüdü. Politika, asgari olarak amaç, kapsam, kılavuz ilkeler, roller ve sorumluluklar, 
şikâyet prosedürleri ve itiraz sürecini içerecektir. 

o Gerekirse çözümün düzgün bir şekilde sunulmasını ve itiraz fırsatının verilmesini sağlamak 
amacıyla şikâyetleri çözüme kavuşturmak için zamana bağlı taahhüt, işçilerin katılımı, 
yönetimden gelen geri bildirimler, şikâyetlere yönelik olarak alınan önlemler (politika 
güncellemeleri gibi) ile işçilere ve ilgili taraflara takip iletişimi ile ilgilenmek için açık 
bir süreç. 

o İşçilerin endişelerini dile getirmeleri ve yönetime girdi sağlamaları için birden fazla kanal. 
Örneğin: 

▪ Şikâyet veya öneri kutuları 

▪ Süpervizörler veya ekip liderleri 

▪ İK departmanı veya danışmanları  

▪ Açık kapı politikası 

▪ Şirket yardım hatları 

▪ İşçi komiteleri, işçi sendikaları, işçi temsilcileri ve sözleşmeli üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcıları gibi üçüncü taraflar  

o İşçiler istediği takdirde misilleme korkusu olmadan endişeleri gizli ve/veya isimsiz olarak 
dile getirme kabiliyeti, yerel yasaların şartlarına tabidir. 

• Tedarikçi, ceza veya iş akdinin feshi hâlinde uygulanabilir olduğu durumlarda işçi temsilcilerini de 
içeren doğrudan iletişim ve bir itiraz süreci temin edecektir.  

İletişim ve Eğitim 

• İşçilerin şikâyet sürecinden ve endişelerini dile getirme hakkından haberdar olabilmeleri için şikâyet 
politikasının işçilere etkili bir şekilde iletilmesi. 

• Şikâyetlere yanıt vermekten sorumlu personelin eğitimi ile tüm yönetici ve denetçilere yönelik 
olarak politika ile bunların rol ve sorumlulukları hakkında eğitim. 
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Şikâyet çözümü 

• Her şikâyetin durumunda şeffaflık. Örnek olarak alınan, soruşturulan, liderlik incelemesinde 
(politika değişikliği), çözülen ve kapatılan şikâyetler verilebilir. 

• Uygun olan yerlerde şikâyetlere yönelik çözümler yayınlanacak ve işçilere sunulacaktır. 

• Uygun olan yerlerde şikâyetlerin çözüm sürecine tedarikçi işçi temsilcileri ve işçi katılımı da dâhil 
edilecektir.  

• Uygun olan yerlerde işçi temsilciliğiyle bir şikâyet komitesinin oluşturulması.  

• Tedarikçi, şikâyet süreciyle ilgili olarak verilere dayalı bir etkinlik ölçümüne sahip olacaktır. 
Örneğin, her bir şikâyet kanalının ne sıklıkta kullanıldığı, tahminî zaman çizelgesine göre kaç 
şikâyetin çözüldüğü, çözümden sonra tedarikçinin işçilerinin geri bildirimleri ve itiraz kayıtları 

• İşçilere zamanında yanıt verilmesini sağlamak amacıyla şikâyetleri belgelemek ve izlemek için 
bir yol. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçinin şikâyet süreci boyunca işçiler tarafından 
gündeme getirilen daha geniş/sistemik sorunlara yanıt vermek için planlar 
belirlemesi ve geliştirmesi de tavsiye edilir. 

47.2.6 EĞİTİM 

Tüm işçiler, bu CLS ile ilgili hakların şubeye göre değişebileceğini kabul ederek bu haklar konusunda 
eğitim alacaklardır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin ILO Sözleşmesi No. 87 (1948) 

Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkına İlişkin ILO Sözleşmesi No. 98 (1949) 

İşçi Temsilcilerine İlişkin ILO Sözleşmesi No. 135 (1971) 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) (Madde 20(1) ve (2) ve 23(4)) 
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Adil 

 Taciz ve Suistimale Müsamaha Gösterilmez  

 STANDART 

Tedarikçinin işçilerine saygılı ve nazik davranılır. Tedarikçi; fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz ya 
da suistimalde bulunmaz veya bunlara müsamaha göstermez. 

 ŞARTLAR 

48.2.1 TACİZ VE SUİSTİMAL POLİTİKASI  

Tedarikçi, işçi veya sendika temsilcilerine danışarak tesisteki cinsiyete dayalı şiddet riskleri de dâhil olmak 
üzere belirli taciz ve suistimal risklerini değerlendirecek ve bu riskleri ele almak için taciz ve suistimale 
karşı yazılı bir politika geliştirecektir. 

Taciz ve suistimal politikası asgari olarak aşağıdakileri içerecektir: 

• Bildirilen tüm taciz ve istismar vakalarının soruşturulacağına dair bir beyan 

• Yukarıdakilere ve geçerli yerel yasalara uygun olarak taciz ve suistimali Standart yasaklayan bir 
beyan. 

• Taciz ve suistimal davranışlarıyla ilgili şirket içi şikâyetleri veya sorunları dile getirme yöntemleri. 
Bkz. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmelerine Saygı Duyulur CLS. 

• Saldırgan davranışların, iş akdinin feshine veya yasal makamlar tarafından kovuşturmaya kadar 
varan ve bunlar dâhil disiplin cezalarına yol açabileceğine dair bir beyan.  

• İyi niyetle taciz veya suistimal davranışlarını bildirdiği için hiçbir işçinin cezalandırılmayacağına 
veya bu işçiye karşı misillemede bulunulmayacağına dair bir beyan. 

İletişim 

Tedarikçi, işçilerin taciz ve suistimalden ari olma haklarının farkında olabilmeleri için taciz ve suistimal 
politikasını işçilere etkili bir şekilde iletecektir. Etkili iletişim şunları içerir: 

• Yeni işe alınanlar için oryantasyon eğitimi. 

• Süpervizör/yönetim eğitimi. 

• Politikanın işçi bildirim panolarında veya işçiler tarafından kolayca okunabilecekleri diğer yerlerde 
yayınlanması. 

Personel Eğitimi 

Tedarikçi, taciz ve suistimal politikasını uygulamaktan ve yürütmekten sorumlu personelini rolleri ve 
sorumlulukları konusunda eğitecektir. 

48.2.2 GÜVENLİK PERSONELİ  

Yerinde güvenlik personeli, ister tam zamanlı tedarikçi işçileri isterse dışarıdan bir hizmet sağlayıcının 
taşeron işçileri olsun, rutin ve acil durum faaliyetlerini en üst düzeyde güvenlik ve emniyet sağlayacak ve 
aynı zamanda işçilerin onurunu koruyacak şekilde yürütecektir. Buna aşağıdaki şartların uygulanması da 
dâhildir. 

Yazılı Politika 

Tedarikçi; kılık kıyafet, kişisel davranış, sorumluluk ve yerel hukuk bilgisine yönelik şartları içeren yazılı bir 
güvenlik politikasına sahip olacaktır. Güvenlik personeli, rolleri ve sorumlulukları konusunda eğitilecektir. 
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Güç Kullanma 

Güvenlik personeli, günlük görevlerini tüm işçilere ve ziyaretçilere nezaket ve saygı çerçevesinde yerine 
getirecektir. Kendini savunmanın gerekli olduğu durumlar (örneğin, kendileri veya diğer işçiler için açık ve 
mevcut tehlike söz konusu olduğunda) haricinde rutin iş performansında güç kullanılmamalıdır. Bu sınırlı 
koşullarda güç kullanımı, durumla orantılı ve yerel hukukun sınırları dâhilinde olacaktır. 

Kriz Yönetimi 

Personele veya mülke yönelik şiddet veya potansiyel şiddeti içeren bir kriz tespit edildiğinde güvenlik 
personeli, derhal tedarikçinin yönetimini bilgilendirecektir. Bu tür kriz durumları belgelendirilecektir. 

Silah Kullanımı 

Şiddetin sık olduğu ülkelerde işçilerin ve mülkün korunması için görev yerlerinin silahlandırılması 
gerekmedikçe herhangi bir tür silahın taşınması tavsiye edilmez. Bu tür durumlarda tedarikçi veya güvenlik 
hizmeti sağlayıcısı, bu tür silahların uygun şekilde kullanılması ve bakımı için eğitim sağlayan bir sisteme 
sahip olacaktır. Tedarikçinin tesislerine hiçbir zaman şahsi silah getirilmeyecektir. 

İşçi Aramaları 

Hırsızlığa veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak için işçi aramaları gerekiyorsa tedarikçi, 
öncelikle bu tür aramaların yürütülmesine ilişkin standartlarla ilgili olarak yerel istihdam bürosuna veya 
diğer uygun devlet kurumuna danışacaktır. Elle arama ve el çantalarının açılmasını içerebilecek işçi 
aramaları, pozisyona bakılmaksızın tüm işçilere eşit olarak uygulanacaktır. Tüm işçi aramaları açıkta 
yapılacak ve herhangi bir fiziksel arama (örneğin elle arama) işçiler ile aynı cinsiyetten ve bireylere saygılı 
güvenlik personeli tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yatakhaneler 

Yatakhane güvenlik personeli, işçilerin korunması ve kadın-erkek ayrımı için yerinde güvenlik hizmetlerinin 
mevcut olmasını sağlayacaktır. Sokağa çıkma yasağı varsa bu yasak makul olacak ve ayrım 
gözetmeksizin uygulanacak; işçiler, sokağa çıkma yasağının uygulanmasında güvenliğin rolleri konusunda 
bilgilendirilecektir. 

Eğitim 

Tüm güvenlik personeli, tedarikçinin yazılı güvenlik politikası ile taciz ve suistimal politikası hakkında 
eğitim görecektir. İşle ilgili tüm eğitimler belgelendirilecektir. 

 BELGELER  

Bkz. 1.3 Belgeler. 

Tedarikçi, taciz ve suistimal iddialarıyla ilgili tüm belgeleri muhafaza edecek ve talep üzerine Nike'a ya da 
denetçiler veya doğrulayıcılar gibi belirlenmiş üçüncü taraf temsilcilerine sunacaktır. 

 Çalışma Saatleri Aşırı Değildir 

 STANDART 

Tedarikçi, işçilerin görev yaptıkları ülkenin yasalarının izin verdiği normal ve fazla mesai saatlerinden fazla 
süreyle çalışmalarını şart koşmayacaktır. Normal çalışma haftası 48 saati geçmeyecektir. Tedarikçi, 
işçilere yedi günde bir kez en az 24 saat kesintisiz dinlenme izni verecektir. Tüm fazla mesai saatleri 
rızaya dayalı olacaktır. Tedarikçi, düzenli olarak fazla mesai talep etmeyecek ve çalışılan tüm fazla mesai 
saatleri için yüksek bir ücret üzerinden ödeme yapacaktır. Olağanüstü Durumlar haricinde haftalık normal 
ve fazla mesai saatlerinin toplamı 60 saati geçmeyecektir. 
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 ŞARTLAR 

49.2.1 DÜZENLİ ÇALIŞMA SAATLERİ  

Çalışılan Saatler 

Saatlik ücretle çalışan işçilere çalışılan tüm saatler için en azından asgari ücret ödenecektir. Çalışılan 
saatler yerel yasalarla tanımlanmıştır. Bkz. Ücret ve Yan Haklar Zamanında Ödenir CLS. 

Mesai Ölçüm Sistemi 

Tedarikçi, tüm saatlik ücretle çalışan işçiler için günlük işe başlama ve mola saatlerini zamanında (normal 
şartlarda vardiyadan en fazla 15 dakika önce veya sonra) ve doğru bir şekilde kaydeden yeterli bir mesai 
ölçüm sistemi sağlayacaktır.  

Hem normal hem de fazla mesai saatleri aynı saat belgesine ve aynı sisteme kaydedilecektir. Çalışma 
sahasına giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla zamanında işe giriş veya çıkış için 15 dakikalık bir süre 
sağlarken, toplantılara veya eğitimlere katılma saati de dâhil olmak üzere yapılan tüm işler, çalışılan saat 
olarak kaydedilecek ve buna göre ücret ödenecektir. 

İşçilerin çalışma saatlerini vardiyadan 30 dakika önce veya sonra kaydetmenin zamanında sağlandığı 
düşünülebilir: 

• Bu uygulama, hazırlık süresi için ücret ile ilgili herhangi bir şart da dâhil olmak üzere çalışılan 
saatlere ilişkin yerel kanun tanımıyla uyumludur. 

• İşçiler, önemli iş öncesi/iş sonrası faaliyetlere katılacaktır. Örneğin, son derece otomatikleştirilmiş 
bir üretim sürecinin, işçilerin özel üniforma giymesini ve vardiyadan önce ve sonra güvenlik 
taramasından geçmesini gerektiren temiz oda ortamında çalışmasını gerektirdiği durumlarda 
geçerlidir. 

• İşçiler, işe giriş/çıkış prosedürleri hakkında bilgilendirilecektir. 

• Özel durumlar, Nike tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. 

• Vardiyadan önce veya sonra 30 dakikalık bir zaman dilimi içinde işe giriş/çıkış yapmanın, işçilere 
kolaylık sağladığı ölçüde olması destekleyici bir faktör olabilir. 

Doğruluk, güvenilirlik ve şeffaflığı sağlamak için olağan mesai ölçüm sistemleri, mekanik veya elektronik 
olacaktır. Mekanik olmayan veya elektronik tabanlı bir sistem (örneğin, elle yazılmış zaman çizelgeleri) 
Nike tarafından onaylanmalıdır. 

Vardiya veya Çalışma Saatlerinde Değişiklik 

Bir işçinin çalışma saatleri değiştirilirse söz konusu işçiye en az 24 saat önceden haber verilecektir. 
Değişen çalışma saatlerine örnek olarak normal vardiyadan çoklu vardiyaya ve dönüşümlü vardiyaya 
geçiş verilebilir. 

49.2.2 FAZLA MESAİ/ÇALIŞMA SAATLERİNDE SINIRLAMALAR  

Tedarikçi; günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma saatleri ile fazla mesai çalışma saatlerine ilişkin yerel 
yasa şartlarına riayet edecektir. 

Prim Oranı 

Fazla mesai, yerel yasa şartlarından daha yüksek olan orana veya işçilerin temel saatlik ücretinin 
%125'ine eşit bir minimum prim oranında ödenecektir. 

Fazla mesai dâhil toplam çalışma saatleri, Olağanüstü Durumlar ile gerekçelendirilmedikçe haftada 60 
saati veya yerel kanun kapsamındaki sınırları (hangisi daha azsa) aşmayacaktır. Bir hafta, yerel yasalarla 
tanımlanmıştır. 
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Yerel Fazla Mesai İzinleri 

Yerel yasalar, tedarikçinin işçiler için düzenli olarak izin verilenin ötesinde ek çalışma saatleri konusunda 
izin başvurusunda bulunmasına izin veriyorsa tedarikçi, aşağıdaki şartlar altında bu tür bir izne 
başvurabilir ve bu izni kullanabilir: 

• Bu izin, belediye düzeyinde veya daha yüksek düzeyde çıkarılan yerel yasaların şartlarına uygun 
olarak alınacaktır. 

• İznin bir nüshası iş yerine gönderilecektir. 

• Fazla mesai saatleri gönüllülük usulüne dayalıdır. 

• Olağanüstü Durumlar haricinde toplam çalışılan saatler, haftada 60 saati geçmeyecektir. 

Olağanüstü Durumlar 

Olağanüstü koşulların sınırlı durumunda ve yerel yasaların izin verdiği hâllerde toplam çalışma saatleri, 
aşağıdaki şartlar altında haftada 60 saati aşabilir: 

• Tedarikçi, Nike'a hemen bildirimde bulunacak ve Nike'tan önceden yazılı onay alacaktır. 

• Tedarikçi, ilave fazla mesai ihtiyacını en aza indirmek için makul adımlar atacak ve çalışılan her 
ilave fazla mesai, olağanüstü durumların karşılanması için gerekli olanlarla sınırlı olacaktır. 

• Çalışılan ilave fazla mesai saatleri gönüllülük usulüne dayalı olacaktır. 

Nike, Olağanüstü Durumlar talepleri kapsamında ilave fazla mesai taleplerini duruma göre inceleyecek ve 
varsa bu istisna kapsamında izin verilen ilave fazla mesai düzeyini ve süresini belirleyecektir. 

49.2.3 İZİN GÜNLERİ (DİNLENME GÜNÜ) 

Tedarikçi, molalar ve dinlenme günleri ile ilgili yerel yasa ve düzenlemelerin şartlarına riayet edecektir. 

Olağanüstü Durumlar haricinde veya Mesai Değişiklik Politikası maddesi uyarınca işçilere yedi günde bir 
en az 24 saatlik kesintisiz dinlenme (bir gün dinlenme) izni verilecektir. 

Önerilen uygulama olarak mümkün olduğunda dinlenme günü, işçinin o dinlenme 
gününü planlayabilmesi için haftanın aynı gününde planlanmalıdır. 

Mesai Değişiklik Politikası 

Tesisler, sağlanan dinlenme gününü değiştirebilir: 

• Bu değişiklik, yerel yasalara uygun olacaktır. 

• İşçilere en az 24 saat önceden haber verilecektir. 

• İlgili herhangi bir işçi sendikasına veya işçi temsilcisine danışılacaktır. 

• Değiştirilen gün, işçilerin haftada 60 saatten fazla çalışmasıyla sonuçlanmayacaktır (veya daha 
düşükse yerel kanuna uygun olarak). 

Dinlenme günü 24 saatten az bir süre önceden haber verilerek değiştirilirse çalışılan gün, fazla mesai 
ücreti üzerinden ödenecek ve gönüllülük usulüne dayalı olacaktır. 

Ülkelere özgü mesai değişiklik politikaları, işçilere ek şartlar ve korumalar sağlayarak uygulanabilir. 

49.2.4 FAZLA MESAİ SAATLERİ RIZAYA DAYALI OLACAKTIR  

Tedarikçi, fazla mesai saatlerinin gönüllülük usulüne dayalı olmasına ilişkin yerel yasa şartlarına riayet 
edecektir. 

Yerel yasalara göre zorunlu fazla mesaiye izin verildiği durumlarda işçiler, işe alım sırasında bu şarttan 
haberdar edilerek fazla mesai yapmaları gerektiğini kabul etmelidir. Zorunlu fazla mesai gerekecekse 
işçilere mümkün olduğunca en az 24 saat önceden haber verilecektir. 

Olağanüstü Durumlar veya 24 saatten daha kısa süre önceden bildirimle değiştirilen saatler olması 
durumunda, yerel fazla mesai izni kapsamında çalışılan ilave fazla mesai saatleri gönüllülük usulüne 
dayalı olacaktır. 
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Önerilen uygulama olarak tedarikçinin öncelikle gönüllü fazla mesai talep ederek 
ilave saat ihtiyacını karşılamak için girişimde bulunması tavsiye edilir. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 Ücret ve Yan Haklar Zamanında Ödenir 

 STANDART 

Tedarikçi, cinsiyete bakılmaksızın her işçinin düzenli bir çalışma haftası için temel ihtiyaçlarını karşılamaya 
ve isteğe bağlı bir miktar gelir sağlamaya yetecek ücret alma hakkına sahip olduğunu kabul eder. İşçilere 
en azından yerel yasaların zorunlu kıldığı asgari ücret veya cari ücret (hangisi daha yüksekse) zamanında 
ödenir; tatil ve izinler ile istihdam sona erdiğinde ödenecek yasal olarak zorunlu kıdem tazminatı da dâhil 
olmak üzere yasal olarak zorunlu yardımlar sağlanır. Maaştan hiçbir disiplin kesintisi yapılmaz. Ücret, 
işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamadığında ve bir miktar isteğe bağlı gelir sağlamadığında tedarikçi, 
bunun karşılığı ücretin ödenmesini kademeli olarak gerçekleştirmek için stratejiler geliştirecek, iletecek ve 
uygulayacaktır.  

 ŞARTLAR 

Tedarikçi, her işçinin düzenli bir çalışma haftası için temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve isteğe bağlı bir 
miktar gelir sağlamaya yetecek ücret alma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Ücret, işçilerin temel 
ihtiyaçlarını karşılamadığında ve bir miktar isteğe bağlı gelir sağlamadığında tedarikçi, bunun karşılığı 
ücretin ödenmesini kademeli olarak gerçekleştirmek için stratejiler geliştirecek, iletecek ve uygulayacaktır. 
Bkz. Error! Reference source not found. bölüm. 

50.2.1 TEMEL ÜCRET UYGULAMALARI  

İşçiler, asgari olarak, fazla mesai ödemesi de dâhil olmak üzere geçerli yasal asgari ücreti bir prim 
oranında alacaklardır. Bkz. Çalışma Saatleri Aşırı Değildir CLS. 

Ücretler ve yan haklar, düzenli olarak ve zamanında ödenecek veya sağlanacaktır. Bu ödemeler, uygun 
şekilde tanımlanacak ve yerel yasa şartları uyarınca uygun resmi makamlara ücret olarak bildirilecektir. 
Örneğin, çalışılan saatler için ödeme, yasal olarak gerekli vergilerin ödenmesini önlemek ya da gerekli 
kesintileri yapmak amacıyla bir ödenek veya başka bir ödeme şekli olarak yanlış tanımlanamaz. 

Ücretler, işçiler için uygun bir şekilde doğrudan banka hesabına yatırma, nakit veya çek şeklinde 
ödenecektir. 

Parça Başı Ücretler ve Kotalar 

Kota hedeflerinden veya parça başı ücret sözleşmelerinden bağımsız olarak tedarikçi, her işçinin çalıştığı 
saatler için en azından yasal asgari ücreti almasını ve yerel yasalar ile bu CLS'nin şartlarına göre fazla 
mesai ücreti almasını sağlayacaktır. 

Geçmiş Ücretler 

Taban ve/veya fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplanması da dâhil olmak üzere bir işçiye hak ettiği 
ücretlerin uygun şekilde ödenmediği tespit edildiği takdirde tedarikçi, bu ücretlerin yanlış hesaplandığı 
andan itibaren veya en az bir yıllık bir süre boyunca geri ödenmesinden sorumlu olacaktır. Yerel yasalar, 
daha uzun süreli bir geçmişe dönük ödeme yükümlülüğü getirebilir. 

Ayrımcılık Yapmama 

Cinsiyete bakılmaksızın tüm işçiler, eşit değerdeki işler için eşit ücret alacaktır. Bkz. Tedarikçi Ayrımcılık 
Yapmaz CLS. 
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50.2.2 KESİNTİLER  

İşçiler, iş işlevlerini yerine getirmelerine yönelik araçlar için ödeme yapmak zorunda olmayacaklardır. 
Tedarikçinin araçlarının veya mülkünün kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumlu bulunan işçiler, 
yerel yasaların izin verdiği şekilde değiştirme veya onarımların doğrudan maliyetlerinden mali olarak 
sorumlu tutulabilir. 

Tedarikçi, işçilerin kendilerine yasa tarafından zorunlu kılınmayan ancak ek yardımlar, sigorta ve tasarruf 
programları gibi bir seçenek olarak sunulan tüm kesintilere izin verdiklerine dair gönüllü onaylarına ilişkin 
yazılı belgeleri muhafaza edecektir. 

Yasaların zorunlu kılmadığı veya işçilerin yararı için işçiler tarafından kabul edilmeyen kesintiler, söz 
konusu işçilerin geçerli yasal asgari ücretten daha az ücret almasına neden olmayacaktır. 

Disiplin Kesintileri 

Disiplin amaçlı olarak ücret kesintisi yapılmayacak ve ilgili işçilerin açık yazılı izni olmaksızın yerel 
yasalarda belirtilmeyen kesintilere izin verilmeyecektir. Performans veya davranış sorunları; danışmanlık, 
uyarılar ve/veya sürekli eğitimler de dâhil olmak üzere diğer performans yönetimi yöntemleriyle ele 
alınacaktır. 

Bu politika, tedarikçinin, tedarikçiye veya bireysel performansa dayalı isteğe bağlı ikramiyeleri 
kısıtlamasını veya kaldırmasını engellemez. 

İstihdam Uygunluk Ücretleri 

Tedarikçi, istihdam uygunluk ücretlerini maaşlardan mahsup etmeyecektir. 

Sendika Ücretleri 

Tedarikçi, geçerli toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe bireysel işçinin açık ve yazılı izni olmadan 
sendika üyeliği aidatlarını, ücretlerini, para cezalarını veya diğer değerlendirmeleri işçilerin maaşlarından 
mahsup etmeyecektir. 

50.2.3 EMEKLİLİK/KIDEM TAZMİNATI FONLARI  

Tedarikçi, yasal olarak zorunlu tüm sosyal güvenlik, işsizlik, emeklilik veya kıdem tazminatı fonlarını 
(zaman zaman yardım fonları olarak anılır) tam olarak finanse edecek/ödeyecek ve bu tür fonlar 
kapsamında yapılan ödeme ve/veya bu fonların sürdürülmesine ilişkin olarak yeterli mali kayıt tutacaktır. 

Tedarikçi, işçilerin yerel yasalar uyarınca hak sahibi olduğu tüm yasal kıdem tazminatlarını ve diğer 
ayrılma yardımlarını (işten çıkarma ödemeleri) belirlemeye yönelik bir prosedüre sahip olacaktır. Tedarikçi, 
işçilere iş akdinin feshi üzerine bu tür fesih ödemelerini tam olarak tediye edecektir. 

50.2.4 DENEME SÜRESİ VE EĞİTİM ÜCRETLERİ 

Tedarikçi, fazla mesai ödemesi de dâhil olmak üzere yasal asgari ücretin altında bir prim oranında bir 
deneme süresi ücreti ödemeyecektir. 

Eğitim ücretlerinin ödenmesi veya bir çıraklık programına katılım, yerel yasalara ve Düzenli İstihdam 
Sağlanır CLS'nin şartlarına uygun olacaktır. 

50.2.5 İLETİŞİM VE SOSYAL DİYALOG  

İşçilere, işe başlamadan önce ücretler ve yan haklar da dâhil olmak üzere istihdam koşul ve şartları 
hakkında yazılı ve anlaşılır bilgiler verilecektir. 

Maaş Bordroları 

Tedarikçi, her işçiye, her ödeme yapıldığında tüm ödeme dönemi için yerel dilde basılı bir ödeme kaydı 
verecektir. İşçiler elektronik ortamdan gönderimi kabul ettiği ve makul erişim sahip olduğu veya kendilerine 
makul erişim sağlandığı takdirde tedarikçi, basılı ödeme kayıtlarını elektronik ödeme kaydı ile ikame 
edebilir. Ödeme kaydı, minimum olarak aşağıdaki bilgileri içerecektir: 
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• Ödeme dönemi ve ücret ödeme tarihleri. 

• Çalışılan tüm normal ve fazla mesai saatleri. 

• Çalışma saatleri için ücret oranları. 

• Normal ve fazla mesai ücret toplamları. 

• Bireysel ikramiyeler/ekip ikramiyeleri gibi tüm ilave ücretler. 

• Sigorta ve/veya yasal olarak zorunlu diğer kesintiler için tüm kesintiler. 

Ödeme biçimini öğrenebilmeleri için işçilere eğitim verilecektir. 

Önerilen uygulama olarak tedarikçi, mümkün olan yerlerde işçilere güvenli tasarruf 
hesapları ve/veya finansal ürünler sağlamalı ve/veya bilgilendirmeli ve ayrıca işçilere 
finansal okuryazarlık eğitimi sağlamalı veya işçilerin bu eğitimlere katılmalarını 
sağlamalıdır. 

Toplu İş Sözleşmeleri 

Yerel yasaların izin verdiği ölçüde tedarikçi, temsil edilen işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma, iyi niyetle 
pazarlık yapma ve toplu iş sözleşmesi süresince imzalanan herhangi bir sözleşmenin şartlarına bağlı 
kalma hakkını tanıyacaktır. Bkz. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmelerine Saygı Duyulur CLS. 

50.2.6 TATİL VE İZİN POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ  

Tedarikçi, yasal olarak gerekli tatiller, Hastalık İzni, Yıllık İzin, Doğum İzni, babalık izni, acil aile izni ve 
yerel yasaların zorunlu kıldığı diğer izinlere ilişkin açıkça yazılı politika ve prosedürlere sahip olacaktır. 
Tedarikçi, izin politikasını işçilere etkili bir şekilde iletecektir. Tedarikçi, izin politikasını uygulamaktan 
sorumlu personelini rolleri ve sorumlulukları konusunda eğitecektir. 

Tedarikçi, yasal olarak zorunlu tüm tatil ve izinleri sağlayacak, yerel yasalara aykırı olmadığı ölçüde 
aşağıdaki özel ek şartlara riayet edecektir: 

Hastalık İzni  

İşçilere ülke yasalarının şartlarına uygun olarak hastalık izni verilecektir. 

Önerilen uygulama olarak, ülke yasaları kapsamında zorunlu tutulmasa bile 
işçilere devlet onaylı bir tıp doktorunun gerekli gördüğü şekilde hastalık veya 
yaralanmalardan iyileşmeleri için izin verilmelidir. İhtilaf durumunda tedarikçi, 
masrafları kendisine ait olmak üzere alternatif bir yetkin tıbbi sağlayıcıdan ikinci 
bir görüş isteyebilir. 

Yıllık İzin 

Kanunen yıllık iznin zorunlu olmadığı ülkelerde tedarikçi, işçilerin ücret ve sosyal yardımlarının bir parçası 
olarak yıllık izin vermek zorundadır. 

Doğum İzni 

Yerel yasalar kapsamında zorunlu olmasa dahi kadın işçiler, ücretsiz doğum izni alma hakkına sahiptir. 
İşten çıkarılma gibi Olağanüstü Durumlar durumları haricinde kadın işçiler, izin almadan önce kendilerine 
uygulanan aynı veya eşdeğer koşul ve şartlarla işlerine dönme hakkına sahip olacaklar ve herhangi bir 
ayrımcılık veya kıdem kaybına tabi olmayacaklardır. 

Önerilen uygulama olarak, yerel yasaların en az 14 haftalık doğum iznini garanti etmediği 
durumlarda tedarikçinin ILO yönergesi doğrultusunda 14 haftalık bir izin sunması tavsiye 
edilir. İlaveten tedarikçinin, yerel yasalarda belirtilmediği durumlarda babalık izni de 
sağlayan bir ebeveyn izni politikası geliştirmesi tavsiye edilir. 

Menstrüasyon İzni 

Yerel yasalar kapsamında zorunlu kılınan bir yardım olduğu takdirde menstrüasyon iznine uygunluğu 
doğrulamak için fiziksel muayene yapılamaz. 
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50.2.7 TESİS KAPATMA VE KEMER SIKMA  

İşçilerin işten çıkarılmasına veya iş akdinin feshine neden olacak tesis kapatma veya başka bir kurumsal 
yeniden yapılanma durumunda tedarikçi, asgari olarak aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirecektir.  

Bildirim 

İşçilere, işçi temsilcilerine ve yasal şartlar uyarınca ilgili resmi makamlara koşulların elverdiği ölçüde işten 
çıkarma/kemer sıkma uygulamaları ile ilgili olarak mümkün olduğunca önceden bildirimde bulunulacak ve 
uygun bilgiler verilecektir.  

Uygun bilgiler arasında tesis kapatma veya kemer sıkma uygulamalarına yönelik gerekçe veya kriterler, 
durumdan etkilenebilecek işçilerin sayısı ve kategorilerini ile işten çıkarma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesinin planlandığı süre bulunur. 

Asgari olarak tedarikçi, böyle bir bildirimde bulunacak veya bildirim yerine ödeme yapacaktır (örneğin, 
30 gün önceden bildirimde bulunmak yerine 30 günlük ücreti ödeyecektir) ve yerel yasalar uyarınca gerekli 
olan bilgileri verecektir. 

Kıdem Tazminatı 

İşten çıkarılmakta olan işçilerin yerel yasalar uyarınca hak sahibi oldukları tüm kıdem tazminatları, sosyal 
güvenlik primleri ve diğer ayrılma yardımları tam olarak ödenecektir. 

Hak Taleplerinin İptali 

Tedarikçi, yasal olarak kazanılmış kıdem tazminatı veya diğer sosyal yardımları almanın bir koşulu olarak 
işçilerin herhangi bir sağlık beyanı, feragatname veya diğer haklardan vazgeçme belgesi imzalamalarını 
zorunlu tutmayacaktır. Tedarikçi, hak taleplerinin kabul edilmesi ve/veya iptaline dayalı olarak takdire bağlı 
veya ek kıdem tazminatları ve sosyal yardımların alınmasını şart koşabilir. 

Toplu İş Sözleşmesi 

Etkilenen işçilerin bir sendika veya işçi örgütü tarafından temsil edilmesi durumunda tedarikçi, mevcut 
toplu iş sözleşmesinde belirtilen veya tedarikçi ile bu tür sendika veya işçi temsilcileri arasında başka 
şekilde mutabakata varılan tüm geçerli bildirim, danışma, kıdem tazminatı, işten çıkarma veya diğer sosyal 
yardım ödemelerine tam olarak riayet edecektir. 

Tesis kapatma veya kemer sıkma durumunda, yerel kanun veya toplu iş 
sözleşmesinin şartlarına ek olarak tedarikçinin aşağıdakileri doğrudan veya resmi 
makamlar, sivil toplum kuruluşları (STK) veya diğer üçüncü taraflarla koordinasyon 
içinde sağlaması tavsiye edilir. 

Danışmanlık 

İşçilere ve işçi temsilcilerine uygun yerlerde ihtiyaç fazlalıkları/tasarrufları önlemek 
veya en aza indirmek üzere alınacak önlemler ve işten çıkarılma durumlarının işçiler 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere alınacak önlemler hakkında görüşme 
ve danışmanlık olanağı sunulacaktır. 

Nakil 

Mümkünse benzer bir ücretle ülke sınırları içinde tedarikçinin zilyetini elinde 
bulundurduğu diğer tesislere nakil olanağı sunulacaktır. 

İtiraz Süreci 

İşçilere kemer sıkma süresince cevap verme, hak iddiasında bulunma veya itiraz 
etme olanağı sağlanan bir süreç. 

Yeniden İşe Yerleştirme/Yeniden Eğitim Yardımı 

Örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 
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• İş bankaları kurmak ya da işçilerin yakındaki benzer sektörlerde veya 
topluluk içinde yeniden istihdam fırsatları bulmalarına yardımcı olmak 

• İşçilerin potansiyel iş fırsatları hakkında bilgilendirildiği bir süreç oluşturma 

• Yerel medyaya, potansiyel işverenleri yeni işe alımlarda işten çıkarılan 
işçilere öncelik vererek bu işçileri desteklemeye teşvik eden ücretli reklamlar 
vermek. 

Tıbbi Yardımlar  

Yasal şartlara ek olarak hamile işçiler ve kendi durumlarına karşılık gelen önemli 
sağlık sorunları olan işçiler için ek yardım. 

Resmi Yardımları Alma Konusunda Destek 

Buna işçilerin hakları konusunda eğitim alması ve uygun yerel resmi kurumlar ile 
koordinasyon dâhildir. Örneğin, devlet kurumlarının ve uygun STK'ların bilgi vermek 
ve işçilere devlet yardımı almak için gerekli formları doldurma konusunda ve resmi 
eğitim programlarına erişimde destek olmak için tesiste veya yakınlardaki uygun bir 
yerde oturumlar düzenlemesini sağlamak. 

50.2.8 KADEMELİ OLARAK ADİL ÜCRET ÖDEMELERİNİN SAĞLANMASI 

Tedarikçi, bazı isteğe bağlı gelirler de dâhil olmak üzere işçi ücretlerini (maaşlar ve yan haklar) zaman 
içinde kademeli olarak işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işleyen bir süreç geliştirmeyi ve 
uygulamayı taahhüt eder. Tedarikçinin bu yükümlülüğü yerine getirmek için gerçekleştirebileceği 
eylemlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir. 

Ücretlerin ve Yan Hakların Ödenmesi 

Tedarikçi, işçilerine en azından yerel yasaların zorunlu kıldığı asgari ücreti veya cari ücreti (hangisi daha 
yüksekse) tam ve zamanında ödemek için Davranış Kuralları ve CLS'de belirtilen şartlara riayet edecek, 
tatiller ve izinler de dâhil olmak üzere yasal olarak zorunlu yardımları sağlayacak ve sosyal sigorta ile ilgili 
tüm düzenlemelere uyacaktır. 

Maaş Sistemleri 

Aşağıdaki hususlara dayalı olarak işçi ücretlerinin düzenli olarak gözden geçirildiği ve ayarladığı bir maaş 
sistemi oluşturulacaktır: 

• Yerel yasalara göre zorunlu olan asgari ücret. 

• Tedarikçinin iş ihtiyaçları. 

• Farklı işçi öğrenimi, becerisi, eğitimi, mesleki deneyimi ve şirket içindeki konumu ile ilgili farklı 
seviyeler. 

• Bireysel ve toplu performansın ödüllendirildiği ücret teşvik programları. 

• İş gücü pazarındaki benzer şirketlerin ve/veya büyük rakiplerin ücret uygulamaları ile 
karşılaştırmaya dayalı rekabetçi bir ücret ödemek. 

• İşçilerin ücretlerinde gerçek şartlarda bir azalma meydana gelmemesi için ücretleri enflasyona ve 
tüketici fiyatlarındaki değişikliklere göre izlemek. 

• Eşit işe eşit ücret sağlamak ve başka durumlarda ayrımcı olmayan ücret teamüllerini uygulamak. 

• İşçilerin iş saatleri dışındaki saatlerde çalışmaları gerekmediğinden ve fazla mesai saatlerinin prim 
oranlarında ödendiğinden emin olunacaktır. 

Politika ve Prosedürler 

Bu CLS'de yer alan taahhütleri yansıtacak politika ve prosedürler oluşturulacak veya yeniden 
düzenlenecektir. Ücret sistemlerini uygulamaktan sorumlu personel, rolleri ve sorumlulukları konusunda 
eğitilecektir. 
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İletişim ve Sosyal Diyalog 

İşçilere ücret konusunda yeterli ve sürekli bilgi sağlanacak ve yerel yasalara uygun olarak işçilerin 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarına saygı gösterilecektir. 

Eğitim ve Gelişim 

Operatörler, süpervizörler (ekip ve grup liderleri), personel ve yöneticiler de dâhil olmak üzere şirketin tüm 
seviyelerindeki işçilerin performansını iyileştirmek için eğitimler ve işçi geliştirme programları sunulacaktır. 

  

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 

 REFERANSLAR 

Adil Çalışma Derneği (FLA) Davranış Kuralları 

İş Akdinin Feshine İlişkin ILO Sözleşmesi No. 158 (1982) 

 Düzenli İstihdam Sağlanır 

 STANDART 

Çalışma, yerel yasa ve uygulama ile kurulan tanınmış bir istihdam ilişkisi temelinde gerçekleştirilir. 
Tedarikçi, Nike ürününün üretimi için hiçbir evden çalışma düzenlemesi getirmez. 

 ŞARTLAR 

51.2.1 KAYIT 

Tedarikçi, işçilerin kaydedilmesine ilişkin yerel yasa şartlarına riayet edecektir. 

51.2.2 SÖZLEŞMELER 

Tedarikçi, işçilerin yazılı bir iş sözleşmesi olması gerekliliğinin yanı sıra bu tür iş sözleşmelerinin şartları, 
süresi ve/veya yenilenmesi de dâhil olmak üzere iş sözleşmelerinin kullanımına ilişkin yerel yasa şartlarına 
riayet edecektir. 

Tedarikçi, işçilerin iş sözleşmelerinde ayrıntılı olarak belirtilen ve mümkünse işçilerin kendi dillerinde 
yazılacak şartları tam olarak açıklayacaktır. 

İş sözleşmelerinin kullanıldığı yerlerde işçilere işe başlamadan önce iş sözleşmesinin işçilerin kendi 
dillerinde yazılmış bir nüshası verilecektir. 

51.2.3 GEÇİCİ İŞÇİ KULLANIMI VE KISA SÜRELİ SÖZLEŞMELER 

Tedarikçi, aşırı geçici işçi kullanımı (yalnızca iş sözleşmesi) ya da kısa veya sabit süreli sözleşmeler 
kullanılması yoluyla düzenli istihdam ilişkisinden kaynaklanan yerel işçi veya sosyal güvenlik yasaları 
kapsamındaki yükümlülüklerinden ari olmayacaktır. 

Yasal olarak izin verildiği durumlarda geçici işçi kullanımı, mümkün olduğu ölçüde yalnızca mevsimlik iş 
veya yoğun sezon taleplerini karşılamak ya da kısa vadeli boş pozisyonları veya bir yıldan daha az süreyle 
personel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmalıdır. 

Geçici işçilerin olası aşırı kullanımına veya kısa süreli sözleşmelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 

• Devam eden istihdam ihtiyacını karşılamak için geçici işçilerin bir yıldan fazla süreyle yaygın 
kullanımı. 
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• Bu tür uygulamalar kapsamında işçilerin kıdem tazminatı, sosyal güvenlik kullanım hakkı ve diğer 
yardımlara tam haklarının reddedildiği kısa süreli sözleşmelerin yaygın şekilde yenilenmesi. 

• Genel olarak, üretimde bir tedarikçi şubesindeki işçilerin %15'inden fazlasının geçici işçi olduğu 
veya kısa vadeli sözleşmeli olduğu durumlarda. 

Bu alandaki istihdam yasaları ve uygulamaları karmaşıktır, ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık gösterir. 
Bu CLS'nin tatbiki, yerel yasalara göre belirlenecektir. 

51.2.4 ÇIRAKLIK PROGRAMLARI 

Kural olarak, çıraklık programlarının işçi ücretlerinin ödenmesine veya normal işçilere verilenden daha az 
yan hak sağlanmasına neden olduğu durumlarda eğitim ücretlerinin ödenmesine veya çıraklık 
programlarına katılmaya izin verilmez. 

Bir istisna olarak bu tür programlar, bunların aşağıdaki gibi olduğu yerlerde duruma göre onaylanabilir: 

• Yerel yasalara uygun olarak sağlanması. 

• Mesleki beceriler kazandırarak veya düzenli istihdam sağlayarak stajyerlerin yararına tasarlanmış 
olması. 

• Stajyerlerin programa katılım süresinin sınırlı olması (genellikle altı aydan fazla olmamak kaydıyla). 

• Stajyerlere yasal asgari ücret veya daha yüksek ücretin ödenmesi. 

• Programın, tedarikçinin istihdam ilişkisinden kaynaklanan çalışma veya sosyal güvenlik yasaları 
kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla kullanılmaması. 

51.2.5 EVDEN ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİ YASAKLANMIŞTIR 

Davranış Kuralları ve CLS ile uyumlu olduğundan emin olmak için tedarikçi, Nike, Inc. markalı ürünleri 
üretmek için herhangi bir evden çalışma düzenlemesi kullanmayacaktır. Bu madde, işçilerin Nike üretim 
çalışmalarını normal iş yerinin dışında gerçekleştirmeyecekleri anlamına gelir. 

Diğer alıcılar (Nike dışındaki üretim) için evden çalışma düzenlemeleri yapıldığında tedarikçi, bunların 
Nike, Inc. markalı üretimin kasıtlı veya kasıtsız olarak evden yapılmamasını sağlayan sistemi kurup 
kanıtlayacaktır. 

 BELGELER 

Bkz. 1.3 Belgeler. 


