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NIKE DAVRANIŞ KURALLARI



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.

Beklentilerimiz İş Birliği Vizyonumuz 
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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.

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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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.

Kurallar Eksiksiz Şekilde Uygulanır 
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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. 

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.

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.

Hava Emisyonları ve İklim Üzerindeki Etkiler En 

Aza İndirilir 

Su Değerlidir

Kimyasal Maddeler Doğru Şekilde Yönetilir 

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.

Atıklar En Aza İndirilir ve Uygun Şekilde İşlenir 
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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.

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.

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. 

İş Yeri Güvenlidir 

Yatakhaneler, Kantinler ve Çocuk Bakım 

Tesisleri Sağlıklı ve Güvenlidir 

İş Sağlığı ve Hijyen Tehlikeleri Kontrol 

Altında Tutulur 

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. 

Bina Amaca Uygundur 

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. 

Yangın ve Acil Durum Eylem Planları Yürürlüktedir 



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.

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.

Tedarikçinin işçileri; istihdamda cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel 

yönelim, hamilelik, medeni durum, milliyet, siyasi görüş, sendika üyeliği, 

toplumsal veya etnik köken 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. 

İstihdam Gönüllüdür

Tedarikçi Ayrımcılık Yapmaz 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş 

Sözleşmelerine Saygı Duyulur

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. 

Asgari Çalışma Yaşı 16'dır
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Tedarikçinin işçilerine saygılı ve nazik davranılır. Tedarikçi; fiziksel, cinsel, psikolojik 

veya sözlü taciz ya da suistimalde bulunmaz veya bunlara müsamaha göstermez. 

Çalışma, yerel yasa ve uygulama ile kurulan tanınmış bir istihdam ilişkisi 

temelinde gerçekleştirilir. Tedarikçi, Nike ürününün üretimi için hiçbir evden 

çalışma düzenlemesi getirmez.

Taciz ve Suistimale Müsamaha Gösterilmez 

Düzenli İstihdam Sağlanır 

Ücret ve Yan Haklar Zamanında Ödenir
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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. 

Çalışma Saatleri Aşırı Değildir 

NIKE DAVRANIŞ KURALLARI

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.
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