
 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI TÜZÜĞÜ 
Li & Fung (Trading) Limited’in (Li & Fung) müşterileri adına ticari faaliyetleri, dünya genelindeki Tedarikçilerden ürün 
tedarikine dayanmaktadır. Küresel tedarik zincirimizle birlikte güvenli çalışma koşulları yaratmak, işçiler için onurlu ve saygılı 
bir ortam geliştirmek ve sorumlu çevre politikalarını desteklemek için çalışıyoruz.   

Tedarikçi Davranış Kuralları Tüzüğümüz ve ilgili Standartlar, Tedarikçilerimizin uymasını beklediğimiz ilkeleri ve uygulamaları 
detaylandırmaktadır.Yerel, ulusal kanun/ yönetmelikleri, Uluslarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmelerini, 
uluslararası kabul gören sağlık, güvenlik ve çevre standartlarını temel alan Tüzüğümüz, bu ilkelere değer veren ve 
operasyonlarına uygulayan Tedarikçilerle çalışma kararlılığımızı temsil etmektedir.    

Tedarikçilerin farklı departmanlarında çalışanların çeşitli yapıda işleri olmasına rağmen, Tedarikçi Davranış Kuralları Tüzüğü 
Li & Fung satın alması için değerlendirilen tüm işyerleri ve ilişkili yerleşim tesislerinde uygulanır.    

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ  

 Tedarikçi yönetimi risk ve şikayetleri yönetmek için politika 
ve sistemleri oluşturur.  

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYGULAMALARI   

 Yasa gereği, lisanslar, izinler ve sertifikalar doğru, tam, ve 
günceldir. Bütün bildirimler yasal yönetmelikleri karşılar veya 
üzerindedir. 

 Uygun personel acil durum ve sağlık ve güvenlikten 
sorumludur. 

 Tedarikçi yasal gereklilikleri karşılayan veya aşan acil ve 
güvenlik önlemlerini uygular ve devam ettirir. 

 Tedarikçi yasal gereklilikleri karşılayan veya aşan ilk yardım 
ve tıbbi bakım sağlar. 

 Tedarikçiler, çalışan ve tesis kazalarını yasal gereklilikleri 
karşılayan veya aşan şekilde raporlar, araştırır ve ele alır.  

 Kişisel koruyucu donanım politikaları, eğitim, sağlama, 
bakım, ve kullanımı yasal gereklilikleri karşılar veya 
üzerindedir.   

 Kapalı alan ve yerüstü ve yeraltı depolama (AST & UST)  
politikaları ve eğitimi sağlanır.  

 Kimyasallar ve zararlı maddelerin yönetimi, politikaları, eğitimi, 
bakımı, depolanması, ve kullanımı yasal gereklilikleri sağlar 
veya üzerindedir. 

 Belirlenmiş alanlarda sigara içmek ve açık alev, yangın veya 
ateşleme içeren faaliyetler yasaktır. 

 Ekipman güvenlik yönetimi, politikaları, eğitim, ve bakımı 
yasal gereklilikleri sağlar veya üzerindedir.    

 Elektrikli bileşenler ve sistemlerin uygun bir şekilde bakımı 
yapılmaktadır.   

 Gürültü seviyeleri yasal gereklilikleri sağlayacak şekilde 
kontrol edilmektedir.  

 Tedarikçiler yasal gereklilikleri karşılayan veya aşan şekilde 
aydınlatılmış, havalandırılmış ve sıcaklığı kontrol edilmiş bir iş 
yeri sağlarlar. 

 Tedarikçiler yasal gereklilikleri karşılayan veya aşan içme suyu, 
tuvalet, ve duş sağlar ve temiz bir çalışma ortamının 

devamlılığını sağlarlar.  

 Yemek hazırlama alanları ve çocuk bakım tesisleri yasal 
gereklilikleri karşılar veya üzerindedir. 

 Bina ve yapı izinleri alınmış ve doğrudur.   

 Tedarikçiler ergonomik risk programlarını uygular ve ergonomik 
bilinçlendirme eğitimlerini sağlar.   

 Yatakhane koşulları ve acil ve güvenlik önlemleri yasal 
gereklilikleri karşılar veya üzerindedir.  

İŞ UYGULAMALARI  

 Yasa gereği çalışma ruhsatları doğru, geçerli, ve günceldir. 
Bütün kayıtlar yasal gereklilikleri karşılar veya üzerindedir.  

 Bütün işe alım ve işten çıkarma uygulamaları yasal 
gereklilikleri karşılar veya üzerindedir. Tedarikçiler insan 
kaçakçılığı riskini azaltmak için sıkı işe alım uygulamalarını 
dayatır.   

 Çalışan tazminat ve ücret bordrosu kayıt tutma yasal 
gereklilikleri karşılar veya üzerindedir.  

 Çalışan hakları yasal gereklilikleri karşılar.  

 Çalışan çalışma saatleri ve zaman kayıt tutma yasal 
gereklilikleri karşılar veya üzerindedir. 

 Zorunlu, teminatlı, ödünç, köle ve hükümlü işçilik yasaktır. 

 15 yaşın altında olmayacak şekilde genç işçilerin, çırakların 
ve stajyerlerin istihdami yasal gereklilikleri karşılar veya 
üzerindedir.  

 Suistimal, tehdit, taciz ve uygun olmayan disiplin 
uygulamaları yasaktır. 

 Ayırım gözeten uygulamalar yasaktır.  

 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarına saygı 
gösterilmelidir.         

ÇEVRE UYGULAMALARI 

 Çevre yönetimi, politikalar, ve kayıtlar yasal gereklilikleri 
karşılar veya üzerindedir. 

 Tedarikçiler olumsuz çevresel etkileri hafifletmeli, atığı 
azaltmalı ve kirliliği önlemelidir.  

SORUMLULUK, ŞEFFAFLIK, VE ETİK 

 Tedarikçiler sosyal uygunluğun doğrulanması için 
engellenmemiş erişim verir ve tespit edilmiş 
uygunsuzlukların iyileştirilmesini garanti edeceklerini taahhüt 
ederler.   

 Bütün fasonlar ve ev işçiliği uygulamaları tebliğ edilmeli ve 
fabrika Li & Fung ve/veya müşterilerinden yazılı 
yetkilendirmeyi bulundurmalıdır. 

 Dolandırıcılık, rüşvet ve bir Li & Fung çalışanına veya 
atanmış Li & Fung temsilcisine karşı haksız nüfuz kullanımı 
yasaktır. 


