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Bu belgenin içeriği Li & Fung’a ait gizli ve özel bilgilerdir.
Kopyalanması, tebliği ve dağıtımı Li & Fung’un yazılı izni olmadan yasaktır.

Giriş
Bu rehber, Tedarikçiler için güvenli işyerleri
sağlamaları, temel haklara saygı göstermeleri ve
uymaları, çevreyi iyileştirme ve yüksek standartta
bir ticari şeffaflık ve etik uyumu içinde faaliyet
göstermeleri için uyulması gereken ilkeleri ve
tavsiye edilen uygulamaları paylaşmak için
hazırlanmıştır.

Li & Fung (LF) Tedarikçi Davranış Kuralları Tüzüğü (“Tedarikçi Kuralları”) ve ona
bağlı standart ve rehber, ulusal kanun/yönetmelikleri, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmelerini ve diğer bağlantılı uluslararası standartları
temel alır.
Tedarikçilerin çalışanları farklı bölümlerde, çeşit çeşit görevlerde bulunsa da
Tedarikçi Kuralları kapsamındaki standartlar ve bağlantılı rehber tüm çalışma
alanlarında ve yatakhane gibi tesislerdeki bütün çalışanları kapsar. Bütün çalışanlar
ulusal kanunlar ve Tedarikçi Kuralları kapsamındaki hakları ve yetkileri ile ilgili
bilgilendirilmeli. Tedarikçiler, LF standartlarının, Li & Fung ve müşterilerinin ürünleri
için parça veya malzeme üreten diğer aşama tedrikçileri tarafından da bilinmesi,
benimsenmesi ve uygulanması için ellerinden geleni yapmalılar.
LF Güvenlik Standartları, LF üretimi yapan Tedarikçilerin uyması gereken, ABD
Gümrüğü tarafından yayınlanan Teröre Karşı Gümrük-Ticaret İşbirliği (C-TPAT)
kapsamındaki Güvenlik Rehberi ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Sınır
Koruma Komisyonu ve Yetkilendirilmiş Yükümlüler (AEO) Rehberine dayanan temel
güvenlik önlemleridir.

Tedarikçiler bu Standartlara ve ona bağlı rehbere göre Li & Fung’un seçtiği
zamanda ve sorumluluğu tamamen Li & Fung’a ait olarak denetlenebilir. Denetimler
sırasında, Tedarikçiler tesislerine tam erişim sağlamalıdırlar. Denetimler sırasında
işçilerle ve onların seçilmiş temsilcileriyle bağlantıya geçebiliriz.
Tedarikçi Kurallarındaki Standardın ve ona bağlı rehberin gerekliliklerine
uymamanın sonucu, uygunsuzluğun içeriğinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir.
Sıfır tolerans uygunsuzluklar hemen düzeltilmeli ve Tedarikçinin kalıcı olarak Li &
Fung ve LF müşterilerine üretim yapmasının yasaklanmasıyla sonuçlanabilir. Bütün
uygunsuzluklar için Tedarikçilerden beklenen; verilen zamanda düzeltme yapmak
ve gelecekteki performanslarını da geliştirmekdir.
Tedarikçiler, sonraki aşama tedarikçilerinin de bu Standardın ve ona bağlı rehberin
gerekliliklerine uyduğundan emin olmalılar, bunun için düzenli aralıklarla
değerlendirmeler ve eğitimler gerçekleştirmeliler. Değerlendirmeler ve eğitimler en
az yılda bir kez yapılmalıdır.

Tedarikçi
Davranış
Kuralları Tüzüğü
Li & Fung grup şirketleri ve tedarik zincirinde
sorumlu ticari uygulamaları sürdürmeyi ilke
edinmiştir. Tedarikçilerimizin güvenli işyerleri
sağlamak, temel haklara saygılı olmak,
çevreyi iyileştirmek ve yüksek standartta bir
ticari şeffaflık ve etikle çalışmak için düzenli
olarak iyileştirmelerde bulunmalarını bekliyoruz.
Li & Fung Tedarikçi Davranış Kuralları Tüzüğü’nde yer alan Standartlar, ulusal
kanun/yönetmeliklere, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmelerini
ve diğer bağlantılı uluslararası standartları temel alır. Tedarikçi Kuralları Tüzüğü, Li
& Fung’un satin alma yapmak için faydalanılan bütün çalışma yerleri ve onlarla
bağlantılı yatakhane gibi yerleşim tesisleri için geçerlidir. Tedarikçiler, sonraki
aşama operasyonlar da dahil olmak üzere, standartlara uyumu sağlamaktan
sorumludur.
Tedarikçiler bütün uygunsuzlukları Li & Fung Standardı ve Rehberine göre
iyileştirmek zorundadır.

Güvenli İşyerleri
•

Yangın güvenliği ve acil önlemleri uygulamalarında sorumlu yaklaşım

•

İlk yardım ve mesleki sağlık ve güvenlik konularında sorumlu politikalar ve
uygulamalar

•

Güvenli ve temiz yatakhaneler, kreşler, kafeterya ve yemekhane tesisleri

•

Kimyasal ve tehlikeli madde yönetimi, özel ekipman ve tesislerin
yönetiminde sorumlu yaklaşım

•

Elektrik, yapı ve inşaat izinleri, politikaları ve uygulamalarında sorumlu
yaklaşım

Temel Haklara Saygı
•

Bütün işler özgürce seçilir

•

Bütün işçiler en düşük yaş sınırı kurallarına uygun olmalı. (15 ya da ülke
yasal yaşı- hangisi daha yüksekse)

•

Bütün işçilere saygıyla davranmalı ve uygulamalarda eşitlik gözetilmeli

•

Birleşme ve toplu sözleşme özgürlüğünü desteklemeli

•

İşe alım, ödemeler, sosyal haklar, çalışma saatleri ve işe sonlandırma
süreçlerinde sorumlu davranılmalı

•

Şikayet mekanizmaları işlevsel olmalı

Çevresel İyileştirmeler
•

Çevre yönetim sistemi oluşturmalı ve uygulamalı

•

Kimyasal, atıksu, hava emisyonu, atık ve ses kirliliğinin etkileri en aza
indirilmeli

•

Enerji ve kaynak verimliliği arttırılmalı

Ticari Şeffaflık ve Etik
•

Tedarikçilerin şefaflığı ve gelişmeye katılımda devamlılığı

•

Tedarikçilerin etik ticari uygulamaları benimsemesi

•

Alt fason kullanımı ve ev işçiliğinin öncesinde yazılı izin alınması

•

Ticari ruhsatların yasal gereklilikleri karşılaması veya aşması

