
 

 

 

ek 1 - Code of Conduct-> davranis kodu/kurallari 
 
"Davranış Kurallarımız" ve bunu kabul etmek / imzalamak, uretici ile işbirliğinin temelini oluşturur. 
Bu kodun/kurallarin özü, ILO sözleşmelerinden ve BM Birlesmis Milletler İnsan Hakları Deklarasyonu 
sekiz iscilik standartlarindan turetilmisdir. 
 

2.0 Her yeni tedarikçiye (bitmiş ürün) FWF gibi bir CSR kuruluşuna üye olup olmadıklarını 
sorun; 
BSCI: SEDEX; SAC veya başka .. Eğer tedarikçi üye ise veya bu kuruluşlardan biri tarafından 
denetlendiyse, en son CAP (Düzeltici Eylem Planı) isteyin ve acik kalan noktaları takip edin. 
 
2.1 Bir tedarikçi bu kuruluşlardan birine üye  deyilse ve denetlenmiyorsa ozaman 
hezaman Vanilia 'nin 'Code of Conduct' Davranis Kurallari protokolunu imzalamasini ve bu 
kurallara uymasini isteyin. 
 
2.2 FWF üyeliğimizi feshettikten sonra, Vanilia şimdi uygun bir ortak arıyor beraber 
Tedarikçileri kontrol edebilen - "Davranış Kurallarına" uylup uylmadigina. 
2.3 ureticilerin CAP  (Düzeltici Eylem Planı) Dream sustemimizde argiflenecek ( alacaklilar 
altina)  
 
2.4 İkinci hat tedarikçi sirketler (kumaşlar ve tuhafiyeler) tum urettikleri urunleri  ve  bulungu 
yer  bilgileri bir listeye aliniyor.  
CoC'nin ve sözleşmenin diğer noktalarının kontrolü, sözleşmeden doğan ortaklarla (yerel 
sendikalar / sosyal kuruluşlar gibi) ve gelecekteki ortaklarla yapılacaktır - 
bakin 2.2 

 
 



 

 

Çalışma Uygulama Kuralları (CoLP) 
Uzun vadeli bir ilişki sürdürmek için, ortaklarımızı bu işgücü standartlarını entegre etmeye 
şiddetle teşvik ediyoruz. CoLP, bu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi sözleşmelerine dayanmaktadır.Aşağıdaki metinde özel olarak yapılmış sözleşmeler 
açıklanmaktadır. 

 

 

 
İstihdam serbestçe seçilir. 
Esaret altındaki emek dahil, hiçbir zorla çalıştırma uygulanmayacaktır.  
(ILO Sözleşmeleri 29 ve 105) 

 

 

 
Ayrımcılık yok 
İşgücü piyasasında ayrımcılık yapılmamaktadır 
İşe alma, ücret politikası, eğitim programlarına kabul, çalışan 
tanıtım politikası, iş akdinin feshi, emeklilik ve diğerleri 
İstihdam ilişkisinin yönü, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, sendika üyeliği, uyruk, sosyal 
köken, eksiklikler veya sakatlıklara bakılmaksızın eşit fırsatlara dayanmalıdır. (ILO sözleşmeleri 
100 ve 111) 
 
 
 

 

 
Çocuk işçiliği sömürüsü yok 
Çocuk işçiliğinden faydalanılmayacak. İşe kabul edilme yaşı, zorunlu eğitimin 
tamamlanma yaşı ve hiçbir durumda 15 yasindan kucuk olmamasi. ''(ILO sözleşmeleri 
138)''Çocuk ticareti, borç esareti ve esaret ve zorla veya zorunlu çalıştırma gibi kölelik veya 
benzeri kölelik biçimleri olmayacak. [...] Çocuklar [15-18 yaşları arası], doğası veya bulunduğu 
koşullar altında sağlık, güvenlik veya ahlaki zarar verecek hiçbir iş yapmamalari. (ILO 
sözleşmeleri  182) 
 

 

 

        



 
Bir yaşama ücretinin ödenmesi 
Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve sosyal haklar en azından yasal olarak asgari 
endüstri standartlarına uygunluk ve çalışanların ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bazı isteğe bağlı gelir sağlamak için her zaman yeterli olmasi. (ILO sözleşmeleri  26 ve131.) 
Disiplin cezaları için ücretlerde indirim yapılmasına izin verilmez ve ulusal mevzuata dahil 
olmayan ücret kesintilerine izin verilmez. Kesintiler hiçbir zaman bir çalışanın asgari ücretten 
daha düşük kazanmasini saglamaz. Çalışanlar, ücret oranları ve ödeme süresi de dahil olmak 
üzere ücretlerinin özellikleri hakkında yeterince ve net bir şekilde bilgilendirilecektir. 
 
 
 

 
Aşırı/ anormal çalışma saati yok 
Çalışma saatleri yürürlükteki mevzuata ve endüstri standartlarına uygun olmalıdır. Her işçi 
katmani, çalışanlar düzenli olarak haftada 48 saatten fazla çalışmak zorunda kalmayacak ve her 
yedi günlük süre içinde en az bir gün izin verilmelidir. Fazla mesai isteğe bağlıdır, haftada 12 
saatten fazla olamaz, düzenli olarak talep edilmeyecek ve her zaman prim oranında iade 
edilecektir. (ILO- Sözleşmesi 1)  
 

 

 
Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları   
Güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Ve işgücü için en iyi sağlık ve güvenlik 
uygulamaları sağlanmalıdır, endüstrinin belirli tehlikeleri hakkinda egemen olmalari 
bilgilendirilmeleri. 
Sektöre özgü mesleki tehlikelere uygun bir dikkat gösterilmeli ve güvenli ve hijyenik bir çalışma 
ortamı sağlandığından emin olmali. Kazaları önlemek ve sağlık risklerini en aza indirgemek için 
etkili bir düzenleme yapılmalıdır. ( ILO sözleşmesinden sonra 155 ) 
Fiziksel istismar, fiziksel istismar tehditleri, olağandışı cezalar veya disiplin, işveren tarafından 
cinsel ve diğer tehdit ve taciz kesinlikle yasaktır. 
 

 

 

 

 
Yasal olarak bağlayıcı istihdam ilişkisi 
Çalışanların normal bir iş ilişkisinden kaynaklanan iş veya sosyal güvenlik yasalarına ve 
yönetmeliklerine uyma yükümlülüğü,iş sözleşmeleri veya ogrenci programları ile engellenemez 



beceri aktarma veya düzenli çalışma sağlama gibi gerçek bir niyetin olmadığı durumlarda.  

Genç çalışanlara eğitim ve öğretim programlarına katılma fırsatı verilmiştir. 
 
 
 
 

                               
Dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı 
Tüm çalışanların sendikalara katılma ve toplu olarak anlasma yapma hakkı tanınacaktır. (ILO 
sözleşmeleri 87 ve 98) Şirket örgütlenme özgürlüğü ve toplu anlasma hakkını kısıtlayan Kanun 
uyarınca, tüm çalışanlar için bağımsız, serbest örgütlenme ve müzakere yöntemlerini paralel 
durumunda olmalidir. İşçi temsilcileri ayrımcılığa uğramayacak ve gerçekleştirilen işlevlerin 
gösterilmesi için gerekli tüm iş yerlerine erişemeyecektir. (ILO Sözleşmesi 135 Tavsiye 143) 

 


