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Jula AB İş Etiği Kuralları 

Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu 
vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.  
 
Yaptığımız işin hem yerel hem küresel düzeyde insanların yaşamı ve çevre üzerinde önemli bir 
etkisinin olduğunun farkındayız. Vizyonumuzu gerçekleştirmek için de ürünlerimizin ötesinde bir 
sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Tüm tedarik zincirimizle birlikte çevresel ve sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştirme de dahil olmak üzere tedarikçilerimizle yakın bir işbirliği içerisinde 
olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu, iyi kalite, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve düşük fiyatlar için 
bir ön koşuldur.  

 
Farkındalık, güven ve sürekli gelişim; bizimle aynı değerleri ve hedefleri paylaşan tedarikçilerle birlikte 
sürekli büyümemizin temelini oluşturan unsurlardır.  
 
Jula İş Etiği Kurallarının amacı genel ilkeleri ve standartları ve Jula ve tedarikçilerimize yönelik 
beklentilerimizi belirlemektir. Jula olarak aşağıdaki ilkeleri benimsiyor ve tedarikçilerimizden de aynı 
hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz: 

- yaptığımız işin tüm alanlarında etik ve sorumlu davranışlar 
- tüm bireylerin haklarına saygı 
- çevreye saygı 

Jula İş Etiği Kuralları, tüm tedarikçiler ve Jula'ya yönelik ürün ve hizmetlerin üretiminde veya 
tedariğinde yer alan tüm alt yükleniciler ve alt tedarikçiler için geçerlidir. Çalışanlarının ve tedarik 
zincirlerinin Jula İş Etiği Kuralları hakkında bilgilendirilmesinden ve bu kuralların uygulanması ile bu 
kuralla uyumdan tedarikçiler sorumludur. 
 
Bu İş Etiği Kurallarının 5 sayfalık kısaltılmış versiyonu doğrudan Jula için üretimin yapıldığı tüm 
tesislerde çalışanların ortak dilinde ve ortak bir alanda görünür bir şekilde asılmalıdır. 
 
Bu gereklilikler BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (1948), ILO Çalışma Yaşamında Temel 
İlkeler ve Haklar Bildirgesi (1998) , çevresel koruma ve kalkınmaya ilişkin Rio bildirgesi (1992), ve BM 
yolsuzlukla mücadele konvansiyonu (2000) temel alınarak hazırlanan BM Global Compact ile uyum 
içindedir.  
 

YASAL GEREKLILIKLER 

Bu tüzüğün gerekliliklerini karşılamanın yanında tedarikçiler, tüm ulusal yasa ve düzenlemelere, 
yürürlükteki standartlara (örn. üretim uygulamaları, diğer İş Etiği Kuralları), ve bağlayıcılığı daha 
yüksek olan tüm ilgili diğer yasal gerekliliklere uyacaktır.  

 

İNSAN HAKLARI VE EMEĞİ 

1. Adil muamele 

Tedarikçi her bir çalışana gereken itibar ve saygıyı gösterecek ve çalışanlara yönelik olarak herhangi 
bir kurumsal ceza, tehdit, şiddet veya hiçbir türde fiziksel, cinsel, psikolojik ve sözlü tacizde 
bulunmakayacaktır. 

2. Çalışma Saatleri ve Maaş 

Bir hafta içerisinde izin verilen azami çalışma saati ulusal mevzuatla belirlenir ancak düzenli olarak 48 
saati geçemez ve izin verilen haftalık azami fazla mesai saati 12 saati geçemez. Fazla mesai daima 
gönüllülük esasına dayanmalıdır. Yedi-günlük zaman diliminde çalışanlara en az bir günlük izin 
verilmelidir. 

Tüm çalışanlarla yazılı bir iş sözleşmesi yapılır.  

 

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Çalışanlara en asgari maaş ek ve düzeyinde maaş verilecek ve yasal gereklilikler uyarınca tüm 
çalışanlara fazla mesai ücretleri ödenecektir. Parça başına ücret sistemi ile çalışanlar fazla mesai 
ödemesini tazmin etme hakkından muaf tutulamaz.  

Maaşlar tüm çalışanlara düzenli olarak ve zamanında yapılmalıdır. Maaşlar en az aylık olarak 
ödenmelidir. Tedarikçi hiçbir çalışanın maaşına kesinti uygulayamaz. 

Tedarikçi, devamlılık kayıtlarını ve parça başına sistemiyle ve geçici olarak çalışan işçiler de dahil 
olmak üzere tüm çalışanların çalışma saatleri ve maaş bilgilerini belgeleyen maaş bordrolarınu tam ve 
doğru bir şekilde tutacaktır.  

3. Çocuk işgücü ve Genç çalışanlar 

Tedarikçiler çocuk işgücünden faydalanmaz. 15 yaşın altındaki (bazı yerel yasalara göre 14) hiç 
kimse, veya bu yaş 15'ten fazla ise yasal istihdam yaşının altındaki hiç kimse istihdam edilemez. 

Tedarikçiler, kendi üretim tesislerinde ve alt tedarikçileri çocuk işgücünün kullanılmadığından emin 
olmak için gerekli önlemleri alacaktır. Tedarikçiler her bir çalışan için doğum tarihlerini belgeleyen 
resmi belgeleri tutacaklardır.  

Yürürlükteki yasal asgari yaşın üzerinde ancak 18 yaşın altında olan genç çalışanları istihdam eden 
tedarikçiler bu kişiler için geçerli olan yasa ve düzenlemelere uymak zorundadırlar. Genç çalışanlar 
tehlikeli olma ihtimali olan veya çocuğun eğitimine müdahale eden, veya çocuğun sağlığı ve fiziksel, 
zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişimi için zararlı olan işlerde çalışamazlar. 

4. Zorunlu Çalıştırma 

Zorunlu çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, hapis kullanımı ve illegal çalıştırmanın hiçbir şekli kabul 
edilemez. Bu her çeşit zorlayıcı anlaşmayı da kapsar. Hiç kimse kendi iradesi dışında herhangi bir 
zaman dilimi boyunca işte zorla tutulamaz. Tedarikçi mesaileri bittiğinde çalışanların fabrika alanını 
terk etmelerine izin verecek, çalışanların kimliklerini elinde tutmayacak veya depozito istemeyecektir. 

5. Dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı  

Tedarikçi çalışanlar sendika ya da istedikleri herhangi bir dernek kurma ve bu sendika ve derneklere 
katılma hakkına ve toplu sözleşme hakkına müdahale edemez. 

Tedarikçinin, yasal ve barışçıl sendika etkinliklerinde yer alması nedeniyle çalışan temsilcilerine veya 
çalışanlara yönelik olarak ayrımcılık yapması, ceza vermesi, tehditte veya tacizde bulunması yasaktır. 

Faaliyet alanında sendikaya izin verilmiyorsa veya yalnız devletin yetkilendirdiği kurumlara izin 
veriliyorsa tedarikçi, çalışanların işle alakalı konuları tartışmak üzere bağımsız olarak toplanmalarına 
ve işle alakalı sorunların yönetime iletilebileceği bir forumun oluşturulmasına imkan tanıyan alternatif 
önlemleri kolaylaştıracak ve engellemeyecektir. 

6. Ayrımcılık Yapmama 

Tedarikçi işe alma sırasında; ırk, cinsiyet, yaş, siyasi görüş, din, etnik grup ve köken, inanç, medeni 
veya annelik durumu, sağlık, cinsel yönelim, hastalık veya engellilik, sendikalar dahil olmak üzere işçi 
örgütlerine üyelik ya da diğer herhangi bir kişisel niteliğe dayalı olarak herhangi bir ayrımcılık 
yapamaz, bu yönde bir ayrımcılığı destekleyemez. İşe alma, maaş, imtiyaz, eğitim, ilerleme, disiplin, 
işe son verme, emeklilik ve diğer işle alakalı kararlar ilgili nesnel kriterlere dayanır. 

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK  

7. İşyerinde tedbir ve koruma 

Tedarikçiler çalışanlara yürürlükteki yasa ve düzenlemelerle uyumlu güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sunar. Çalışanlar zararlı süreçler, kimyasallar, maddeler veya tekniklere maruz 
bırakılmamalıdır. 

Mazuriyetin kaçınılmaz olduğu durumlarda tüm çalışanlara gerekli koruyucu ekipman temin edilmelidir. 
Zararlı veya muhtemel riskli çalışma alanlarındaki Çalışanlar için uygun koruma ve güvenlik ekipmanı  
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mevcut, bakımlı ve ücretsiz olmalıdır. Yapıların inşası, tüm makineler ve diğer ekipmanlar, 
yaralanmaları engellemek adına kullanım için güvenli ve gerekli güvenlik cihazlarıyla donatılmış 
olmaları gerekmektedir. Çalışanları işle alakalı tehlikelerden korumak ve iyi çalışma koşullarını 
sağlamak için işyerinde gerekli tedbirler alınacaktır.  

Tedarikçi tüm çalışanlara ücretsiz temiz içme suyu sunacaktır ve hem erkekler hem de kadınlar için 
yıkama imkanının bulunduğu temiz ve hijyenik tuvaletler bulunmalıdır. 

Tüm yeni veya yeniden atanmış çalışanlar ve yönetim için düzenli ve kayıt altına alınmış sağlık ve 
güvenlik eğitimi sağlanacaktır. Tedarikçiler, işyerinde temel yangın güvenlik eğitimi sunacak ve yangın 
söndürme ekipmanını bulunduracaktır. Yangın söndürücüler düzgün bir şekilde işaretlenmeli ve 
tamamen dolu olmalıdır. Yangın çıkışları açık bir şekilde işaretlenmeli ve engelsiz olmalıdır.  

Tedarikçiler ayrıca kolay erişilebilir temel ilk yardım materyalleri ve eğitimli çalışanlar bulunduracaktır.  

8. Kimyasalların kullanımı 

Tedarikçiler kimyasalların ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve 
bertaraf edilmesini sağlayacak önlemleri alacak ve uygun eğitimi sunacaktır. Kimyasal konteynerleri 
düzgün bir şekilde etiketlenmeli ve güvenli bir şekilde depolanmalıdır. Üretimde kullanılan tüm 
kimyasalların listesi geçerli bir Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte ve yerel dilde işyerinde mevcut 
bulunmalıdır. 

9. Konaklama imkanları  

Tedarikçinin sunduğu yatakhane gibi konaklama imkanları güvenli ve temiz olmalı ve yapı, alan, ısı, 
aydınlatma, havalandırma, yemek pişirme, su, temizlik imkanları, mahremiyet ve karşılanabilirlik gibi 
hususlar bakımından çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  

 

ÇEVRESEL KORUMA 

10. Çevre - Genel 

Tedarikçiler, rüm faaliyetlerde ve ürün yaşam döngüsünde çevresel perfromansı geliştirmek için 
sürekli olarak çalışacaklardır. Bu da önemli çevresel koşulların ve etkilerin farkında olunmasını ve 
bunların izlenmesini gerektirmektedir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bazıları şöyledir: 
- Tasarım, paketleme, ulaşım, kullanım ve geri dönüşüm/ortadan kaldırma gibi ürün sorunlarıdır 
− Sınırlı düzeydeki doğal kaynakların, enerji ve suyun kullanımı 
− Hava, su ve toprağa yönelik salınım veya kontaminasyon 
− Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların ele alınışı 
− Tehlikeli maddelerin ele alınışı 
− Gürültü, koku ve toz salınımı  
 
Tedarikçi proaktif bir yaklaşım ve sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı ile çevresel iyileştirmelerin 
sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
 
Tedarikçi Jula ürünlerinin üretiminde kullanılan tüm kimyasalların ve tehlikeli maddelerin Jula 
gereklilikleri ile uyum içinde olduğundan emin olacaktır. Tedarikçi ikame prensibini uygulayacaktır ve 
sürekli olarak tehlikeli maddeleri daha az tehlikeli maddelerle değiştirmenin yollarını arayacaktır.  
 
Tedarikçiler ulusal mevzuat, düzenlemeler ve sektör standartlarıyla uyumlu çevresel gereklilikler 
hakkında bilgi sahibi olacak ve bunlara uyacaktır.  

11. Atık 

Tüm atıklar, ve özellikle tehlikeli atıklar yerel yasalarla uyumlu bir biçimde ve hava, toprak ve suyun 
kirlenmesini engelleyen; yanma risklerini ortadan kaldıran; çalışan sağlık ve güvenliğini sağalayan bir 
sorumlulukla depolanmalı, taşınmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. 
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12. Atıksu 

Tedarikçileri atık suyun boşaltılmasının önüne geçerek ve azaltarak su kirliliğinin önüne geçmeye 
yönelik önlemler alacaktır. 

Su ortamı üzerindeki etkisini en aza indirmek için atık su tedarikçi tarafından yerinde işlenmeli veya 
dış bir yetkili atık su arıtma tesisine tahliye edilmelidir. 

HAYVAN MUAMELESİ 

Tedarikçilerin hayvanlara yönelik davranışı ulusal düzenlemeler ve uluslararası düzeyde tanınmış 
yöntemlerle uyumlu olmalıdır. İnsanların sahibi olduğu ya da kontrolünde olduğu tüm hayvanlar, söz 
konusu türün fizyolojik ve davranışsal gereksinimleriyle uyumlu koşullarda barındırılmalıdır.  

Eğer fit, sağlıklı ve acı çekmeyen bir birey ise hayvanın refah düzeyi iyi olarak tanımlanabilir. 
Hayvanların korunması gereksiz azı çekmenin önlenmesini, iyi bir yaşam kalitesinin ve insancıl bir 
ölümün sağlanmasını içerir. 

 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

Tedarikçiler, rüşvet, dolandırıcılık ve şantaj da dahil olmak üzere hiçbir yolsuzluk faaliyetinin içerisinde 
bulunmayacaktır. Tedarikçiler yürürlükteki herhangi bir yolsuzlukla mücadele yasası ve düzenlemesini 
ihlal edecek veya Jula'nın ihlal etmesine neden olacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. 

 

UYGULAMA VE İZLEME 

 
Tedarikçiler bu İş Etiği Kurallarının bildirimini tüm çalışanlarla birlikte Jula ürünlerinin üretim sürecinde 
yer alan tüm alt-tedarikçilerine de yapacaktır. Tedarikçi Jula İş Etiği Kuralları ile ilgili sorunların ve 
şikayetlerin (ör. ayrımcılık, taciz veya sömürme) nasıl iletileceğini ilişkin rutin adımları yazılı olarak 
belirtecektir. Şikayete ilişkin bu rutinler Çalışanlar tarafından iyi bir şekilde bilinmelidir. 

Jula'nın talebi üzerine tüm tedarikçilerin her bir siparişi ürettiği fabrikanın adresini Jula'ya bildirmesi 
gerekmektedir. 

Tedarikçiler Jula ve temsilcilerine denetleme gerçekleştirme yetkisi tanıyacaktır. Jula İş Etiği Kuralları 
ile uyumu sağlamak için bu denetlemeler önceden duyurulabilir ya da duyurulmayabilir ve herhangi bir 
zamanda ve Jula ürünlerinin üretildiği alt-tedarikçiler de dahil olmak üzere üretimin herhangi bir 
noktasında gerçekleştirilebilir. Jula veya Jula'yı temsil eden herhangi bir üçüncü tarafın ilgili tüm 
kayıtlara, belgelere ve üretim alanlarına erişii sağlanacaktır. 
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Jula İş Etiği Kuralları  

- Kısaltılmış metin 

 

Taciz, Sömürme ve Disiplin Cezaları (Adil muamele) 

Tedarikçi her bir çalışana gereken itibar ve saygıyı gösterecek ve çalışanlara yönelik olarak herhangi bir kurumsal 
ceza, tehdit, şiddet veya hiçbir türde fiziksel, cinsel, psikolojik ve sözlü tacizde bulunmakayacaktır. 

Asgari maaş ödenir 

Çalışanlara en asgari maaş ek ve düzeyinde maaş verilecek ve yasal gereklilikler uyarınca tüm çalışanlara fazla 
mesai ücretleri ödenecektir. 

Çalışma saatleri makuldur 

Azami izin verilen çalışma saatleri düzenli olarak haftada 48 saati ve fazla mesai saatleri de 12 saati geçemez. 
Yedi-günlük zaman diliminde çalışanlara en az bir günlük izin verilmelidir.   

Çocuklar çalıştırılamaz 

15 yaşın altındaki kimse çalıştırılamaz 

"Çocuk" 15 yaşın altındaki, veya yasal çalışma yaşının altındaki (çalışma yaşı 15'ten fazla ise) tüm bireyler olarak 
tanımlanır. Genç çalışanlar, yani 19 yaşın altındakiler, tehlikeli olma olasılığı olan işlerde çalıştırılamazlar. 

Yapılan iş özgürce yapılan bir seçimdir 

Zorla çalıştırma veya borç karşılığı çalıştırma hiç bir şekilde kabul edilemez. Tedarikçi mesaileri bittiğinde 
çalışanların fabrika alanını terk etmelerine izin verecek, çalışanların kimliklerini elinde tutmayacak veya depozito 
istemeyecektir. 

Dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı 

Tedarikçi, çalışanların işle alakalı konuları tartışmak üzere bağımsız olarak toplanmalarına ve işle alakalı 
sorunların yönetime iletilebileceği bir forumun oluşturulmasına imkan tanıyan alternatif önlemleri kolaylaştıracak 
ve engellemeyecektir. 

Hiçbir ayrılıkçılık yapılmaz 

İşe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi, işe son verme ya da emeklilik; ırk, sınıf, köken, din, yaş engellilik, cinsiyet, 
cinsel yönelim, sendika üyeliği veya siyasi taraftarlığa dayalı hiçbir ayrımcılığa söz konusu olamaz. 

Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir 

Çalışanlar zararlı süreçler, kimyasallar, maddeler veya tekniklere maruz bırakılmamalıdır. Zararlı veya muhtemel 
riskli çalışma alanlarındaki çalışanlar için uygun çalışma koruma ve güvenlik ekipmanı mevcut olmalıdır. 

 

Tam metin için bkz.  www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULA'YLA İLETİŞİME GEÇİN 

Eğer tedarikçiler bu İş Etiği Kurallarındaki herhangi bir noktayı 
ihlal ediyorsa bunu bilmek isteriz.  

Bununla ilgili sorunları bize bildirmek için +86 (0)21 – 5465 1608 
numaralı telefondan bize ulaşın veya 
www.julasupplier.com/report-issue adresindeki formu doldurun. 
Kendi dilinizde yazmaktan çekmeyin. Ulaştırdığınız tüm bilgiler 
ve kimliğiniz sıkı bir şekilde saklı tutulacaktır. 

BU TÜZÜK DOĞRUDAN JULA İÇİN ÜRETİMİN YAPILDIĞI TÜM 

TESİSLERDE ÇALIŞANLARIN ORTAK DİLİNDE VE BİR ALANDA 

GÖRÜNÜR BİR ŞEKİLDE ASILMALIDIR. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
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