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Örgütlenme Özgürüğü Eki Nedir?
ACT Türkiye Örgütlenme Özgürlüğü Eki, ACT üyesi markalar ile Küresel Sendikalar Federasyonu IndustriALL Küre-
sel Sendika arasındaki ACT Mutabakat Zaptı’nın ekidir. ACT, işkolu düzeyinde toplu pazarlık, örgütlenme özgürlüğü 
ve sorumlu satın alma uygulamaları yoluyla işçiler için yaşam ücreti elde etmeyi amaçlar.

Örgütlenme Özgürlüğüne -işçilerin ve işverenlerin kendi seçtikleri örgütler kurma ve bunlara katılma hakkı- say-
gı gösterilmesi, işkolu çapında toplu pazarlık için elverişli bir ortam yaratılması için esastır. Örgütlenme Özgürlüğü 
evrensel, uluslararası bir işçi hakkıdır. Bu bakımdan, ACT üyeleri için temel bir taahhüttür ve ACT Mutabakat Zaptı 
dahilinde IndustriALL Küresel Sendika ile yapılan anlaşmada ana hatlarıyla belirtilmiştir.

Tedariğini Türkiye’den sağlayan ACT üyesi markalar ve IndustriALL Küresel Sendika ve  Türkiye’deki üyeleri, ana 
hatları ACT Mutabakat Zaptı’nda belirtilen küresel Örgütlenme Özgürlüğü taahhütlerini hayata geçirmenin pratik 
bir yolu olarak Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü’nün uygulanmasına ve saygı gösterilmesine ilişkin bir Ek’te mu-
tabık oldular.

Örgütlenme Özgürlüğü Ek’i, örgütlenme özgürlüğü hakkının temel unsurlarını işlevsel hale getirir ve tedarik zinciri 
birimlerinin IndustriALL Küresel Sendika üyeleriyle yapıcı ve öngörülebilir ilişkileri güçlendirmeyi sürdürmesine 
yardımcı olmayı amaçlar. Güçlü sendika-işveren ilişkileri açık bir rehber eşliğinde, olgun endüstriyel ilişkilerin ve 
istikrarın geliştirilmesinin sürdürülmesine yardımcı olabilir. 

ACT üyesi markalar, Türkiye’deki tedarik zinciri birimlerinden Örgütlenme Özgürlüğü Ek’ine uyum 
açısından ne bekliyor?
İşçiler özgür olmalı ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını kullanabilmelidir. 
Bu bakımdan tedarik zinciri birimlerinin yönetiminin Örgütlenme Özgürlüğü Ek’ine uyması beklenmektedir. Bu, 
şunları içerir:sendikalara adil ve saygılı davranmak ve tüm sendika karşıtı faaliyetlerden kaçınmak ve çalışanların bir 
sendikaya katılma, sendikada kalma, sendika değiştirme veya sendikayla olan ilişkilerini kesme tercihleri konusunda 
kesinlikle tarafsız kalmak.

ACT marka üyeleri, Örgütlenme Özgürlüğü Eki’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları ele almak için tedarik 
zinciri birimleri ve sendikalarla birlikte çalışacaktır.

ACT marka üyeleriyle çalışan tedarik zinciri birimlerinin 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Türkiye Örgütlenme 
Özgürlüğü Ek’ine uyması gerekecektir.

https://actonlivingwages.com/who-we-are/list-of-members/
https://www.industriall-union.org/
https://www.industriall-union.org/
https://actonlivingwages.com/app/uploads/2021/04/Memorandum-of-Understanding-English.pdf
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Örgütlenme Özgürlüğü Eki’nin fabrika düzeyinde uygulanmadığına dair bir iddia varsa ne olur?
Örgütlenme Özgürlüğü Eki’nin 5. Bölümü, Ek’in uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlıklar durumunda izlenecek adımları 
özetleyen bir şikayet ele alma prosedürü sağlamaktadır.

Örgütlenme Özgürlüğü/Toplu Pazarlık ihlalinin müştereken tespit edildiği durumlarda ve uygun soruşturma ve 
davanın çözümü için üzerinde anlaşmaya varılan süreçlerden sonra, aşağıdaki standart çözüm faaliyetleri (veya ilgili 
ACT üyeleri tarafından kararlaştırılan diğer faaliyet veya faaliyetler) ACT Markaları, işgücü, ve temsilcileri, IndustriALL 
yerel üyeleri ve IndustriALL Küresel Sendika temsilciliğinin katılımıyla uygulanacaktır: 
 
Tedarik zinciri birimlerinin, toplu toplantılar, yazılı duyurular, çevrimiçi kanallar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere çeşitli araçlar aracılığıyla, işçilerin uluslararası ve ulusal standartlar tarafından güvence altına alınan temel 
hakları hakkında doğru, eksiksiz, şeffaf bilgi alabilmelerini sağlamaları gerekmektedir.

A. Tedarik zinciri birimlerinden, Örgütlenme Özgürlüğü’ne ve işçilerin özgür biçimde sendika tercihlerine saygı 
duyduklarını yazılı belgelerle işyerindeki tüm çalışanların kolayca erişebilecekleri şekilde açıkça ilan etmeleri 
istenecektir.

B. İşçiler (eğer serbest seçilmiş işçi temsilcileri var ise işçi temsilcileri) ve şirket yetkilileri için Örgütlenme Özgürlüğü, 
Toplu Pazarlık ve sosyal diyalog haklarına saygı konusunda eğitim ve öğretim oturumları düzenlenecektir.

C. Çözüme yönelik ve düzeltici faaliyetler hayata geçirilmeleri doğrultusunda ACT üyeleri tarafından nesnel, verimli 
ve etkili yöntemler ve araçlar vasıtasıyla izlenecek ve desteklenecektir.

D. Süreç boyunca iyi niyet ilkesine aykırı şekilde meydana gelen gecikmelerden kaçınılır.


