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Markaların Katılım Şartları 
___________________________________________________________________ 
 
Küresel tedarik zincirlerindeki işçilerin hayatlarını (uluslararası çalışma 
standartlarından destek alarak) iyileştirme kararlılığındaki altı örgüt, Türkiye’deki 
hazır giyim endüstrisine odaklanan bir işbirliği projesi üzerinde anlaşmışlardır. Bu 
proje, işçilerin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için kaynakların olabilecek 
en verimli şekilde yönetilmesini güvence altına alarak tüm altı örgütün çalışmalarının 
verimliliğini ve etkisini azamiye çıkaracak yollar aramaktadır. Proje, gönüllü çalışma 
ilkeleri  ve bunların uygulanmasına ilişkin çeşitli yaklaşımların işyeri koşullarının daha 
iyi olmasına nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirecektir. 
 
Altı örgüt,  kendi farklı çalışma ilkeleri  uygulamalarının içinden en yüksek şartlara 
sahip olanların seçilerek biraraya getirilmesiyle  oluşturulacak bir Ortak Şartname 
Taslağı üzerinde anlaşacaklardır. 
 
Projeye katılan üç Avrupalı ve üç ABD’li örgüt şunlardır:  
Temiz Giysi Kampanyası: Clean Clothes Campaign (CCC), Etik Ticaret Girişimi: 
Ethical Trading Initiative (ETI), Adil Çalışma Derneği: Fair Labour Association (FLA), 
Adil Giyim Vakfı: Fair Wear Foundation (FWF), Toplumsal Sorumluluk Enternasyonel: 
Social Accountability International (SAI), ve İşçi Hakları Konsorsiyumu: Worker 
Rights Consortium (WRC) (aşağıda, “altı örgüt” olarak bir arada anılacaklardır).  
Proje, ayrıca yukarıda sıralanan örgütlerden herhangi biriyle ilişkili Avrupalı ve ABD’li 
şirketlerin  Türkiye’deki tedarikçilerinin hazır giyim üretim tesislerinin/üretim 
alanlarının (“tesisler”) yanı sıra, yerel sendikaları, STK’ları ve ilgili diğer tarafları da 
kapsayacaktır. 
 

Bu Proje, Avrupalı ve ABD’li şirketlere ve onların Türkiye’deki tedarikçilerine, yenilikçi 
bir projeye katılmak, çalışma ilkelerinin uygulanmasındaki gelişmelerin en önünde yer 
almak ve bu ilkelerin  küresel tedarik zincirlerinde uygulanmalarına vesile olmak 
yolunda  eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 
  

Altı örgüt, katılımcı şirketler ve tedarikçiler, projenin hedef ve amaçlarını desteklemek 
için birlikte iyi niyetle çalışacaklardır.  Aşağıdaki katılım şartları, projenin başarılı 
olması için gereken koşulların sağlanabilmesi amacıyla tasarlanmışlardır: 
 

 
1. Şirket, aşağıdaki katılım şartlarını kabul eder: 
1.1. Şirket, projeyle işbirliği yapmaya isteklidir. 
1.2. Şirket, hali hazırda ilişkide olduğu çok paydaşlı girişimle-lerle çalışmayı, 

üzerinde anlaşmaya varılmış olan  pogramları  uygulamayı ve diğer mevcut 
yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecektir. 

1.3. Şirket, bir Ortak Şartname geliştirilmesiyle ilgilenmektedir ve bu doğrultuda 
devam eden süreci desteklemek ve denemeler yapmak amacıyla, proje 
süresince taslak Şartname’nin (ilişiktedir) Türkiye’deki katılımcı 
tedarikçilerinin  işletmelerinde uygulanmasını destekler. 

1.4. Şirket, altı örgüte, Türkiye’deki tedarikçilerinin  bir listesini sunacaktır. Bu 
işletmeler potansiyel katılım için aşağıdaki şekilde seçileceklerdir: 
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• Şirket, Türkiye’deki tedarikçilerinin tesislerinin tam bir listesini, bir gizlilik 
sözleşmesi (ilişikteki gizlilik sözleşmesine bakınız) kapsamında Yönetim 
Grubu’nun bir alt komitesine sunar. 

• Şirket, projenin seyri boyunca tedarikçi işletmenin maddi bir ihlalinin 
bulunmaması (aşağıda paragraf 1.6’da belirtildiği gibi) hali, ilgili 
tedarikçi işletmeyle ticari ilişkiyi devam ettirmedeki  kararlılık derecesi  
dahil olmak üzere, tedarikçi tesislerinin her birine ilişkin belirtilen bilgileri 
(ilişikteki ankete bakınız) sağlayacaktır. Projenin seyri boyunca bu 
bilgilerin güncellenmesi istenebilir. Sağlanan tüm bilgiler gizlilik 
sözleşmesine tabi olacaktır. 

• Yönetim Grubu, tedarikçi işletmeleri saptamak için bağımsız araçlar 
kullanacaktır (Türk örgütlere danışarak). 

• Tedarikçi işletmeler, Yönetim Grubu’nun bir alt komitesi tarafından, Türk 
örgütlerinin görüşleri ve şirketlerin sunduğu bilgiler dikkate alınarak 
seçilecektir. 

• Şirket ve Jo-In, seçilen tedarikçi işletmeleri  Jo-In Projesi konusunda 
bilgilendirmeyi taahhüt eder. 

• Şirket, seçilen tesisi projeye katılmaya ikna etmek için elindeki her tür 
makul ikna, etkileme ve ticari etki aracını kullanırken iyi niyetli bir çaba 
göstereceğini kabul eder. Bir tedarikçinin Jo-In projesine katılmayı red 
etmesi durumunda, şirketin Türkiye’de sahip olduğu ticari etkinin daha 
iyi anlaşılabilmesi için,  tedarikçiyi ikna etme amacıyla atılan adımlar ve 
reddin gerekçeleri, Jo-In Yönetim Kurulu’na iletilecektir. 

 
1.5. Şirket, projenin aşağıda belirtilenleri kapsayan deneme faaliyetlerine 

katılmayı kabul eder: İlişkilerin uzun ömürlü olması perspektifiyle ticari 
modellere, yönetim sistemlerine ve satın alma uygulamalarına bakmak, 
şartname uygulamasının çeşitli yönlerinin test edilmesi, izleme ve 
doğrulamanın gerçekleştirilmesi (örneğin işyeri denetimleri, paydaşlara 
danışma, işçilerle görüşme, sözleşmelerin ve anlaşmaların gözden 
geçirilmesi, şikayet prosedürlerinin geliştirilmesi ve işçilerin ve yönetimin 
eğitilmesi). 

1.6. Şirket, sorunları çözmek için seçilen tesisle/tesislerle çalışmayı taahhüt 
eder. Şirket, düzeltme/iyileştirme dönemi sürecinde istikrarlı bir ticari ilişki 
sağlamak amacıyla, kontratın  ticari açıdan bir veya daha fazla (örneğin, 
ürün, süre, teslimat ve kontrattaki diğer ticari anlaşmalara ilişkin konular) 
maddi ihlalilin söz konusu olması durumları dışında, katılımcı bir tesisle 
ilişkisini (“kontrat”) deneme dönemi boyunca sona erdirmemeyi kabul eder. 
Şirket ayrıca, tesisin makul düzeltici önlem almayı reddettiği veya böyle bir 
önlemi alamadığı durumlar haricinde, taslak Şartname’deki standartlara 
uyumsuzluğunun ortaya çıkarılması sonucunda tesisle ilişkisini sona 
erdirmemeyi de kabul eder. Şirketin, maddi ihmali sebebiyle kontratı ticari 
açıdan ihlal ettiği gerekçesiyle katılımcı bir tesisle ilişkisini sona erdirmeye 
karar verdiği durumlarda, bu kararının nedenini (nedenlerini) açıklayan 
bilgileri Yönetim Kurulu’na sunacaktır. 

1.7. Şirket, Türkiye’deki bir katılımcı tesise karşı yapılan ve şirkete iletilen 
şikayetleri projenin seyri boyunca kendi standart prosedürlerine göre 
işleme koyacaktır. 

1.8. Şirket, proje boyunca katılımcı tesislerle proaktif iletişim kuracak ve onlara 
destek sağlayacaktır. Proje ortakları,  Jo-In projesine katılmayan tesislerin 
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eğitilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, katılmayan tesislerle ilgili  
eğitimden  edindikleri bilgileri gizli tutmalarını bağlayıcı kılan bir gizlilik 
sözleşmesine tabi olacaklardır. 

1.9. Bu proje, öğrenilenleri ve bulguları düzenli raporlandıracaktır. 
Raporlandırmada farklı yaklaşımlar test edilecektir. Şirket, çalışma 
standartlarına ve iyileştirme çabalarına ilişkin raporlamalarda aşağıdaki 
açıklama düzeylerinden birini tamamen kendi tercihine bağlı olarak kabul 
eder: 

 
i.) Tamamen açık raporlama  : Raporlarda, şirket, fabrika ismi ve 
konu açıkça belirtilir. 
 
ii.) Aşamalı raporlama  :  
 
1. Aşama: Şirket belirtilir, konunun rapor edildiği fabrika için nominal bir kod 
(yani fabrika 1; fabrika 2; fabrika 3) belirtilir. 

 
2. Aşama: Şirket, fabrika ismi, konu ve düzeltme tedbirleri açıkça belirtilir. 
 
iii.) Kısmi raporlama   : Üretim yaptıran şirket belirtilir, 
konunun rapor edildiği fabrika için nominal bir kod belirtilir, bu fabrikanın 
kimliği belirtilmez ve şirket herhangi bir fabrikayla doğrudan 
ilişkilendirilmez. 
 
Projenin, dikkat edilmesini gerektiren ciddi meseleleri fark ettiği yerlerde, 
bunlar farklı şekilde ele alınacaktır (aşağıda, 2.3. numaralı paragrafa 
bakınız). 
 

2.  Altı örgüt, aşağıdaki katılım şartlarını kabul etmişlerdir: 
2.1. Raporlama, 6 örgüt tarafından bir grup olarak yapılacaktır. Şirketler, 

yayımlanmadan önce raporu gözden geçirme, yorumda bulunma ve 
raporun içinde bir “şirket perspektifi” sunma olanaklarına sahip olacaklardır. 

2.2. Altı örgüt, projedeki taahhütlerini yerine getirebilmelerini desteklemek 
amacıyla, şirkete ve katılımcı tesislerine uygun ve uygulanabilir destek 
sağlayacaktır. Bu, gereken yerlerde bilgi, eğitim ve uzmanlık sağlamayı da 
içerebilecektir. 

2.3. İlgili tesislerde, derhal çözülmesi gereken bir sorun ortaya çıkması halinde, 
bunu kararlaştırılmış bir anlaşmazlık çözme prosedürüne (ekteki Jo-In 
Anlaşmazlık Çözme Prosedürü’ne bakınız) göre iyi niyetle çözmek için her 
tür çaba harcanacaktır. Sorunun bu mekanizmayla çözülememesi halinde, 
altı katılımcı örgütten herhangi biri, şikayeti, açık raporlamayı da 
içerebilecek kendi mevcut şikayet mekanizmalarıyla ele alabilir. İlgili tüm 
taraflar, yayımlanacak nihai raporlara kendi perspektiflerini ekleme fırsatına 
sahip olacaktır. Bir şikayetin, projeye aktif olarak katılmayan bir tesiste 
ortaya çıkması halinde, bu, katılımcı örgütlerden herhangi biri tarafından 
kendi mevcut mekanizmasıyla ele alınabilecektir. 

 
İmza ve Tarih: ______________________________________________ 


