JO-IN Bilgi Protokolü
Jo-In projesi, fabrika değerlendirmelerinden gelen bilgileri nasıl ele
alacak?
Jo-In görüşme protokolünde ve Jo-In Değerlendirme protokolünde açıklandığı gibi, Jo-In
projesi, projenin değerlendirme aşaması boyunca fabrikalar hakkında büyük miktarda bilgi
toplamayı amaçlamaktadır. Bu bilgilerin büyük kısmı, projenin odaklandığı ana alanlarla
(örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı, çalışma saatleri ve ücretler) ilgili olmakla
birlikte, davranış kurallarının bu üç unsurundan her hangi birine sadık kalınması veya
kalınmaması, fabrikalardaki duruma ilişkin daha geniş bağlama oturtulmadığı sürece çok
anlamlı olmayacaktır. Bu daha geniş bağlam, geçmişteki denetimlere ve iyileştirme
çabalarına, işyeri koşullarını geliştirmeye yönelik yürürlükteki projelere, fabrika geliri ve
maliyetlerine, markalarla ilişkiye ve ortalama sipariş büyüklüğüne, fabrika gelirinin ücretlere
giden yüzdesine, vb. ilişkin bilgileri içermektedir.
Fabrikaların gizliliğine, markaların yaptıkları ödemelere ve fabrikaların elde ettiklere gelirlere
ilişkin gizlilik konuları nedeniyle, Jo-In projesi, değerlendirmecilerden gelen bilgileri üç farklı
kategoriye ayırmayı önermektedir:
1. Paydaşlarla paylaşılabilecek açık rapor. Fabrikalar bir harfle kodlanacak ve ilgili
fabrika veya markayla ilişkilendirilebilecek tüm bilgiler elenecek ve kodlanacaktır;
2. İsimlerin, yerlerin ve diğer bilgilerin açıkça paylaşıldığı fabrika değerlendirme raporu.
Bu bilgiler, fabrikada iyileştirme yapmaya yönelik tartışmalara girdi sağlayacak ve
yalnızca Jo-In personeli, Yönetim Kurulu, fabrikalara üretim yaptıran markalar ve
fabrikaların kendileriyle paylaşılacaktır.
3. Yaşama ücretleri konusundaki iyileştirme tartışmalarına dolaylı girdi sağlamaya da
yarayacak hassas bilgiler için ayrı bir kodlama sistemi. Bu kategoride elde edilen ham
veriler, yalnızca değerlendirmeciler, Jo-In Personeli ve ilgili MSI ( çok paydaşlı
girişim ) tarafından görülebilecek ve bunların tümünden de bir gizlilik sözleşmesi
imzalamaları istenecektir. Bu bilgiler, kategori 1’de elde edilen bilgilerden farklı bir
kodlama sistemiyle sunularak, kodun belirli bir fabrikayla ilişkilendirilmesi herkes
için imkansızlaştırılacaktır. Yıllık ciroya, kar marjına ve verimlilik düzeylerine, vb.
ilişkin potansiyel olarak hassas konularla ilgili bilgiler, oranlar şeklinde sunulacaktır.
Örneğin, karşılaştırılabilir olması için, veriler çalışan sayısına bölünecek, fakat bu
verilerin Jo-In Projesine katılan herhangi bir fabrikayla ilişkilendirilmesinin imkansız
olması sağlanacaktır. Verileri daha somut ve ilgili kılmak için, fabrika içindeki dikey
entegrasyon derecesine ilişkin bilgiler ve söz konusu fabrikanın yüksek kademeli
mallar (lüks mallar, özel katma değerli mallar), orta kademeli mallar (özel
koleksiyonlar, küçük siparişler) veya temel ürünler (iç giyim, tişört, vb.) üretip
üretmediğine ilişkin bilgiler verilecektir.
Verilerin nasıl ele alınacağına ve hangi kategoriye girdiklerine ilişkin genel bir bakış aşağıda
verilmiştir. Lütfen bunun, nihai bir liste olmayıp, yalnızca bilgilerin muhtemel işlenme
biçimlerine ilişkin örnekler olduğunu unutmayın. Şu anda birinci kategoriye konulmuş
bilgilerin, fabrikanın veya markanın tanınmasına açıkça yol açması halinde, bu bilgiler ya 2.
kategoriye taşınacak ya da ilave kodlamaya tabi tutulacaktır. Aynı şekilde, şu anda 2.
kategoride olan bilgiler, ilgili fabrikanın veya markanın adı tehlikeye atılmadan daha geniş bir
kitleyle paylaşılabilecekse, bu, tüm bilgiler Jo-In tarafından derlendikten ve Yönetim Kurulu
tarafından gözden geçirildikten sonra yapılacaktır.

Fabrika büyüklüğü
Çalışan sayısı
Yıllık ciro
Fabrikanın yeri ve ismi
Müşteri yelpazesi ve geçmiş ilişkiler
Üretimlerinde MSI üyesi markaların
payının büyüklüğü ve ilişkisi
Ürünler (stil sayısı, sezonluk,
karmaşıklık, parti büyüklüğü, örme
veya dokuma, dikey entegrasyon, vb.)
Ürünler (Yüksek kademeli, orta
kademeli, temel)
Çalışma süreçleri (montaj hatları,
birleştirme, grup
çalışması/otomasyon düzeyi)
Dışarıya üretim yaptırılan ürün ve
hizmetlerin sayısı;
Kurulmuş yönetim sistemleri ve
bunların ne zamandan beri
varolduğu
Sendikaların ve diğer işçi temsilcilik
sistemlerinin rolleri
İnsan kaynakları uygulamaları (işçi
sirkülasyonu, dışarıya yaptırılan
hizmetler, vb.)
Geçmiş denetimlerin gözden
geçirilmesi (ilk ne zaman yapıldıkları,
vb.)
Geçmiş denetimler sonucunda
kaydedilen iyileşmeler (iyileştirme
planlarının uygulanması, düzeltici
önlemler) ve yürütülmekte olan
iyileştirmeler
İşçiler ve yönetim tarafından
gözlenen iyileştirmeler
Şikayet mekanizmalarının
kullanılması
Fason imalatçıları davranış
kurallarının uygulanmasına dahil
etmeye yönelik programlar ve
bunların başarı/ilerleme düzeyleri;
Markalar ve fabrika arasında,
çalışma koşullarının iyileştirilmesi
için kurulan işbirliğinin düzeyi
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(üretim yaptırma/satın alma ve
denetim/sosyal uygunluk
departmanları arasındaki ilişki dahil)
X
X
İşçilerin eğitilmesi
X
X
Yönetimin eğitilmesi
X
X
En son denetim raporları, işçilerle
görüşmeler, sendikalardan gelen
veriler, yönetimle görüşmeler,
markalarla görüşmeler, şikayet
mekanizmalarının geçmişte
kullanılması ve diğer kaynaklardan
gelen bilgiler temelinde, örgütlenme
özgürlüğü ve toplu pazarlık ve
çalışma saatleri konusunda mevcut
performansın gözden geçirilmesi
X
X
Örgütlenme özgürlüğü ve çalışma
saatleri konusundaki mevcut
durumun ve algılanan eksikliklerin
analizi
X
X
Ortalama ücretlerin genel incelemesi
X
Ürün başına maliyet marjlarının
genel incelemesi
X
Kişi başına ortalama çalışılan beher
saat gelirinin genel incelemesi
X
Fabrika gelirinden ücret olarak
yapılan ödeme yüzdesinin genel
incelemesi
X
İşçi başına ortalama verimliliğin
genel incelemesi
X
X
İşçilerle görüşmeler, devlet ve/veya
STK, sendika verilerine dayanarak
bölgedeki geçim maliyetine genel
bakış
X
X
Değişik paydaşların yaşama
ücretinden ne anladıklarının genel
incelemesi
* Yönetim Kurulu, markalar ve fabrikalarla paylaşılacak.
** İlgili MSI ve Jo-In Personeliyle paylaşılacak (her iki taraf da gizlilik sözleşmesine tabi
olacak). Oranlar ve diğer veriler kodlanarak herhangi bir fabrikayla veya markayla
ilişkilendirilmeleri imkansızlaştırıldıktan sonra yaygın olarak paylaşılacak.

