
Şikayetler/ 
Anlaşmazlık Çözme Mekanizmaları



• Yazıl ı veya sözlü, kişi sel kontak, 
telefon, emai l , mektup, vs) 

• Eğer ek bi lgi gerekiyorsa, cal i sanlar 
takip eder 

• WRC Merkez 
• Ayrıca yerel ortak orgut 

aracil igi i le ileti lebi li r. 

§ Tüm taraflar Üniversite l isanslı ürünler 
üreten tesisler 

WRC 

• Destekleyen delil lerlebirlikte yazi li 
olarak (orn. Iscinin gorusuve 
destekleyen zamankarti ) 

• Faks veya posta 

•Rochel le Zaid, SAI merkez 
rzaid@saintl.org 

•Ayrıca üyemarka ya da 
SA 8000 denetmenine 
veri lebil ir 

§ Tum taraflar 
§ Tesisler ayrıca bu 

sistemi kullanarak SAI 
serti fikasyon veya 
başka girişimlere 
başvurabili r 

SA8000 serti fikal ı tesiler SAI* 

• Yazol ı veya sözlü, kişi sel kontak, 
telefon, emai l , faks, vs) 

•  Şikayet formlarıbilgi paketinde ya 
da FWF’danya da ilgi l i kiş iden 
al ınabi li r 

• FWF merkez 
• FWF üye markaların üretim 

yerlerindeki kontak kisiler 
• Türk iye’de  Şule Necef 

sulenecef@yahoo.com, 
+90 532 3143420 

§ Tüm taraflar 
§ Tesisler ayrıca FWF 

denetçi leri hakk ında 
şikayette bulunabili r 

FWF üyeleri için üreten 
tesisler 

FWF 

• Uçüncü taraf şikayetformu(bilgi 
paketinde ya da web sayfasında: 
http://www.fairlabor.org/all/compl 
aint/index.html 

•  Şikayetler faks, mektup, eposta 
olarak alini r 

• Jorge Perez Lopez, FLA 
Merkezi ( jperez 
lopez@fairlabor.org) 

• FLA bölge çal ışanlari 

§ Tüm taraflar FLA üyesi sirketler için 
veya üniversite l isanli 
ürünler üreten tesisler 

FLA * 

•  Şikayet bi lgi l i stesi icinETI 
rehberl iğine başvurulur 

• Antetl i, imzal ı ve tarihl i yazıl ı 
mektup 

• Tüm  şikayetler ETI üyesi 
tarafındanüye şirketlere 
gönderi li r. 

• Kopya ETI sekreterl igine 
gonderi li r 

§ ETI üyeleri (şirket, STK 
veya sendika) 

§  İşçi lerr, yerel 
sendikalar/STKlar, ETI 
üyeleri aracılığ ıyla 
dosyalayabili r 

ETI üyesi olansirketler için 
üretim yapan tesisler; 
2 ve 3 derece fasonlar 
dahi l 

ETI 

• CCC web sayfada istenen bi lgiler 
var 

• Her türlü format geçerli: telefon, e 
posta, mektup, vs. 

• Herhangi CCC ofis veya 
proje grubu(toplam 14 
yerde) 

• Yerlerin li stesi : 
www.cleanclothes.org/ 

§ Tüm taraflar 
Ayakkabı ve giyim üreten 

tesisler 
CCC 

Şikayet formati Nerede dosyalanır? Kim s ikayeti 
dosyalar/ 
başvuruyu inceler? 

Şikayet mek anızma 
boyutu 

Örğüt



Tum sikay etlerl e i lgi l i surekl i raporlama: 
www.workersrights.org/fr ep orts.asp 15 2000 

WRC 

Raporlar şi kay etçiy e i leti l i r v e istek üzerine v eri l i r. 
Raporlar yakında internette yayinlana cak 

9 2000 SAI 

Tüm  şikayetl er b ell i aral ıklarla FWF bülteni nde v e yıl l ık 
raporunda y er al i r: www.fairwear. nl 7 2005 

FWF 

Yıl l ık halka açıklana n raporunda sikayet ank eti y er al ır: 
www.fairlabor.org/20 05repor t/thirdparty/ind ex.html 

14 2002 

FLA 

Tüm  şikayetl er al ındığ ı ve tamamlandigi zaman rapor 
edil i r. www.ethi caltrade. org 

5 2001 

ETI 

Tüm başvurular hakkında s ur ekl i raporlama: 
www.cleanclothes.org/appeals.htm 200+ 1991 

CCC 

Hangi bilgi internette bulunur: 

Şikayet/ 
başvuru sayısı 
Bugüne kadar 
değerlendirile 

nler 

Şikayetler, 
…den beri 

Örgüt 

Şikayet leri kamuoyuna raporlama 
Şi
ka

ye
tle

r 

“6 Örgüt”  Şikayetler/Başvurular




