Şikayetler/
Anlaşmazlık Çözme Mekanizmaları

Örğüt

Şik ayet mek anızma
boy utu

CCC

Ayakkabı ve giyim üreten
tesisler

ETI

FLA *

Kim sik ayeti
dos yalar/
başvuruyu inceler?
§

ETI üyesi olan sirketler için
üretim yapan tesisler;
2 ve 3 derece fasonlar
dahil

§

FLA üyesi sirketler için
veya üniversite lisanli
ürünler üreten tesisler

§

§

Nerede dos yalanır?

Şik ayet formati

•

Herhangi CCC ofis veya
proje grubu (toplam 14
yerde)
• Yerlerin listesi:
www.cleanclothes.org/

•

ETI üyeleri (şirket, STK
veya sendika)
İşçilerr, yerel
sendikalar/STKlar, ETI
üyeleri aracılığıyla
dosyalayabilir

•

Tüm şikayetler ETI üyesi
tarafından üye şirketlere
gönderilir.
Kopya ETI sekreterligine
gonderilir

•

Tüm taraflar

•

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

•

Tüm taraflar

•

•

•

•

•

FWF

SAI*

WRC

FWF üyeleri için üreten
tesisler

SA8000 sertifikalı tesiler

Üniversite lisanslı ürünler
üreten tesisler

§
§

§
§

§

Tüm taraflar
Tesisler ayrıca FWF
denetçileri hakkında
şikayette bulunabilir

•
•
•

Tum taraflar
Tesisler ayrıca bu
sistemi kullanarak SAI
sertifikasyon veya
başka girişimlere
başvurabilir
Tüm taraflar

•
•

FWF merkez
FWF üye markaların üretim
yerlerindeki kontak kisiler
Türkiye’de Şule Necef
sulenecef@yahoo.com,
+90 532 3143420

•

•Rochelle Zaid, SAI merkez
rzaid@saintl.org
•Ayrıca üyemarka ya da
SA 8000 denetmenine
verilebilir

•

WRC Merkez
Ayrıca yerel ortak orgut
araciligi ile iletilebilir.

•

•

•

•

CCC web sayfada istenen bilgiler
var
Her türlü format geçerli: telefon, e
posta, mektup, vs.

Şikayet bilgi listesi icin ETI
rehberliğine başvurulur
Antetli, imzalı ve tarihli yazılı
mektup

Uçüncü taraf şikayet formu (bilgi
paketinde ya da web sayfasında:
http://www.fairlabor.org/all/compl
aint/index.html
Şikayetler faks, mektup, eposta
olarak alinir
Yazolı veya sözlü, kişisel kontak,
telefon, email, faks, vs)
Şikayet formları bilgi paketinde ya
da FWF’dan ya da ilgili kişiden
alınabilir
Destekleyen delillerlebirlikte yazili
olarak (orn. Iscinin gorusu ve
destekleyen zaman karti)
Faks veya posta

Yazılı veya sözlü, kişisel kontak,
telefon, email, mektup, vs)
Eğer ek bilgi gerekiyorsa, calisanlar
takip eder

Şikayetler

“6 Örgüt”  Şikayetler/Başvurular
Şikayet leri kamuoyuna raporlama
Örgüt

Şikayetler,
…den beri

Şikayet/
başvuru sayısı
Bugüne kadar
değerlendirile
nler

1991

200+

CCC

ETI
2001

5

Tüm başvurular hakkında s ur ekli raporlama:
www.clean clothes.org/appeals.htm
Tüm şikayetl er alındığ ı ve tamamlandigi zaman rapor
edilir. www.ethi caltrade. org

Yıll ık halka açıklana n raporu nda sikayet ank eti y er alır:
www.fairlabor.org/20 05r epor t/thirdparty/ind ex.h tml

FLA
2002

14

2005

7

2000

9

2000

15

FWF

SAI

Hangi bilgi internette bulunur:

WRC

Tüm şikayetl er b elli aralıklarl a FWF bülteni nde v e yıllık
raporu nda y er ali r: www.fairwear. nl
Raporl ar şi kay etçi y e i letil ir v e istek üz eri n e v eril ir.
Raporl ar yakı nda intern ette yayi nlana cak
Tum sikay etlerl e il gili surekli raporlama:
www.workersright s.org/fr ep orts.asp

