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IX   ILS DENETİMLERİNİN VE TESİSLERİN AÇIKLANMASI

Disney, kendi gerçekleştirdiği veya Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerden alınan ILS Denetimlerini 
üçüncü taraflara (Disney'in aynı Tesisi kullanan diğer Lisans Sahipleri ve Tedarikçileri ile sivil 
toplum örgütleri dahil) (topluca “Üçüncü Taraflar” adı verilir) açıklayabilir, ancak Lisans Sahipleri 
ve Tedarikçilerin önceden yazılı izni olmaksızın Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin kimliğine atıfta 
bulunmayacaktır.

IX.  IL S DENE TİMLERİNİN VE TESİSLERİN 
AÇIKL ANMASI

Lisans Sahibi ya da Tedarikçi olarak, sizin tarafınızdan ya da adınıza gerçekleştirilen ILS Denetimlerinin 

Raporlarını Üçüncü Taraflara açıklayabilirsiniz. Ancak, Disney'in önceden verilmiş yazılı izni olmadan Disney'e ya 

da Disney'in herhangi bir fikri mülkiyetine ya da ürününe atıfta bulunamazsınız.

ILS Programı'yla bağlantılı olarak, Disney tüm Tesislerin ad ve adreslerini Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin izni 

olmaksızın Üçüncü Taraflara veya kamuya açıklayabilir.

Korsanlığı önleme çabalarının bir parçası olarak ve/veya nakliyeyi kolaylaştırmak amacıyla, Disney'e ait 

veya denetimi altında olan fikri mülkiyet haklarını yetkisiz kullananları tanımlamak için Disney, küresel olarak 

gümrükler ve yasa uygulayıcı yetkililer ile ve/veya bu çabalarında yardımcı olabilecek başka Üçüncü Taraflar ile 

iletişim kurabilir ve Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin, Tesislerin, yetkili nakliyecilerin kimlikleri ve Tesis ve Ürün 

Yetkilendirmesi (“FAMA”) Başvurusunda yer alan diğer bilgiler dahil olmak üzere bilgi verebilir.

Disney sözleşme haklarını uygulamak ve/veya fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli gördüğünde, 

ILS Denetimlerinin, FAMA Başvurularının ve diğer bilgilerin herhangi birini veya tamamını açıklayabilir.
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X   DISNEY'İN ILS ETİK POLİTİKASI

The Walt Disney Company ve bağlı şirketlerinin (topluca “Disney” olarak adlandırılır) tüm 
çalışanları Disney'in web sitesinin “Etik Faaliyet” bölümünde ortaya konan belirli etik ve yasal 
standartlara uymak zorundadır. Disney’in ILS Grubu tüm dünyadaki günlük çalışmalarında bu 
standartlara uyar.

X. DISNE Y ’İN IL S E TİK POLİTİK ASI

Ayrıca, Disney’in ILS Grubu, Disney adına çalışan sosyal uyumluluk izleme kuruluşlarının ve diğer 

temsilcilerin de (topluca, “Disney temsilcileri” olarak anılır) aynı standartlara bağlı kalmasını ister. Bu 

standartlar, başka hususların yanı sıra, herhangi bir Disney temsilcisinin bağımsız yargı ve tarafsız 

değerlendirme uygulamasına zarar verebilecek veya zarar verdiği düşünülebilecek herhangi bir kişi veya 

şirketten değerli bir şey talebini, teklifini veya kabulünü kesin olarak yasaklar. 

Buna ek olarak, hiçbir birey ya da şirket, herhangi bir Disney temsilcisini etkilemeye yönelik ya da böyle 

değerlendirilebilecek değerli hiçbir şey teklif edemez. Bu aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Herhangi bir nakit, ikramiye, çıkar, indirim, özel ayrıcalık, borç, geçici konaklama ya da başka bir ayrıcalık.

• Disney temsilcisinin çalışması için makul ölçüde gerekli ve tesadüfi olmayan herhangi bir yemek.

Bir Disney temsilcisini etkileme girişiminde bulunan tüm bireyler ve şirketler, Disney ürünlerini üretme 

sözleşmelerinin derhal sonlandırılmasıyla karşı karşıya kalacaktır.
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Herhangi bir Disney temsilcisinin davranışıyla ilgili kaygılarınız veya sorularınız olursa ya da etik politikasının ihlalini ihbar 

etmek isterseniz, lütfen hemen aşağıda listelenen numaradan bölgenizdeki Disney Acil Hattına başvurun:

ÜLKE ACİL TELEFON NUMARASI 

İSVİÇRE AT&T: 0-800-890011; Rehber: 800-699-4870

İTALYA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 800-787634

JAPONYA
00531-11-5136 (KDDI); 0066-33-830169 ve 

0044-22-112725 (SOFTBANK); 
0034-800-900267 (NTT)

KANADA 1-800-699-4870

KORE
00798-1-1-005-8393 (KOREAN TELECOM); 

00308-1-1-0492 (DACOM) 
00368-11-0099 (ONSE)

LÜKSEMBURG AT&T: 800-2-0111-352; Rehber: 800-699-4870

MACARİSTAN Doğrudan Dahili Arama Rehber: 06-800-20-140

MEKSİKA 001-800-620-1445

NORVEÇ AT&T: 800-190-11; Rehber: 47-800-699-4870

POLONYA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 0-0-800-111-1986

PORTEKİZ AT&T: 800-800-128; Rehber: 800-699-4870

RUSYA AT&T: 363-2400 (Moskova); Rehber: 800-699-4870

ŞİLİ 1230-020-2093

SİNGAPUR 704-973-0301 Ücretlerin iptalini talep edin.

TAYVAN 704-973-0301 Ücretlerin iptalini talep edin.

TÜRKİYE AT&T: 0811-288-0001; Rehber: 800-699-4870

VENEZUELA
Arama AT&T Doğrudan Kod: 0 800 552 6288 sesi bir ses 

duyduktan sonra, aşağıdaki numarayı çevirin:   
800-699-4870

YENİ ZELANDA 704-973-0301 Ücretlerin iptalini talep edin.

YUNANİSTAN AT&T: 00-800-1311; 800-699-4870

ÜLKE ACİL TELEFON NUMARASI

ALMANYA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 0800-180-7608

ARJANTİN 0800-666-1676

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

1-800-699-4870

AVUSTRALYA 1-800-20-8921 (OPTUS); 1-800-14-0796 (TELSTRA)

AVUSTURYA AT&T: 0800-200-288; Rehber: 800-699-4870

BELÇİKA Yerel İK’ya raporlama

BREZİLYA 0800-891-4137

ÇİN 10-400-888-0347

ÇEK CUMHURİYETİ Doğrudan Dahili Arama Rehber: 800-143-385

DANİMARKA AT&T: 8001-0010; Rehber: 800-699-4870

DUBAİ AT&T: 8000-021; Rehber: 800-699-4870

FİNLANDİYA AT&T: 0-8001-10015; Rehber: 800-699-4870

FRANSA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 0800-90-6152

GÜNEY AFRİKA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 0800-99-9673

HİNDİSTAN
Arama AT&T Doğrudan Kod:  000-117  

bir ses duyduktan sonra, aşağıdaki numarayı çevirin:   
800-699-4870

HONG KONG 800-90-1454

HOLLANDA Rehber: 0800-4444-002

İNGİLTERE Doğrudan Dahili Arama Rehber: 0808-234-6062

İRLANDA AT&T: 1-800-550-000; Rehber: 353-800-699-4870

İSPANYA Doğrudan Dahili Arama Rehber: 900-97-1014

İSRAİL Doğrudan Dahili Arama Rehber: 180-941-9858

İSVEÇ AT&T: 020-799-111; Rehber: 800-699-4870

Acil Hat gece veya gündüz her saat aranabilir; günün 24 saati, yılda 365 gün erişilebilir. Disney, yanlış olduğundan şüphelenilen herhangi 

bir uygulamayı The Walt Disney Company'ye ihbar eden herhangi birine her tür misillemeyi kesin olarak yasaklar. Ayrıca raporlar da 

isimsiz olarak kabul edilir. Disney ILS Programı'nın veya Disney'in başka hak ve menfaatlerinin korunması için yasalar nezdinde veya başka 

bir nedenle gerekli gördüğünde açıklama yapma hakkını saklı tutmakla birlikte, tüm raporların gizliliğini korumak için makul ölçüde çaba 

sarf edecektir.

X   DISNEY'İN ILS ETİK POLİTİKASI
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TÜZÜK , (i)The Walt Disney Company ve Bağlı Şirketleri tarafından kabul edilen Üretici Tüzüğü (“TWDC’nin 

Tüzüğü”), (ii) ILS Programı El Kitabında belirtilen biçimde Disney tarafından zaman zaman kabul edilen eşdeğer 

öneme sahip diğer çalışma standartları ya da (iii)tamamen Disney'in kendi takdirine dayanarak kabul ettiği diğer 

çalışma standartları anlamına gelir. TWDC'nin Tüzüğü, ILS Web Sitesinde yer almaktadır.

TESİS burada tümü “Disney markalı ürün” olarak adlandırılan, herhangi bir Disney fikri mülkiyetini (ör. The Walt 

Disney Company ya da herhangi bir bağlı şirketin sahip olduğu ya da denetimini üstlendiği tüm isimler, işaretler, 

logolar, karakterler, tasarımlar ya da diğer tescilli materyaller) içeren, kullanan ya da uygulayan her durumda 

fiziksel formdaki (yalnızca dijital formda değil) ürünleri, ürün bileşenlerini, ürün paketlerini, reklam ve/veya  

promosyon materyallerini ya da ilgili diğer ürünleri üreten, işleyen, tamamlayan, bir araya getiren (bir (1) ya 

da daha fazla tekil ürünü ayrı bir ürün grubu, paketi ya da çoklu takım olarak bir araya getirmek dahil, ancak 

bununla sınırlı olmamak üzere) Lisans Sahibinin ya da Tedarikçinin kendisine ait veya üçüncü taraf üreticilere, 

tedarikçilere, fabrikalara, çiftliklere, sağlayıcılara ve diğer tesislere (tüm taşeronlar dahil) verilen isimdir.

FAMA BAŞVURUSU  Lisans Sahibinin her Tesis için tamamlayıp Disney'e göndermesi gereken en güncel Tesis 

ve Ürün Yetkilendirmesi (“FAMA”) Başvurusu (ILS Web Sitesinde bulunabilir) anlamına gelir. 

IL S DENETİMİ , bir Tesisin ILS Minimum Uyumluluk Standardına, Tüzüğe ve varsa ilgili yasalara uygun olup 

olmadığını değerlendirmek için kullanılan çalışma standartları incelemesi ve/veya denetimi anlamına gelir.

ILS WEB SİTESİ www.disneylaborstandards.com 'u (ya da yerine geçen herhangi bir web sitesi) anlamına gelir.

YASA(L AR)  (i) herhangi bir vergi, (ii) tüketici ve/veya ürün güvenliği, (iii) veri güvenliği ve kişiye özel bilgilerin 

güvenliği ve korunması, (iv) çocukların, çalışanların ve çevrenin korunması, (v) 1977 ABD Yabancı Yolsuzluk 

Faaliyetleri Yasası ve içerdiği hükümler (ve tüm yerel ya da yabancı eşdeğerleri), (vi) ABD ticari sınırlamaları 

dahil olmak üzere ticari sınırlamalar (ör. gümrük, ithalat ve ihracat denetimleri, yaptırımlar ve ambargolar) ve 

(vii) Disney markalı ürünlerin üretimi, etiketlenmesi, fiyatlanması, satışı ya da dağıtımı konularındakiler de dahil 

ancak bununla sınırlı olmayacak biçimde Disney markalı ürünler ile ilgili Disney ile yaptığınız sözleşme ve Disney 

markalı ürünler ile ilgili Disney ile yaptığınız sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetlerinizle ilgili yerel ve ulusal 

yasalar, kurallar ve düzenlemeler, anlaşmalar, gönüllü sektör standartları (varsa) ve diğer yasal zorunluluklar 

dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalar, kurallar ve düzenlemeler anlamına gelmektedir.

IL S MİNİMUM UYUMLULUK STANDARDI  (i) herhangi bir (a) çocuk işçi, (b) zoraki işçi, (c) baskı ve/veya 

zorlama, (d) ayrımcılık, (e) iş yerinde ciddi sağlık ve güvenlik ihlalleri, (f) örgütlenme özgürlüğüne müdahale, 

(g) izin verilmeyen taşeronluk bulunmaması ve (ii) Tüzük ve ilgili yasalarla uyumluluğu değerlendirmek için 

gerekli tüm bilgilerin (ör. tam ve doğru kayıtlar ve Tesis personeline ve binalarına erişim) sunulması ile kanıtlanan, 

Tüzükle ve ilgili yasalarla kabul edilebilir asgari düzeyde uyumluluk anlamındadır.

EK 1 

T E R İ M L E R  S Ö Z L Ü Ğ Ü

A1   TERİMLER SÖZLÜĞÜ
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İZ IN VERİLEN K AYNAK KULL ANIM ÜLKELERİ  Lisans Sahibinin ürünleri, ürün bileşenlerini, ürün 

paketlerini, reklam ve/veya promosyon materyallerini (ham maddeler ve boş ürünler dahil ve bunlarla sınırlı 

olmamak üzere) üretebileceği ya da alabileceği Disney tarafından zaman zaman belirlenen ülkeler anlamına gelir. 

Disney bazı İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkelerinde yukarıda geçen faaliyetleri gerçekleştirme koşulu olarak 

bazı ek zorunluluklar uygulayabilir. Güncel İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkeleri listesi, ILS Web Sitesinde ve 

ILS Programı El Kitabında yer alır. 

KİŞİ  herhangi bir kişi veya tüzel kişilik olabilir.

YASAKLI K İŞİLER  (i) Yasa gereği Lisans Sahibi veya Tedarikçilerin iş yapamayacağı Kişiler, (ii) Lisans Sahibi 

veya Tedarikçinin herhangi bir faaliyette ilişki kurması Disney tarafından (fikri mülkiyetleri koruma ve uygulama, 

siyasi veya insan haklarıyla ilgili kaygılar ve çevrenin korunması nedenleri dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak 

kaydıyla) Disney markalı ürünleri üretme anlaşması kapsamında yasaklanmış diğer Kişiler anlamındadır. Bir Kişi 

Yasa gereği yasaklı olursa, bu yasak Disney'in herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek kalmadan, yasanın 

geçerlilik tarihi itibariyle otomatik olarak yürürlüğe girer. Bu tür tüm değişiklikleri takip etmek Lisans Sahiplerinin 

ve Tedarikçilerin sorumluluğundadır. Bir Kişi Disney'in saptamaları sonucu yasaklı olursa, Disney bu yasaklamayı 

Lisans Sahiplerine ve Tedarikçilere uygun şekilde bildirecektir. Disney bu bildirimi ILS Web Sitesi üzerinden 

yapabilir.

SOSYAL UYUMLULUK İZLEME KURULUŞL ARI  Ek 5'te belirtilmiştir. 

A1   TERİMLER SÖZLÜĞÜ
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EK 2 

S I K  S O R U L A N  S O R U L A R 

• Bir şartlı ILS Denetim Raporu yalnızca 

“ILS Denetimleri ile İzin Verilen” olarak belirlenen 

İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkelerinde bulunan 

Tesisler için gereklidir. Bir şartlı ILS Denetim 

Raporu “ILS Denetimleri Olmaksızın İzin Verilen” 

olarak belirlenen İzin Verilen Kaynak Kullanım 

Ülkelerinde bulunan Tesisler için gerekli değildir. 

Her durumda, Lisans Sahipleri/Tedarikçiler her 

Tesisi bir Tesis ve Ürün Yetkilendirme (“FAMA”) 

başvurusu ileterek bildirmelidir.

• Her Tesis için yalnızca bir şartlı ILS Denetim 

Raporu gereklidir. Minimum Uyumluluk 

Standardını karşılayan bir şartlı ILS Denetim 

Raporunun Disney'in dosyasında yer alması 

halinde, başka bir rapor sunmaya gerek yoktur.

• Bir Tesis için sunulan şartlı ILS Raporu, bu Tesis 

ile çalışan her Lisans Sahibi ve Tedarikçinin 

aylık Lisans Sahibi/Tedarikçi Durum 

Raporundaki “Gerekli Eylem” bölümünde 

yansıtılan denetim durumunu etkileyecektir.

1. Disney markalı ürünleri üreten her Tesis için 

bir ILS Denetim Raporu sunmalı mıyım? Birden 

fazla Lisans Sahibi ya da Tedarikçi tarafından 

kullanılan Tesisler için durum nedir?

• ILS Denetimi bir Tesisin MUY'a, Tüzüğe 

ve ilgili yasalara uyumlu olup olmadığını 

değerlendirmek için kullanılan çalışma 

standartları incelemesi ve/veya denetimidir. 

(ILS Denetimleri ve ILS Denetim Raporları 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ILS Programı 

El Kitabının Bir Şartlı ILS Denetimi ve 

ILS Denetim Raporu için Gereklilikler bölümü)

• Disney, Tesisin eksiksiz bir ILS Denetim Raporu 

yerine Tesis sertifikalarını, uyumluluk onaylarını, 

kendi değerlendirmelerini, kısmi raporları, ön 

raporları (Disney İyileştirme Eylem Planı Onay 

Raporları dahil) ya da derecelendirmeleri kabul 

etmeyecektir.

2. Şartlı ILS Denetim Raporu Nedir? 

A2   SIK SORULAN SORULAR

• Ek bir ILS Denetim Raporunun iletilmesi 

halinde, aynı denetim döngüsünde 

gerçekleştirilen önceki ILS Denetimi Raporları 

da beraber sunulmalıdır.

 Disney; (a) Disney'in kabul ettiği çoklu paydaş 

ya da sektör girişim programının standartlarına 

uygun olarak gerçekleştirilen ve ilgili programın 

belirlediği bir yetkili Sosyal Uyumluluk İzleme 

Kuruluşu tarafından yapılan ILS Denetimlerini, 

(b) Disney'in ILS Denetim standartlarına 

uygun olarak ve Disney'in onayladığı bir 

Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşu tarafından 

gerçekleştirilen ILS Denetimlerini ve (c) 

Disney'in kabul ettiği yerleşik bir marka, bayi, 

Lisans Sahibi ya da Tedarikçi programının 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen 

ve Disney'in onayladığı bir Sosyal Uyumluluk 

İzleme Kuruluşu ya da Disney tarafından 

onaylanması durumunda bilinen bir marka, 

bayi, Lisans Sahibi ya da Tedarikçi programının 

dahili veya özelleşmiş denetim işlevi tarafından 

yürütülen ILS Denetimlerini kabul eder. 

3. Hangi denetim programları Disney tarafından 

kabul edilir? 

 ILS Denetimi planlamak için gereken süre 

hakkında bilgi almak için denetim şirketi ile 

önceden iletişim kurun. Tam ve doğru bir 

ILS Denetim Raporu Disney'e sunulduğunda, 

rapor mümkün olan en hızlı biçimde 

işlenecektir. Lisans Sahipleri/Tedarikçiler bu 

değerlendirmenin 28 gün ya da daha uzun 

sürebileceğini hesaba katmalıdır. 

4. Bir denetim şirketiyle temasa geçmek, bir ILS 

Denetimi planlamak, ILS Raporunu Disney'e 

sunmak ve Disney'in ILS Denetim Raporunu 

incelemesi için ne kadar süre ayırmalıyım? 
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• MUY standartlarını karşılamayan yeni kurulmuş 

bir Tesis üretime başlayamaz.

• MUY standartlarını sürdüremeyen mevcut 

bir Tesis genellikle tüm MUY ihlallerini 

düzeltmek için 90 güne kadar süreye sahip 

olacaktır. Gerekli iyileştirici eylemlerin 

gerçekleştirilmemesi, bu Tesiste Disney 

markalı ürünlerin üretim yetkisinin iptaline yol 

açacak ve Tesisi kullanan Lisans Sahiplerinin/

Tedarikçilerin Disney markalı ürünlerin üretimini 

derhal durdurması gerekecektir.

5. Disney'in Minimum Uyumluluk Standardını 

(“MUY”) karşılayamamasının sonuçları nelerdir?

• Disney genellikle dünyanın her yerinde herhangi 

bir Tesisi denetleme hakkını saklı tutar. Disney, bir 

şartlı ILS Denetim Raporunun dosyada bulunduğu 

durumlarda bile Disney markalı ürünlerin üretildiği 

Tesislerdeki çalışma koşullarını doğrulamak için 

belirli aralıklarla denetimler yapar.

• Disney genellikle bir ILS Denetimi 

gerçekleştirmeden önce size bildirimde 

bulunacaktır. Disney tarafından denetlenen tüm 

Tesisler binalara, ilgili belgelere ve özel görüşmeler 

için çalışanlara tam erişim sağlamalıdır.

6. Yakın zamanda bir ILS Denetimi sundum ve 

Tesis MUY ile uyum gösterdi. Disney neden 

aynı Tesis için yeni bir denetim planlıyor?

Hayır. İmzalı FAMA'lar Tesislere değil Lisans 

Sahiplerine/Tedarikçilere verilir. Her imzalı 

FAMA özel olarak Lisans Sahibi/Tedarikçi 

tarafından yapılması gereken FAMA Başvurusu 

ile bağlantılıdır. Bir Tesis (halihazırda Lisans 

Sahipleri/Tedarikçiler kullanıyor olsa bile) 

önerilen belirli kullanımı içeren yeni bir FAMA 

Başvurusu sunulmadan ve üretimden önce imzalı 

bir FAMA alınmadan kullanılamaz.

7. Tesis tarafından sunulan imzalı bir FAMA 

Tesisin Disney markalı ürünler üretme yetkisi 

bulunduğunu gösteren yeterli bir kanıt mıdır? 

İmzalı FAMA'lar Tesislere değil Lisans Sahiplerine/

Tedarikçilere verilir. Her imzalı FAMA özel olarak 

Lisans Sahibi/Tedarikçi tarafından yapılması 

gereken FAMA Başvurusu ile bağlantılıdır. Bir Tesis 

(halihazırda Lisans Sahipleri/Tedarikçiler kullanıyor 

olsa bile) önerilen belirli kullanımı içeren yeni bir 

FAMA Başvurusu sunulmadan ve üretimden önce 

imzalı bir FAMA alınmadan kullanılamaz.

8. Diğer Lisans Sahipleri ya da Tedarikçiler ile çalışan 

bir Tesis ile üretime başlama yetkisine neden sahip 

değilim?

Aktif olmayan Tesisler aylık Lisans Sahibi/Tedarikçi 

Durum Raporunda “Süresi Dolmuş Tesisler” olarak 

ilişkinin sonlanmasından itibaren en az 12 ay 

daha kalacaklardır. Aktif olmayan Tesisler Disney 

ile mevcut durumlarından tam olarak haberdar 

olmanızı sağlamak için bilgi vermek amacıyla 

raporunuzda tutulur.

9. Neden aylık Lisans Sahibi/Tedarikçi Durum Raporum 

artık birlikte çalışmadığım Tesisleri hala gösteriyor?

Hayır. Disney markalı ürünler için tedarik zincirlerini 

uygun biçimde yönetmek her Lisans Sahibi/

Tedarikçinin sorumluluğundadır. Bu durum, uyumlu 

Tesisleri tespit etme ve ILS Program gerekliliklerine 

sürekli olarak uymalarını sağlamak için çalışma 

sorumluluklarını da içerir.

10.  Diğer markalar ya da perakendeciler tarafından 

Disney markalı ürünler üretmek için kullanılan 

Tesislerin listesini edinebilir miyim?

11. Disney markalı ürünleri üretme yetkisi aldıktan sonra 

ne yapmalıyım?

• Uygun çalışma koşullarının korunmasını 

sağlamaya yardımcı olmak, sorunları hemen 

çözmek ve ILS Programı'nın gerektirdiği 

biçimde sonraki ILS Denetimlerini planlamak 

için Tesisle beraber çalışmayı sürdürün. 

FAMA Başvurusu önerilen belirli kullanım biçimini 

içerecek biçimde sunulur ve üretim başlatılmadan 

imzalı bir FAMA alınır.
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 Yetki Mektubu. Bu mektup, Tesiste şu an üretim 

yapıyor ya da geçmişte üretim yapmış olmanız 

halinde Tesisin Disney nezdindeki mevcut 

durumundan tam olarak haberdar olmanızı 

sağlamak için gönderilir.

 Özel bir coğrafi pazarda Disney ile olan 

tüm aktif anlaşmalarınızla bağlantılı olarak 

kullanmak istediğiniz bir Tesis için bir FAMA 

başvurusu göndermelisiniz. O coğrafi pazarda 

çalıştığınız tüm Disney İş Birimlerini FAMA 

başvurusunun 3. Bölümü altında tanımlamanız 

gerekecektir (aşağıdaki referanslara bakın).

14.  Disney ile bir coğrafi pazarda birden fazla 

anlaşmam varsa, her bir anlaşmayla bağlantılı 

olarak kullanmaya niyetlendiğim bir Tesis için 

ayrı FAMA uygulamaları göndermem gerekir mi?

• Disney, bir Tesis MUY'ye uygun olsa dahi, bu 

Tesisteki çalışma koşullarının Tüzüğe tam olarak 

uygun olmayabileceğini kabul etmektedir. Bu 

nedenle, Lisans Sahibi/Tedarikçi olarak Disney 

markalı ürünler üreten herhangi bir Tesiste 

tüm çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesini 

teşvik etmek üzere Tesislerle birlikte çalışmaktan 

sorumlusunuz.

• Tesis listenizdeki tüm değişiklikleri Disney'e 

bildirin.

• Doğrulama, Disney'in en doğru Tesis bilgilerini 

belirlemek için kullandığı bir süreçtir. Disney, 

adres, telefon numaraları ve yasal ticari 

isim de dahil olmak üzere Tesis bilgilerinin 

gerçeği yansıttığını doğrulamak için FAMA 

Başvurusunda yer alan Tesis ile iletişim kurar.

• Lütfen Tesisinizdeki ilgili kişilerin/yönetimin 

Disney markalı ürünleri üretebilmeleri için 

kendileriyle iletişim kurulacağını ve Disney'in 

doğrulama sorularına yanıt vermeleri 

gerekeceğini anlamalarını sağlayın.

• İmzalı bir FAMA Tesis doğrulanmadan ve 

ILS Denetim Raporu (gerektiğinde) Disney 

tarafından değerlendirilmeden sunulamaz.

12.  Doğrulama nedir ve Tesisim neden bunu 

beklemekte? 

 Bir Tesis Disney markalı ürün üretimi için uygun 

olmaktan çıkarsa, Disney markalı ürün üretimi 

için herhangi bir tarihte bu Tesisi kullanmış olan 

tüm aktif Lisans Sahipleri veya Tedarikçiler (Te-

sis o anda Disney markalı ürün üretiyor olsa da 

olmasa da) Üretim Yetkisi Kaybı mektubu alır 

13.  Bir Tesisin artık Disney markalı ürünler üret-

meye uygun olmadığına dair bildirim kimlere 

yapılır?

BÖLGE COĞRAFİ PAZARLAR

ASYA, PASİFİK ADALARI, AVUSTRALYA VE YENİ 
ZELANDA (APAC)

Avustralya/Yeni Zelanda, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, 

Güney Kore, Malezya, Filipinler, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Tayvan, 

Tayland, Vietnam

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA (EMEA)
Benelüks, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İberya, 

İsrail, İtalya, Londra (bölgesel), Orta Doğu, Polonya, Rusya, Güney Afrika, 

İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık (Londra hariç)

LATİN AMERİKA (LATAM)
Arjantin, Bolivya, Brezilya, CAC (Orta Amerika ve Karayip), Şili, 

Kolombiya, Ekvador, Meksika, Miami, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

KUZEY AMERİKA (NA) Burbank, Kanada, New York, Orlando, USA (Miami hariç)

Coğrafi Pazarların Listesi: 
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3. SÖZLEŞME
(Coğrafi Pazarla katıldığınız tüm İş Birimlerini dahil edin)

DİSNEY TİCARİ BİRİMİ:

 

DİSNEY TİCARİ 

BİRİMİNDEKİ İLGİLİ KİŞİ: 

DISNEY SÖZLEŞME 

ANLAŞMA NUMARALARI
ILS TEMSİLCİSİ

Şanghay Lisanslama Jane Doe 874633637475. Janet Jones

Şanghay Disneyland John Smith Yok Jim Smith

Şanghay Stüdyoları John Doe Yok Mary Taylor

15.  Birden fazla coğrafi pazardaki İş Birimleriyle 

anlaşmalarım varsa ve her bir anlaşma altındakj 

üretim için aynı Tesisi kullanmak istersem, tüm 

coğrafi pazarları kapsayan bir tane FAMA başvurusu 

gönderebilir miyim?

• Hayır, anlaşmanız olan her bir Pazar için 

kullanmayı amaçladığınız her bir Tesis için bir 

adet FAMA başvurusu göndermeniz gereklidir 

(ve FAMA başvurusunda o pazardaki tüm 

Disney İş Birimi ilişkilerini tanımlamalısınız). 

• Örneğin, Disneyland Paris ve Kanada’daki 

Tüketici Ürünleri ile çalışıyorsanız, Disney 

ILS temsicilcinize Disneyland Paris işinizle 

bağlantılı atanmış Tesisiniz için bir FAMA 

başvurusu ve Kanada’daki Tüketici Ürünleri 

için Disney ILS Temsilcinize ikinci bir FAMA 

başvurusu göndermeniz gerekecektir.

16.  Bir FAMA’nın süresi nedir?

• FAMA, Disney tarafından iptal edilmedikçe veya 

Disney ile anlaşmanızın sona ermesi üzerine 

genellikle düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl 

boyunca geçerlidir.

• Lütfen bunun yıllık denetim gereksiniminden 

ayrı olduğunu unutmayın (uygulanabilir 

olduğunda). Aylık durum raporunuza bakarak 

belirli bir Tesis için sonraki denetim bitiş tarihini 

daima onaylayın. 

FAMA başvurusunun örnek 3. 

A2   SIK SORULAN SORULAR
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EK 3

D I S N E Y  Ü R E T İ C İ  T Ü Z Ü Ğ Ü

A3   DISNEY ÜRETİCİ TÜZÜĞÜ

The Walt Disney Company'de bizler aşağıdakileri ilke edindik:

Aynı bağlılığı Disney ürünlerinin tüm üreticilerinin de paylaşmasını bekliyoruz. En azından, tüm Disney ürünleri 

üreticilerinin aşağıdaki standartlara uymasını istiyoruz:

• işimizin her alanında ve dünyanın her köşesinde bir mükemmellik standardı;

• tüm faaliyetlerimizde etik ve sorumlu davranma;

• tüm bireylerin haklarına saygı ve

• çevreye saygı.

ÇOCUK İŞ GÜCÜ

Üreticiler çocuk iş gücü kullanmayacaktır.

“Çocuk” terimi, 15 yaşın (veya yasalar izin veriyorsa 14 yaşın) altında olan ya da üzerindeyse, yerel yasadaki istihdam yaşı alt 

sınırında veya zorunlu eğitimi tamamlama çağında olan kişi anlamındadır.

“Çocuk” tanımına girmeyen gençleri çalıştıran üreticiler ayrıca, bu kişiler için söz konusu olabilecek yasa ve yönetmeliklere de 

uyacaktır.

ZORAKİ İŞ GÜCÜ Üreticiler hükümlü, bağlı, ödünç veya başka şekilde mecburi veya gönülsüz işçi kullanmayacaktır.

ZORLAMA VE BASKI
Üreticiler her çalışana saygı ve itibar gösterecek ve bedensel cezalandırma, şiddet veya başka tür fiziksel, cinsel, psikolojik veya 

sözlü taciz veya suistimal uygulamayacaktır.

AYRIMCILIK YAPMAMA
Üreticiler işe alma ve istihdam uygulamalarında ırk, din, yaş, milliyet, sosyal veya etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet, siyasi 

görüş veya engellilik temelinde ücret, sosyal haklar, terfi, disiplin, işten çıkarma veya emekliye ayrılma dahil olmak üzere hiçbir 

ayrımcılık yapmayacaktır.

ÖRGÜTLENME
Üreticiler çalışanların örgütlenme, organize olma ve toplu sözleşme haklarına, ceza veya müdahale olmaksızın hukuka uygun ve 

barışçı şekilde saygı gösterecektir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Üreticiler çalışanlara ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle uyumlu şekilde sağlıklı ve güvenli iş yeri sunacak, içme suyu ve temizlik 

tesislerine; yangın güvenliğine ve yeterli aydınlatma ve havalandırmaya asgari makul ölçüde erişim sağlayacaktır. Üreticiler ayrıca 

çalışanlarına sağladıkları tüm barınma yerlerinde de aynı sağlık ve güvenlik standartlarının uygulanmasını sağlayacaktır.

ÜCRET

Üreticilerin, çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ücretlerin esas olduğunu kabul etmelerini bekleriz. Üreticiler 

asgari ücret, fazla mesai, mesai üst sınırı, parça başı ücretler ve diğer ücretlendirme unsurları dahil olmak üzere, en azından 

ücret ve çalışma saatlerine ilişkin yasa ve yönetmeliklere uyacak ve kanunen zorunlu hakları sağlayacaktır. Olağan dışı iş 

şartları haricinde, üreticiler çalışanlardan (a) haftalık azami 48 saatlik mesai, 12 saatlik fazla mesai veya (b) normal ve fazla 

mesaiyle ilgili yerel yasaların izin verdiği sınırlar ya da yerel yasalar çalışma saatlerini sınırlandırmıyorsa normal haftalık 

mesai ile 12 saatlik fazla mesainin toplamından fazla çalışma istemeyecektir. Ayrıca, olağan dışı iş şartları haricinde, çalışanlar 

her yedi gün içerisinde en az bir gün izin kullanma hakkına sahip olacaktır.

Üreticiler çalışanlara fazla mesai saatleri için, yasal olarak gerekli prim haddinde ya da yasal olarak belirlenmiş prim haddi 

yoksa en azından normal saat ücretine denk ücret ödeyecektir.

Yerel sektör standartlarının ilgili yasal zorunluluklardan yüksek olması durumunda, üreticilerin yüksek olan standartları 

karşılamasını bekleriz. 

ÜRETİCİ  TÜZÜĞÜ
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ÇEVREYİ KORUMA Üreticiler çevreyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyacaktır.

DİĞER YASALAR
Üreticiler malların üretim, fiyat, satış ve dağıtımıyla ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacaktır. 

Bu Tüzükteki “ilgili yasa ve yönetmeliklere” yapılan tüm göndermeler, yerel ve ulusal kodları, kural ve düzenlemeleri ve ayrıca ilgili 

anlaşmaları ve gönüllü endüstri standartlarını kapsar.

TAŞERONLUK
Üreticiler Disney ürünlerinin veya bileşenlerinin üretimi için, Disney'in açıkça yazılı izni olmaksızın taşeron kullanmayacaktır 

ve taşeronları ancak, Disney ile bu Tüzüğe uyulması konusunda yazılı bir taahhüde girmelerinden sonra kullanacaktır.

İZLEME VE UYUMLULUK

Üreticiler Disney'e ve atanmış temsilcilerine (üçüncü taraflar dahil) önceden bildirilmeden üretim tesislerinin ve işverenin temin 

ettiği kalacak yerlerin sahada incelenmesi; istihdam konuları ile ilgili defterlerin ve kayıtların incelenmesi ve çalışanlar ile özel 

görüşmeler dahil olmak üzere bu Tüzüğe uyum gösterildiğini doğrulamak amacıyla izleme faaliyetlerinde bulunma yetkisi 

verecektir.

Üreticiler, bu Tüzükle uyumluluğu ortaya koymak için gerekebilecek tüm belgeleri iş yerinde bulunduracaktır.

YAYINLAMA
Üreticiler bu Tüzüğün bir kopyasının yerel dilde ve çalışanların hemen ulaşabileceği bir yerde, her zaman görülür şekilde asılması 

dahil olmak üzere, Tüzüğün hükümlerinin çalışanlara ulaşması için gerekli adımları atacaktır.

ÜRETİCİ  TÜZÜĞÜ
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EK 4

M İ N İ M U M  U Y U M L U L U K  S TA N D A R D I  ( M U Y ) 
İ H L A L L E R İ N E  Ö R N E K L E R
Minimum Uyumluluk Standardı (MUY) ihlallerine örnekler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

A4   MİNİMUM UYUMLULUK STANDARDI (MUY) İHLALLERİNE ÖRNEKLER

ÇOCUK İŞ GÜCÜ

Yasal sorumluluk yaşının altında çalışanların halihazırda çalıştırılıyor olduğunun doğrulanması ya da ilgili yasalar 

kapsamındaki tüm çocuk işçi ihlallerinin uygun olmayan biçimde giderilmesi; aşağıdaki örnekler dahildir ancak 

bunlarla sınırlı değildir:

• Bir ya da daha fazla çalışan yasal çalışma yaşının altında.

• Yaşı kanıtlayan belgelerin eksikliği nedeniyle minimum yaş gereksinimine uyum doğrulanamıyor.

• Tesis yönetimi daha önce çalıştırılan yasal çalışma yaşının altındaki çalışan(lar)ın ebeveynlerine ya da yasal 

vasilerine güvenli olarak ulaşmasını sağlamamış.

ZOR AKİ İŞ GÜCÜ

Mecburi, borç karşılığı, ödünç ya da hapishanede çalıştırma durumunun mevcut olduğunun doğrulanması; 

zorunlu ya da zoraki mesai veya mesai yapmayı reddetme durumunda ceza ya da para cezası uygulanması; kişisel 

mülklere (ör. pasaport, kimlik belgeleri) veya maaşlara el konulması ya da iş saatleri sırasında ve/veya sonrasında 

hareket özgürlüğünün uygunsuz biçimde kısıtlanması; aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Çalışanlar mesaiye kalmadıkları için para cezasına çarptırılıyor.

• Tuvaletlere erişime yalnızca molalar sırasında izin veriliyor.

• Belgeler, maddi kaynaklar ya da diğer teminatlar istihdam koşulu olarak alıkonuluyor. Çalışanlar ücretlerin, kimlik 

belgelerinin, pasaportların ya da diğer seyahat belgelerinin veya kişisel eşyaların alıkonulmasına maruz kalıyor.

ZORL AMA VE BASKI

Fiziksel cezaların uygulanmasına izin veren herhangi bir politika ya da bunların bilfiil uygulanması; istihdamın 

sonlandırılması tehditleri; disiplin faaliyeti olarak cezaların ya da misillemenin uygulanması veya izinsiz ya da göz 

korkutucu güvenlik önlemleri; aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Denetçiler tarafından görüşme için seçilen çalışanlar yönetim tarafından baskı görüyor.

• İş düzenlemelerine itibar etmeyen çalışanların mesaiye kalması kısıtlanıyor.

• Bazı çalışanlar bir amir tarafından sözlü ve/veya fiziksel tacize maruz kalmış.

AYRIMCILIK YAPMAMA

İşe alma ve istihdam uygulamalarında (ör. ücret, sosyal haklar, terfi, disiplin, işten çıkarma veya emekliye ayrılma) 

ırk, din, yaş, milliyet, sosyal veya etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet, siyasi görüş, sakatlık, hamilelik veya sendika 

üyeliği temelinde ayrımcılık yapılması; aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• İşe başvuranlar işe alım sürecinin parçası olarak HIV testine maruz kalıyor.

• Göçmen çalışanlar aynı iş için yerel çalışanlardan daha düşük ücret alıyor.

• Tesis yalnızca 18 ve 25 yaş arasındaki kadınları işe alıyor. 
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ÖRGÜTLENME İHL ALLERİ

Çalışanların ülke veya bölgedeki ilgili yasalara uygun şekilde yasal ve barışçı şekilde örgütlenme, organize olma 

ve toplu sözleşme yapma yasal haklarından yararlanmalarını engelleyen ilke ve uygulamalar (ya da bu hakların 

kullanılması nedeniyle misillemede bulunulması); aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Çalışanlar sendika faaliyetlerine katıldıkları için cezalandırılmış.

• Çalışanlar yasal bir greve katıldıkları için işten çıkarılmış.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Yatakhaneler ile birlikte Tesiste aşağıdakiler de dahil ancak bununla sınırlı kalmayacak biçimde çalışanlar ya da 

halk için ani ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek koşullar:

• Acil çıkışlar kilitli ya da engellenmiş. 

• Gerekli acil çıkış sayısı yetersiz.

• Acil tahliye tatbikatları düzenli olarak gerçekleştirilmiyor.

TAŞERONLUK

Disney'den izin almadan Disney markalı ürünlerin üretimi için başka herhangi bir Tesisin ya da diğer kaynağın 

kullanılması. 

İZLEME VE UYUMLULUK

Denetçilere gerçeği yansıtmayan yanıtlar vermek üzere etkilenen çalışanlar; Tesiste gözlenen ve açıklanan 

çalışan sayıları arasındaki uyumsuzluklar; inceleme için doğru ve tam kayıtlar sunamama ya da denetçilerin 

gerekli belgelere, özel çalışan görüşmelerine veya Tesisin tümünün sağlık ve güvenlik incelemesine erişimine izin 

verilmemesi; aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Çalışanlar, özel görüşmeler sırasında denetçilere önceden belirlenmiş yanıtlar vermek üzere yönetim 

tarafından çalıştırılmış gibi görünüyor.

• Ücretler ve çalışma saatleri yönetim tarafından sunulan belgeler ve çalışanlar tarafından özel görüşmeler 

sırasında sunulan bilgiler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle doğrulanamamış.

• Denetçiler bir denetim gerçekleştirmek istemiş ve gerekli belgelere erişim istekleri reddedilmiş.

A4   MİNİMUM UYUMLULUK STANDARDI (MUY) İHLALLERİNE ÖRNEKLER
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EK 5

S O S YA L  U Y U M L U L U K  İ Z L E M E 
K U R U L U Ş L A R I
Disney çoklu paydaş ya da sektör girişimlerinin standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen ILS Denetimlerini tercih eder. 

Disney Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin önceden mevcut olan ve şartlı ILS Denetimi tanımına uyan denetimleri sunmalarını 

teşvik eder. Aşağıdaki liste, Disney'in şartlı ILS Denetimlerini kabul ettiği Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşlarının temsili bir 

örneğini içerir. Bu kuruluşlar aynı zamanda Disney'in ILS Standartları uygun ILS Denetimleri de gerçekleştirmektedir. Bu 

tür ILS Denetimleri gerçekleştirmek için bu kuruluşlarla temas kurabilirsiniz. Hiçbir Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşu bir 

Tesisin Disney markalı ürünlerin üretimi için yetkilendirileceğini garanti edemez. 

Sosyal Uyumluluk İzleme Kuruluşları listesinde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

A5   SOSYAL UYUMLULUK İZLEME KURULUŞLARI

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

BURE AU VERITAS TÜKETİCİ  ÜRÜNLERİ H İZMETLERİ (BVCPS)

ARCHE ADVISORS , INC .

ELE VATE HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

INS ITE COMPLIANCE LLC
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A5   SOSYAL UYUMLULUK İZLEME KURULUŞLARI

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i 

SOCIAL COMPLIANCE SERVICE ASIA LTD.

UL VERIFICATION SERVICE S INC .  (UL TÜKETİCİ  VE PER AKENDE HİZMETLERİ)

*Liste değişikliğe tabidir

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i  

Şirket hakkında daha fazla bilgi için   Web s i tes i

Sorularınız için     İ lg i l i  K i ş i   

QIMA (ASIA INSPEC TION)

INTERTEK
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EK 6

S O S YA L  U Y U M L U L U K  D A N I Ş M A N L A R I 
B A Ş V U R U  L İ S T E S İ
Yönetim sistemlerini güçlendirmede, iş uygulamalarını değiştirmede ve çalışma koşullarını iyileştirmede Lisans 

Sahipleri, Tedarikçiler ve Tesisler, danışmanlık gruplarının ya da uyumluluk sorunlarının altında yatan nedenlerin 

tanımlanmasına yardımcı olabilecek, sürdürülebilir çözümler önerebilecek ve/veya değişiklik uygulamaya yardımcı 

olabilecek başka kuruluşların sağladığı hizmetlerden yararlanabilirler. Bu kuruluşlarca sağlanan hizmetler aşağıdaki 

şekillerde olabileceği gibi bunlarla da sınırlı değildir:

A6   SOSYAL UYUMLULUK DANIŞMANLARI BAŞVURU LİSTESİ

Bu ekte yer alan sosyal uyumluluk danışmanları bu hizmetleri sunuyor olabilir. Bu liste eksiksiz veya özel 

kapsamlı değildir. Bu kuruluşlarca sağlanan hizmetler Disney onaylı değildir ve bunların veya başka sosyal 

uyumluluk danışmanlarının sağladığı hizmetler bir Tesisin Disney markalı ürün üretme yetkisini sağlayacağı 

veya koruyacağı konusunda size garanti veremez. Lisans Sahipleri, Tedarikçiler ve Tesisler bir sosyal uyumluluk 

danışmanıyla çalışmak zorunda değildir. Lisans Sahibi veya Tedarikçi olarak bir Sosyal Uyumluluk Danışmanıyla 

ilişki kurmayı tercih ederseniz, aşağıdaki listeden seçebilir ya da kendi takdirinizle başka bir kuruluşla 

çalışabilirsiniz. Uygun bir çalışma planı belirlemek, danışmanla koşullar üzerinde görüşmek ve böyle bir 

danışman kullanmanın maliyetini karşılamak Lisans Sahibi, Tedarikçi ve Tesisin sorumluluğundadır.

Lisans Sahipleri, Tedarikçiler ve Tesisler Lisans Verenlerin Sosyal ve Çevresel Gereklilikleri ile Uyum Sağlamak 

için Yapılması Gerekenler belgesini incelemekten yarar sağlayabilir. Lisans Sahipleri için Pratik Bir Kılavuz, 

Sosyal Sorumluluk için Ticaret (“BSR”) ve Uluslararası Lisanslama Sektörü Satıcılar Birliği (“LIMA”) tarafından 

yayınlanmış ve Disney tarafından kısmi olarak desteklenmiştir. Bu kılavuz, Lisans Verenlerin beklentilerini 

karşılamak için Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin uygulaması gereken temel gereklilikleri açıklar. 

• Bir temel neden analizi

• Ayrıntılı bir sistem analizi

• Eğitim programları

1 .  THE CAHN GROUP

İlgili Kişi:   Doug Cahn, Müdür (info@thecahngroup.com)

Web sitesi:  www.thecahngroup.com

İdare Merkezi:  Kuzey Amerika; dünya çapında ortaklar

2 .  ELEVATE 

İlgili Kişi:   Mark Jones, Genel Başka Yardımcısı, Pazarlama & İş Geliştirme (mjones@elevatelimited.com)

Çin'deki İlgili Kişi: John Yeh, İş Geliştirme Yardımcısı, Çin (jyeh@elevatelimited.com)

Web sitesi:  www.elevatelimited.com

İdare Merkezi:   Hong Kong; San Francisco, New York, Londra, Shenzhen, Şanghay, Guangzhou, Hangzhou, 

Vietnam, Bangladeş ve Hindistan'da müşteri yönetimi ofisleri
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3 .  IMPAC T T LIMITED 

İlgili Kişi:   Rosey Hurst, Kurucu ve Direktör (info@impacttlimited.com)

Web sitesi:   www.impacttlimited.com

İdare Merkezi:  Londra, Guangzhou ve Bangladeş'te ofisler

4. SOCIAL ACCOUNTABILIT Y INTERNATIONAL

İlgili Kişi:   Christie Daly, Üst Düzey Yönetici, Kurumsal Programlar (cdaly@sa-intl.org)

Web sitesi:   www.sa-intl.org

İdare Merkezi:   New York; Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai, Cenova, İstanbul, Sao Paulo, 

Shenzhen, Quezon City, Filipinler ve San Jose, Kosta Rika'da ofis ve temsilcilikler

5 .  VERITÉ

İlgili Kişi:   Robin Jaffin, Tedarikçiler Programları Direktörü (verite@verite.org)

Web sitesi:   www.verite.org

İdare Merkezi:   New York; Amsterdam, Bangalore, Boston, Dubai, Cenova, İstanbul, Sao Paulo, 

Shenzhen, Quezon City, Filipinler ve San Jose, Kosta Rika'da ofis ve temsilcilikler

A6   SOSYAL UYUMLULUK DANIŞMANLARI BAŞVURU LİSTESİ
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LİSANS SAHİBİ/TEDARİKÇİ VE TESİS SORUMLULUKLARI

TESİS:

• Mümkün olan yerlerde Daha İyi Çalışma programına kaydolun.

• Üçüncü Taraf Erişim Formunu doldurun ve Daha İyi Çalışma tarafından belirtilen biçimde Daha İyi Çalışma 

ekibine ulaştırın. (Ek bilgi için bkz. Daha İyi Fabrikalar Kamboçya bölümü) 

LİSANS SAHİBİ/ TEDARİKÇİ :

• Mümkün olan yerlerde Daha İyi Çalışma programına kaydolun.

• Alıcı Aracı Politikası Formunu doldurun ve Daha İyi Çalışma tarafından belirtilen biçimde Daha İyi Çalışma 
ekibine ulaştırın. 

• Disney'in ilgili Daha İyi Çalışma değerlendirmesine erişimi için ödeme yapın.

Yukarıda belirtilen formları Daha İyi Çalışma ekibine ulaştırırken, lütfen isssiree@ilo.org adresinden Daha İyi Çalışma 

Alıcı İlişkileri Asistanını ve ILS Temsilcinizi alıcılara ekleyin. Disney Daha İyi Çalışma değerlendirmesine yalnızca 

Tesis tarafından tamamlanmış Üçüncü Taraf Erişim Forumunun iletilmesinin ve Disney'e Alıcı Aracı Politikası yoluyla 

erişim sunmak için ücretli başvuru yapmanızın ardından erişebilecektir.

Katılan tesisler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Daha İyi Çalışma programının yürütüldüğü ülkeler hakkında 

ek bilgi almak için, Ülkeler sayfasını Daha İyi Çalışma web sitesi üzerinden ziyaret edin.

A7   DAHA İYİ ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILIM VE YÖNERGELER
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EK 8

İ Z İ N  V E R İ L E N  K  AY N A K  K U L L  A N I M
Ü L K E L E R İ  ( P S C)
Lisans sahibi ya da tedarikçi olarak yalnızca İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkelerinde yer alan tesisleri kullanabilir ve buralardan kaynak 

sağlayabilirsiniz. İzin Verilen Kaynak Kullanım Ülkeleri listemizin en güncel versiyonu bu linkte yer almaktadır.

A8   İZİN VERİLEN KAYNAK KULLANIM ÜLKELERİ (PSC)




































