Çalışma ve Endüstri Dairesi’nin
Hak Talebiniz Hakkında Verdiği Bir
Karara İtiraz Etme
İtiraz nedir?

İtiraz, çalışanlarınızın ücret talebi hakkında verilen bir kararı
kabul etmediğinize dair bir yazıdır. İtirazınız, kararın tarafınızca
tebellüğünü müteakip 60 gün içerisinde tarafımıza ulaşmış
olmalıdır.
İtirazınız şu bilgi ve hususları içermelidir:

 Adınız ve soyadınız ile talep numaranız.
 Dairenin kararı tesis ettiği tarih.
 İtiraz gerekçeniz ile kararın yanlışlığına delil teşkil ettiğini

düşündüğünüz herhangi bir sağlık sağlayıcısı raporu ya da
diğer bilgiler.

İtirazımı veya temyiz dilekçemi nereye göndermeliyim?

 İtirazınızı https://secure.Lni.wa.gov adresinde bulunan Claim



and Account Center’ı (Talep ve Hesap Merkezi) kullanarak
çevrimiçi bir şekilde gönderin (bu seçeneği kullanmak için
parolalı bir hesap oluşturmanız gerekecektir). YA DA
Yazılı itirazınızı şu adrese gönderebilirsiniz: Department of
Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291.
YA DA
Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA), Executive
Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 98504-2401 adresinden
Endüstriyel Sigorta İtirazları Kurumu İdari Sekreterine
yazılı bir temyiz dilekçesi gönderin ya da temyiz dilekçenizi
www.BIIA.wa.gov adresinde bulunan elektronik form
üzerinden iletin. (Endüstriyel Sigorta İtirazları Kurumu [Board
of Industrial Insurance Appeals, BIIA] tarafından bu yönde
talimat verilmediği takdirde Labor & Industries [Çalışma ve
Endüstri] Dairesi dilekçenizi işleme koymayabilir.)

İtirazım daireye ulaştıktan sonra süreç nasıl ilerler?

Talep dosyanız talep yöneticiniz tarafından incelenir ve aşağıdaki
kararlardan biri alınır:
1. İlk kararın değiştirilmesi. Tarafınıza yeni kararı içeren yeni bir
yazı ya da emir gönderilir.
2. İlk kararın doğru olduğu yönünde karar verilmesi. Tarafınıza,
kararın doğru olduğuna dair bir emir tebliğ edilir. İtirazınız
sürdüğü takdirde, bu yeni karara ilişkin olarak da Endüstriyel
Sigorta İtirazları Kurumu (BIIA) nezinde yazılı bir temyiz
dilekçesi tevdi edebilirsiniz. Temyiz dilekçesinin tevdii için
tanınan süre ve itirazınızı tevdi edeceğiniz posta adres emir
içerisinde belirtilecektir.

3. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu yönünde karar verilmesi.
Tarafınıza kararın askıya alındığına dair bir emir, sizden daha
fazla bilgi talep edildiğine dair bir yazı ya da bunların her ikisi
gönderilir. Talep yöneticisi tarafınızdan, doktorunuzdan ya da
çalışanınızdan daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
İtirazınızın karara bağlanması 30 ilâ 60 gün ya da daha fazla
bilgiye ihtiyaç duyulup duyulmadığına bağlı olarak daha uzun
bir süre alabilir. İtirazınızın gönderilmesini müteakip 30 gün
içinde tarafınıza bir yanıt ulaşmadığı takdirde, talep yöneticinizle
iletişime geçin.

İtiraz ya da temyizde bulunmadığım ya da 60 günlük
süre dolduktan sonra bir itiraz ya da temyiz dilekçesi
tevdi ettiğim takdirde süreç nasıl işler?
60 günlük süre içerisinde itiraz ya da temyizde bulunmadığınız
takdirde, dairenin kararı kesin ve nihai hale gelir. Buna göre;
sonraki süreçte karara itirazda bulunamaz ya da kararı temyiz
edemezsiniz.

Talebim hakkındaki soru ya da kaygılarımı kime
iletmeliyim?

 Talebinizle ilintili sorularınız için, davanızla ilgilenen


talep yöneticisiyle iletişime geçmelisiniz. Talep yöneticiniz,
çağrılarınızda size yardımcı olacak çevirmenlere erişim
imkânına sahiptir.
Talepler hakkında genel bilgilendirme için daireyi ücretsiz
olarak 1-800-547-8367 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
Bu hat, bilgileri İspanyolca olarak dinleme seçeneği de
sunmaktadır.

Daha fazla yardım için şu ücretsiz servisleri de arayabilirsiniz:

 Project Help (Proje Yardım Hattı): 1-800-255-9752. Çevirmen hizmetine
ihtiyaç duyabilirsiniz.

 Eşgüdümlü Hukuki Eğitim, Danışmanlık ve Yönlendirme (Coordinated
Legal Education, Advice and Referral, CLEAR): 1-888-201-1014. Bu
servis, hafta içi günlerde, normal koşullarda 09.15 ve 12.15 arasında
düşük gelirli işçilere telefonda danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
sunmaktadır. Bilgilere İspanyolca olarak da ulaşmak mümkündür

Proje Yardım Hattı’nın ya da CLEAR’ın aranması, dairenin kararı açısından
bir itiraz ya da temyiz teşkil etmemektedir. Bir daire kararına itirazda
bulunmak için bu bilgi formu içerisinde ortaya konan adımları izleyin.

PUBLICATION F242-363-315 (Turkish) [04-2019]
Talep halinde yabancı dil desteği ve engelli kişilere yönelik şekli
destekler sunulmaktadır. Bunun için 1-800-547-8367’yi arayın. TDD
kullanıcı iseniz 360-902-5797’yi arayın. L&I (Çalışma ve Endüstri)
istihdamda fırsat eşitliği ilkesini benimseyen bir kuruluştur.

