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Nilgün Ö zdemir



Zoom

Converged Assessment. Collaborative Action. 
Improved Working Conditions.

Social & Labor 
Convergence Program



Ajanda

Konu Süre Amaç

15 dk.

10 dk.

35 dk.

Mola 5 dk.

15 dk.

Gezinme
20 dk.

15 dk.

Verilerinizi Submit Etme
5 dk.

8. Sorular 30 dk.





Sevinc Aktas Ilgun
SLCP Support

Tiyarto izlemeyi 

edersiniz?

Tiyatro izlemek 
hep bir parça 

daha fazla keyif 
veriyor bana.

Corporate 
Sustainability 

Expert

Tiyarto izlemeyi 

edersiniz?

Hem görsel hem 

nedeniyle 
tiyatro favorim.

Yuksel Sendan
Europe Region 
Sustainability 

Validation Manager

Tiyarto izlemeyi mi 

tercih edersiniz?

tiyatro izlemeyi de 
severim, ama 
tiyatroyu biraz 

daha fazla!

Social Compliance 
Senior Lead Auditor

Tiyarto izlemeyi mi 

tercih edersiniz?

ederim. Hayal 

daha çok 

SLCP Verifier & 
Trainer

Tiyarto izlemeyi 

edersiniz?

çok severim çünkü 
sessizlikte hayal

kurarken kaybolup
gidiyorum.



Bize söyleyin!

1.

2.

3.

4.

tercih edersiniz?

27 Mart Dünya Tiyatro Günü





(SLCP) Nedir?

MİSYON

Paydaşlarının küresel tedarik 
zincirlerinde çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik 
çabalarını destekleyecek, birleşik 
değerlendirme çerçevesi 
geliştirmek.



Updated: February 2022

SLCP verilerini kabul eden markalar ve 
standartlar

web sitemizde

https://slconvergence.org/signatories/


➢ Verimlilik: Denetimlere harcanan para ve 

azalma

➢ : SLCP
denetimlerde toplanan bütün veri 

➢ : SLCP markalar, üreticiler ve 

➢ Güvenilirlik: Yüksek kalite, güvenilir 

➢ Esneklik: 

➢ Verilerin sahibi tesislerdir: Tesisler kendi 

kontrol eder

?





Gateway nedir?

✓

✓

✓



https://gateway.slconvergence.org

https://gateway.slconvergence.org/


-posta 





: notifications@slcpgateway.sustainabilitymap.org
e-posta adresi olarak ekleyin.

-
kontrol edin

mailto:donotreply@slcpgateway.sustainabilitymap.org


e-

Onay e-

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Otomatik olarak doldurulur



doldurun ve onay talep edin



ekleme



✓

✓ - Tesis Fabrika 
- Birim no. (varsa)

✓

✓

FFC/Higg 
platformu 

olsun!



Open Apparel Registry (OAR) 
ekleyin

için https://openapparel.org/ adresine gidin.

https://openapparel.org/


:
✓

✓

✓



Not:
dilleri, Gateway profilinizde 

Kürtçe vb. dilleri de arayarak 
ekleyebilirsiniz!



Profili onaya gönderin

Gerekli tüm alanlar doldurulduktan sonra, profilinizi onaya gönderin.



- 5 sebep

-posta -

görmek için 
bakabilir -

Tesis, SLCP'nin hangi ülkelerde/bölgelerde aktif 

bakabilir

https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/facilities
https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/home


Tesislerden gelen talepler

Gateway profilinizden 
yapabilirsiniz:

✓

✓

bilgilerinizi kendiniz yapabilirsiniz

✓

✓ Tesis adresinde 

bir talep gönderin. 

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Halka açık tesis listesi

Gateway demo

https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/facilities




1.
artmaya devam ediyor

2.

3.

4. Gateway profilinizi Türkçe doldurabilirsiniz

5.

6. Gateway profilinize birden fazla e-



5 Dakika Ara



Yuksel Sendan



Veri Toplama

2: 3:

✓ Tesis , Veri Toplama 

-

yapar

✓ Tesis , toplanan 

için bir 
atayan bir 

(Verifier Body) seçer.

✓ Tesis
veriyi inceler ve 



e 
güncel 
verilere*

birden 

Tesis koordinasyonu, 

toplama ve inceleme 

2 hafta sürecektir.

NOT:



: Web 
sitemizde

Yasal uyum: 

Büyüklük: Tesisiniz küçükse sizin için en uygun seçim, olabilir. 

Hedeflenen seviye: 
.

mailto:https://slconvergence.org/slcp-data-acceptance


Fair Factories 
Clearinghouse (FFC) Higg

http://www.higg.com/


Gezinme





SLCP süreçleri 

dahil olmak üzere, 

önemli bilgiler

o

o

o

doldurma
o

o Kapsam ve zaman 
çerçevesi

SLCP 1.4



✓

✓

✓

o

o

o Ücretler ve Haklar
o

o

o

o Fesih 



. Not: Her alt bölümün 

belirtir -

bölümüne yönelik 

kategoriyi belirtir



tek tek tamamlama yüzdelerine ve genel tamamlama 
dikkat edin.

durumunda:

➢ .

➢ .

➢ .

➢

. 

!



Her kategoriyle ilgili sorular

Hem tesis hem de 
Tesis, mevcut faaliyetlerine 



Araç Rehberi:

Bilgi

Bilgi



➢ tesisin metin 

➢

çok
6000*

➢ Select: Seçim

*CAF v1.4.2 versiyonu 
ile birlikte



➢ Date Here : Tarih Girin isteminde gereken 
format YYYY-AA-

➢ seçimi



Kimi zaman bir tesis yanıtı, daha önce orada olmayan ilgili bir soruyu açar.

Bu ekran görüntüsünde Soru RH-CHI-2’nin yanıtı “14” olup bunu soru RH-CHI-4 takip eder. 

Ayrıca en soldaki satır numarası sütununda bir satırın gizlendiğini görebilirsiniz.

RH-CHI-2’ye verilen yanıt “Diğer” (Other) olarak değiştirildiği takdirde Yanıtınız diğer ise lütfen açıklayın:
(If other, please describe:) şeklinde bir koşullu soru ortaya çıkar. Bu, koşullu bir sorunun ortaya çıkmasına 
örnektir



Araçta size rehberlik edecek renkler

gereken 



:

➢

➢

Bilgi (Info) 

*CAF v1.4.2 versiyonu ile birlikte



:

•

•

•

Ö nemli: 

Profilinin 



Data Collection Tool 1.4

Data Collection Tool 1.4 (functional but not for SLCP assessment process implementation)_ENGLISH

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360023923633-Data-Collection-Tool-1-4
https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/360023315040/Data_Collection_Tool_1.4_Alpha_23_EN__only_for_practice_use_.xlsm




V
er

i T
o

p
la

m
a 

A
ra

cı
n

ın
 B

ö
lü

m
le

ri
Tesis Profili : 
özellikleri, üretim/operasyon bilgileri, alt yüklenici bilgileri

: 

Ücretler ve Haklar : 

: Zorunlu
eylemlerine

:

S: 

kimyasal/
/

Fesih : 

Yönetim Sistemleri : "Planla" (politika ve prosedürler/
(görev ve sorumluluklar/

Beklenenin Ö tesinde: veriler





✓

✓

✓

o

o SLCP 

Not: 

✓



olarak WH-WOR- :

yoksa «Geçerli yasal gereklilik yok» (No applicable legal requirements) 
seçerler.

«Daha Fazla Bilgi» (More Info) .

NOT: 

Rehber» bulunan ülkelerin listesini, Gateway

https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/home


Soru [WB-WAG-13]
Tesis , yasal gerekliliklere göre olarak prim 
ödemiyor mu:

( deneyim, beceriler, ) ve / veya
(ör. Tehlike ödemesi)?

• Soru, tesisin yasal gereklilikler
prim 

ödemiyor mu diye soruyor.
• Tesis, sorunun

ve yasal gerekliliklere uygun olsa
bile "Evet" veriyor.

•

"Geçerli 
yasal gereklilik yok " vermelidir.

• Rehberlik için "Daha Fazla Bilgi" 
bölümünü inceleyin.



Soru [RH-DIS-18]

Irk, ten rengi, cinsiyet, din, siyasi , ulusal köken, sosyal köken, HIV / AIDS durumu, 
cinsel yönelim, hamilelik / durumu, medeni durum, aile , veya
uyruk / göçmen statüsü alma ile ilgili kararlarda bir faktör müdür?

• Tesis, 
ve " " .

• Seçeneklerden herhangi biri
( , için asgari
sahip olmak) bir faktör

, "Evet"i seçin.



Soru [WI-WOR-3]
Tesiste yasal olarak gerekli çift komite(ler

•
• Ulusal yasalarda çift komite

ile ilgili bir madde
"Geçerli yasal gereklilik

yok " vermelidir.
• Tesiste, toplu maddeleri ile

, çift komite
var ise "Evet" verilmelidir.

• Rehberlik için "Daha Fazla Bilgi" bölümünü
inceleyin.



Soru [HS-HSC-1]

Tesisin ve komitesi

• •

olarak gerekli seçin.



Soru [WT-DIS-16]

Kaç , ne sebeple olursa olsun, sonradan engelli oldu?

• • Tesiste, sonucunda veya

bir sebeple engelli olan herhangi

bir olup, sorar.

• Rehberlik için "Daha Fazla Bilgi" 

bölümünü inceleyin.



Submit Etme



verilerinizi bir AH platformu üzerinden 
submit edin

Araçta doldurun
ve AH 

platformuna 
yükleyin

Verileri AH 
platformu 
üzerinde, 

çevrimiçi Araçta 
doldurun.

Bir , 

verilerinizi kontrol eder: 

•

•

•

•

fazla 6000* karakter 

içermektedir

•

AH platformu üzerinde VB 

2 ay 
içerisinde

gerekmektedir.

*CAF v1.4.2 versiyonu ile birlikte



FFC Platformundan submit etme



Higg Platformundan submit etme



Sorular?



www.slconvergence.org/helpdesk
Sahana
Kubsad

Urtty 
Majumder

Huyen Le
Thi Thu

Jessica
Jia

Sevinc
Aktas Ilgun

http://www.slconvergence.org/helpdesk


Bize geri bildirim vererek,




