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Ajanda

Konu Süre Amaç

1. Giriş 15 dk. Konuşmacılarla tanışın ve bize kendinizden bahsedin

2. Doğrulama Süreci 30 dk.
Doğrulayıcı Kuruluş seçiminden başlayarak doğrulanmış 
değerlendirmenizi onaylamaya kadar doğrulama sürecini 
anlayın

3. Quiz 15 dk. Buraya kadar anlattığımız içerik anlaşıldı mı?

Mola 5 dk.

4. Değerlendirmenizi 
Gateway’den Paylaşma 10 dk.

Gateway’den SLCP doğrulanmış verilerinizi nasıl 
paylaşacağınızı öğrenin

5. Değerlendirmenizi 
FFC’den Paylaşma 15 dk.

FFC’den SLCP doğrulanmış verilerinizi nasıl paylaşacağınızı 
öğrenin

6. Değerlendirmenizi 
Higg’den Paylaşma 15 dk.

Higg’den SLCP doğrulanmış verilerinizi nasıl paylaşacağınızı 
öğrenin

7. Quiz 15 dk. Buraya kadar anlattığımız içerik anlaşıldı mı?

8. Sorular 30 dk. Cevaplanmamış sorularınızın yanıtlarını alın 



Neler öğreneceksiniz?

Amaç

Ø Zaman çizelgesi dahil olmak üzere bir SLCP doğrulamasının 

içeriği

Ø SLCP doğrulamasında tesisin rolü

Ø Gateway ve AH platformlarından doğrulanmış 

değerlendirmenizi nasıl paylaşabilirsiniz?

Biçim

Ø Sunum

Ø Quiz

Ø Soru & Cevap bölümü



Giriş



Konuşmacılar

Sevinc Aktas 
Ilgun

SLCP Support

Singapur

Ekin Uluışık

Sustainability 
Manager

Ankara

Nilgün Yazkan

Sürdürülebilirlik 
Müdürü

Deniz – kum -
güneş

Erhan Tülü

Senior SSC 
Developer

Samsun, Bafra

Gökçe Kalkan

Regional 
Manager – IAA

Heryere

Merve 
Bayraktar

CSR 
Supervisor

Mont-Saint-
Michele 

Manastırı



Sizi tanıyalım

Bize söyleyin!

1. Ne tür bir organizasyonda 

çalışıyorsunuz?

2. Gateway’e kayıtlı mısınız?

3. Daha önce SLCP değerlendirmesi 

(doğrulama da dahil) tamamladınız mı?

4. Nereye seyahat etmek isterdiniz?



Önceki oturumun özeti

Sunumu ve video kaydını SLCP Yardım Masasında bulabilirsiniz

Gateway'e nasıl kayıt olunur ve profiliniz nasıl 
onaylanır?

Öz-değerlendirmenize hazırlanmak için ne 
yapmalısınız?

Çevrim dışı Araçta nasıl gezinileceğinin canlı 
demosu

Araç sorularının nasıl yanıtlanacağı ve yaygın 
hatalardan nasıl kaçınılacağı

Öz-değerlendirme verilerinizi AH 
platformundan submit etme

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417595595932-SLCP-Facility-Training-Webinars


Doğrulama Süreci
Erhan Tülü



Zamanın etkin kullanılması
Ø Denetim için ayrılacak zamanı üreticilerin kapasitelerini geliştirmek için 

harcadık.

Hızlı aksiyon
Ø Tedarik zincirine yeni eklenecek üreticilerin SLCP doğrulaması var ise 

denetim yapılmadığı için onay aşaması çok hızlı oldu. 

Farklı bakış açısı 
Ø SLCP raporlarının sonucu ile birlikte tedarik zincirinde farklı noktalar için 

iyileştirme planı uyguladık.

C&A SLCP Yolculuğu ve Faydaları

2020

Türkiye

45

2021
Türkiye/ Romanya/ 

Portekiz/ İtalya / 
Bulgaristan / Fas

149

2022

EMEA tüm tesisler

250



SLCP değerlendirme süreci

Aşama 1:
Veri Toplama

Aşama 2:
Doğrulama

Aşama 3:
Veri Paylaşımı

ü Tesis , Veri Toplama 
Aracı’nı doldurarak 
tek başına veya 
yardım alarak öz-
değerlendirme yapar

ü Tesis , toplanan veriyi 
doğrulaması için bir
Doğrulayıcı atayan bir
Doğrulayıcı Kuruluş 
(Verifier Body) seçer.

ü Tesis doğrulanan veriyi 
inceler ve ardından, 
doğrulanan 
değerlendirme 
raporunu seçilmiş iş 
ortakları ile paylaşabilir.

SLCP değerlendirme sürecinin üç aşaması:
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DOĞRULAMA PROTOKOLÜ
(PDF)

• Esasen Doğrulayıcılar tarafından 
kullanılır

• Doğrulama kuralları ve prosedürleri

DOĞRULAYICI KILAVUZU
(PDF)

• Doğrulayıcılar tarafından 
kullanılmaktadır

• Araç sorularına nasıl yanıt verileceğine 
dair spesifik kılavuzlar

Doğrulama metodolojisi, Doğrulama Protokolü içerisinde açık şekilde 
açıklanmaktadır. 

Tesisinizin çalışma koşullarını doğru şekilde temsil eden ve sağlam iyileştirme 
planlarına bir temel teşkil eden, yüksek kaliteli doğrulanmış veriler sağlamaya 
odaklanılmaktadır

Mevcut kaynaklar

www.slconvergence.org/helpdesk

Nasıl doğrulama yaparız?

http://www.slconvergence.org/helpdesk


Doğrulama sürecine genel bakış 

Doğrulama için bir 
Doğrulayıcı Kuruluş 

bulun ve tarih 
belirleyin

Öz-
değerlendirmenizi 
AH platformundan 

submit edin

Sanal doğrulama 
etkinliklerini (isteğe 

bağlı) ve yerinde 
doğrulamayı 
gerçekleştirin

Doğrulayıcıdan 
Doğrulama planını 

alın

En çok 2 ay

En az 5 gün *

Kapanış toplantısında ve 
raporu aldıktan sonra 48 
saat içerisinde bulguları 
Doğrulayıcı ile görüşün

Doğrulanmış 
değerlendirme 

raporunu gözden 
geçirin ve onaylayın 

veya şikayet edin

En çok 48 saat

En çok 14 gün**En çok 10 gün*

* İş günü
** Takvim günü



Adım Adım Doğrulama 
Süreci

Merve Bayraktar



www.slconvergence.org/verifierbodies

Doğrulayıcı Kuruluş Bulmak

http://www.slconvergence.org/verifierbodies


SLCP onaylı tüm Doğrulayıcı Kuruluşlar seçilebilir

İstediğiniz herhangi bir VB'yi seçebilirsiniz; iş ortakları tüm VB'leri kabul etmelidir.
İş ortağınız seçilen VB’yi kabul etmezse, SLCP’ye bu form aracılığıyla 
bildirebilirsiniz.

https://www.surveymonkey.com/r/report_nonacceptance


Fiyat Teklifleri Toplayın ve Bir VB Seçin

Tesis, VB tarafından bir maliyet tahmini için gerekli bilgileri sunar.
Yerinde doğrulama maliyetleri VB'ye göre farklılık gösterir:

Çalışan sayısı

Sanal doğrulama faaliyeterinin sayısı / tam sanal doğrulama

Ülke ve tesisin bulunduğu yer/şehir

Tesisin büyüklüğü

…



Doğrulayıcı Kuruluşun Seçilmesi

Not: Doğrulayıcıyı siz seçemezsiniz.
Doğrulayıcı Kuruluş, sizin için uygun bir Doğrulayıcı seçecektir.

Fair Factories 
Clearinghouse (FFC) Higg

http://www.higg.com/


Değerlendirmenizi AH platformundan submit edin

Tesis değerlendirmeyi AH’den submit ettikten sonra 
Doğrulayıcı, doğrulamayı iki ay içinde başlatmalıdır.



Not: tesisinizde konuşulan tüm 
dilleri, Gateway profilinizde 
seçtiğinizden emin olun. 
Doğrulayıcı Kuruluş sadece 
eşleşen Doğrulayıcıları atayabilir.

Doğrulayıcı seçimi

Türkçe’nin yanı sıra Arapça, 
Kürtçe vb. dilleri de arayarak 
ekleyebilirsiniz!



Doğrulama Planını gözden geçirin

Sanal / yerinde doğrulamadan en az 5 iş günü önce Doğrulayıcı, planı gönderir. 
Doğrulama planı, aşağıdakileri içeren doğrulama ayrıntılarını verir:

Kimlerin katılması gerektiği de dahil olmak üzere açılış toplantısına ilişkin 
beklentiler

Yapılması gereken minimum görüşme sayısı

Tesiste olunacak tarihleri (yarı haberli doğrulama ise gün sayısı)

Doğrulama saatleri (her gün için başlangıç ve bitiş)

İncelenmesi gereken asgari ücret/saat/personel kaydı sayısı

İncelenecek evrak listesi



Öz-değerlendirmede olduğu gibi, tesiste doğrulamayı desteklemek için bir iç ekibe 
ihtiyacınız var. Personelinizin ve evraklarınızın hazır olması Doğrulayıcıya yardımcı 
olur ve her ikinizin de zaman kazanmasını sağlar. Yerinde doğrulama 4 ardışık iş 
gününden uzun sürmemelidir.

Tesiste ziyaret sırasında, Doğrulayıcı şunları gerçekleştirecektir:

Yerinde doğrulamanın desteklenmesi

Yönetim personeli ile görüşme

Yerinde gözlem 

Dokümanları inceleme

İşçilerle görüşme 



Yerinde doğrulamadan önce tesis, Doğrulayıcıların sahada harcadıkları zamanı 
azaltmak için sanal doğrulama faaliyetleri içerebilir. Ancak, herhangi bir sanal 
doğrulama faaliyetini talep etmek daima tesisin kararıdır.

Sanal doğrulama faaliyetleri şunları içerebilir:
ü Ön sanal-doğrulama toplantısı
ü Açılış toplantısı
ü Belgelerin incelenmesi
ü Paylaşılan belgeleri daha iyi anlamak için sanal görüşmeler
ü Sanal gezinti
ü Ücret ve saat kayıtlarının incelenmesi

Not: Yerinde doğrulama süresi sanal doğrulama aktiviteleri ile azaltılabilirken, bu 
tür aktivitelerin dahil edilmesi doğrulama için gereken toplam süreyi artırabilir. 
Çoğu durumda tam bir yerinde doğrulama, hem tesisler hem de Doğrulayıcılar 
için yine de en iyi seçim olacaktır.

Daha fazla bilgi için Tesis Rehberinin Sanal + Tesiste Doğrulamalar 
başlığına bakabilirsiniz. Tam Sanal Doğrulama yakında; rehber 
güncellenecektir.

Sanal doğrulama faaliyetleri



Doğrulayıcının bulguları

Doğrulayıcı ile bulguların ve olası değişikliklerin tartışılması için fırsatlar:

Ø Doğrulayıcı, tesisin 
değerlendirmesi ve 
doğrulama 
arasındaki farklılıkları açıklar

Ø Tesis gerektiğinde, açıklama 
ve değişiklik talep eder.

Tesiste doğrulamanın kapanış 
toplantısı

Ø Doğrulayıcı ile tüm açık 
kalmış anlaşmazlıkları çözün.

Ø Değişikliklerin gerekli 
olduğunu düşünüyorsanız, 
bakış açınızı doğrulayan 
belgeleri sunun.

Doğrulanmış değerlendirme 
raporu tamamlandıktan 

48 saat sonra



Doğrulanmış değerlendirmeyi inceleyin

Doğrulanmış değerlendirme raporunu, yerinde doğrulamadan sonraki 14 gün içinde 
gözden geçirebilirsiniz. İncelemeye Doğrulama Özetinden başlayabilirsiniz.

Doğrulama Özeti, Aracın her bölümündeki tüm "Hatalı" ve "yasal uyumsuzluk" öğelerini 
içeren otomatik bir çıktıdır.

Doğrulama Özeti, inceleme için faydalı bilgiler içerir:
Ø Doğruluk İndeksi: Yanlış yanıtların sayısını tesis yanıtlarının toplam sayısı ile 

karşılaştırır. Bunun bir puan olmadığını unutmayın
Ø Yasal uyum: Soru düzeyinde Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ve Ulusal Çalışma 

Yasaları (NLL) ile uyumsuzlukları verir



Doğrulanmış bir değerlendirmenin şikayet edilmesi

Tesisler, gerekli olması durumunda, bir SLCP doğrulamasının çıktısını şikayet edebilir.

Bazı kısıtlamalar:

Tesisler, doğrulanmış bir değerlendirme raporuna 14 takvim günü 
içerisinde itiraz edebilir. Bu, Akredite Hizmet Kuruluşu platformu üzerinde 
gerçekleştirilir.

Şikayet soru düzeyinde öne sürülemez. İtirazlar yalnızca, Doğrulayıcı 
idaresinden kaynaklı dürüstlük veya doğrulama sürecinde Protokole 
uymayan kalite meseleleri mevcut olduğunda öne sürülebilir.

Şikayet, Doğrulama Denetleme Kuruluşu (VOO) tarafından gerçekleştirilen 
incelemeden sonra tasdik edilebilir veya edilemez. Bir itiraz, doğrulanan bir 
değerlendirmede kapatıldıktan sonra, yeni bir şikayet oluşturulamaz.



Doğrulanmış bir değerlendirmenin 
onaylanması

14 takvim günü içerisinde, tesis, 
doğrulanmış değerlendirmeyi Akredite 
Hizmet Kuruluşu platformu üzerinde 
onaylamalı veya şikayet etmelidir.

Rapor oldukça kapsamlıdır. Okuyucu 
Kılavuzu, gezinmenize yardımcı olur.

Raporun tamamını kontrol ettiğinizden 
emin olun. Tesis, Doğrulama Verilerinin 
son kullanıcılar ve iş ortakları tarafından 
ihtiyaç duyulan tüm bilgileri içermesini 
sağlamalıdır.

14 takvim gününden sonra, rapor 
otomatik olarak onaylanır ve Gateway’e 
gönderilir. Bu noktadan itibaren raporu 
paylaşabilirsiniz.



BV’nin Tesislere Tavsiyeleri

1. Platform seçmeden ve doğrulamanızı tamamlamadan önce seçtiğiniz Doğrulama Kuruluşu ile 

iletişime geçerek ön bilgi alın

2. Doğrulamanızı platformlar üzerinden satın almadan önce markalarınızın sizden hangi Step için 

talepte bulunduğuna emin olun (STEP1 / STEP2 / STEP3) seçenekleri mevcut, değerlendirme 

soru listesi sistem üzerinde buna göre değişir

3. Firmanızda konuşulan dilleri dil seçeneğinden doğru şekilde seçin (birden fazla seçenek 

mümkün) seçmediğinizde sistem doğrulamayı Submit etmenize izin vermez. 

4. Doğrulamanın zamanında ve eksiksiz yapılması için sistemden değerlendirmeyi tamamlayan 

ilgili kişi(ler)nin doğrulama sırasında eşlik etmesini sağlayın

5. Kapanış toplantısında düzeltilmesi gereken noktalar var ise 48 saat içerisinde doğrulayıcı ile 

paylaşın.

6. Raporunuz sistemde tamamlandıktan sonra:
Ø sistemde status ‘VRC(Verification Completed)’  olur 14 takvim günü içerisinde itirazlarınız varsa soru içerisine girip 

kanıtlarıyla birlikte sistemden talepte bulunun
Ø talebinizle birlikte status ‘VRE’ (Verification Being Editted) olur, 
Ø raporu incelemeniz sonrasında uygunsa 14 günü beklemeden raporu onaylayabilirsiniz, yada sistemin bu süre sonrasında 

otomatik yayınlamasını bekleyebilirsiniz. 
Ø Status VRF (Verification Finalized) olur. Artık hiçbir değişiklik yapılamaz.



BV’nin Tesislere Tavsiyeleri

7. Değerlendirmeyi submit edebilmek için %95 kadar doluluk oranı sağlamalısınız

8. Facility ID, firma SLCP Gateway profilini oluşturduktan sonra kayıt olunan email adresine gelir, 

planlama aşamasında DK bu bilgiyi sizden talep eder.

9. SLCP Gateway üyeliğinizi oluştururken firmanız ile ilgili doğru bilgileri girdiğinizden emin olun aksi 

durumda diğer platform ile üyeliğiniz arasında bağlantı kurarken bilgiler uyuşmadığı için bağlantı 

kurulamayacaktır. Bu durumda platformun Helpdesk’i ile iletişime geçerek bilgilerin tamamını revize 

etmeniz gerekir. Adres, ünvan vb.

10. SLCP’de periyodik ya da takip doğrulaması olarak bir planlama türü bulunmamaktadır, firma her 

seferinde değerlendirmesini baştan almış olacaktır.

11. Öz-değerlendirme ‘submission date’ ile doğrulama tarihi arasında 2 aydan uzun bir süre 

olmamalıdır, öz-değerlendirme submit edildi ise ve doğrulama planlanmadıysa değerlendirme 

geçersiz olur. Bu durumda Higg ya da FFC helpdesk’e yazarak submission date’i revize 

edilebilmektedir. 

12. Aynı doğrulayıcı 2 yıl üst üste aynı firma için doğrulama sürecini gerçekleştiremez. 

13. SLCP Doğrulayıcınızı sistemden siz seçemezsiniz sadece Doğrulama kuruluşunu seçebilirsiniz, 

Doğrulayıcıyı ilgili kuruluş atayacaktır.



Kendimizi iyi anlattık mı?



Doğru/Yanlış

1. Doğrulama, tesisin AH platformunda öz/ortak değerlendirmesini submit 

etmesinden itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

2. Değerlendirmenizin doğrulanması için yıl sonuna kadar beklerseniz 

herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.

3. Doğrulama Özeti yasal uygunsuzluklara ilişkin bir genel bakış sunar.

4. Bir tesis, aynı fikirde değilse, tek bir Araç sorusunun yanıtına itiraz 

edebilir.

5. Tesis, doğrulanmış değerlendirme raporunu ayrıntılı olarak incelemeli 

ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin yanı sıra istedikleri 

her şeyin dahil edildiğinden emin olmalıdır



5 Dakika Ara



Değerlendirmenizi (VRF) 
Paylaşma



SLCP değerlendirme süreci

Aşama 1:
Veri Toplama

Aşama 2:
Doğrulama

Aşama 3:
Veri Paylaşımı

ü Tesis , Veri Toplama 
Aracı’nı doldurarak 
tek başına veya 
yardım alarak öz-
değerlendirme yapar

ü Tesis , toplanan veriyi 
doğrulaması için bir
Doğrulayıcı atayan bir 
Doğrulayıcı Kuruluş 
(Verifier Body) seçer.

ü Tesis doğrulanan veriyi 
inceler ve ardından, 
doğrulanan 
değerlendirme 
raporunu seçilmiş iş 
ortakları ile paylaşabilir.

SLCP değerlendirme sürecinin üç aşaması:
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Verilerinizi Paylaşmanın 3 Yolu 

Direk Gateway’den

Son kullanıcıya Doğrulanmış 
Değerlendirme Raporunun 

(VRF) PDF ve xls dosyalarına 
erişebileceği bir bağlantı 

gönderin.

AH Platformundan

VRF raporunuzu ve AH 
platformundaki verileri 

son kullanıcıya gönderin.

Marka Platformundan

VRF raporunuzu doğrudan 
marka müşterinizin sistemine 

gönderin.



Doğrulanmış değerlendirmenizi 
Gateway’den paylaşın Direk Gateway’den



Formu doldurun.
E-posta alıcısı, rapora erişim için gerekli bağlantının olduğu bir e-posta alacaktır.

E-posta ile paylaşma
Direk Gateway’den



Onay kutucuklarına tıkladıktan sonra, doğrulanan değerlendirmeyi paylaşabilirsiniz.
Spesifik son kullanıcılar ile paylaşmak için geçerli AH’ye tekrar giriş yapın.

Başka bir AH ile paylaşma
Direk Gateway’den

Sadece Inditex üreticisi iseniz paylaşın.



Değerlendirmenizi 
FFC’den Paylaşma

Nilgün Yazkan



AH Platformundan

SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

There are 2 types of shared assessments in FFC:

1. Assessments that have been completed on the FFC platform

2. Assessments that have been completed on another Accredited Host platform and 

shared with FFC

Share a Verified Assessment from the FFC Platform



SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

1. Assessments that have been completed on the FFC platform

• Completed verified assessments can be found on the Verified SLCP Assessment(s) tab.

• By default, no brands are given access to facility assessments – facilities must grant brands access. 

• Brands in the FFC know that they must have a Status of “pending’ or ‘active’ on your facility profile 

else you cannot share your assessment with them.  Brands also have a button where they can 

send facilities and email and request access to the assessment.

• Assessments that are Deleted or Invalidated cannot be shared 

• There is no fee to share an assessment that was completed on the FFC platform with brands on 

FFC

SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

To grant your brand access to an assessment completed on the FFC Platform:
Click the Verified SLCP Assessment tab
Click the Wrench icon to see a list of FFC Brands that are SLCP Signatories and are linked to your factory 
in the FFC.   

AH Platformundan



SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

Change the ‘no access’ to ‘has access’ next to the name of the brand you wish to grant access to
Once you give a brand access – the brand will receive an email letting them know access has been granted.  The brand 
will log into FFC and your SLCP assessment will be visible to them on the Assessment related tab (your brands are very 
familiar with finding assessments here!)

AH Platformundan



SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

2. Sharing assessments with FFC that have been completed on another Accredited Host platform

FFC has been an Accredited Host since SLCP's inception. SLCP charges FFC a fee for assessments that are shared with FFC 
from another accredited host.  Since inception, FFC has allowed facilities to share SLCP assessments from other 
Accredited Hosts at no cost . 

Starting 17th Feb 2022, FFC will pass on the cost that SLCP charges FFC to the facility. 

You only must pay the fee once and then you can share the assessment with as many FFC brands as you wish. The fee 
is $60 USD – the only forms of payment accepted are credit card and Paypal. 

AH Platformundan

SLCP Facility Training on FFC Accredit Host Platform CAF 1.4

Assessments that have been completed on another Accredited Host platform and shared with FFC

Facilities must be registered as an SLCP facility on FFC before they can share their assessment.  If you have not registered in FFC yet, please 
refer to the beginning of this document for help with registration. 

Sharing is done from the Gateway – facility will log into the Gateway and select Overview of my SLCP Assessments from the menu.  
Click the share with another accredited host option from the Actions column.  
A list of all AH’s that the facility has registered with will display – choose FFC.
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To grant your brand access to an assessment completed on another Accredited Host Platform:
Log into FFC and click the Verified SLCP Assessment tab
Click the Wrench icon to see a list of FFC Brands that are SLCP Signatories and are linked to your factory in the FFC.   

AH Platformundan
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Change the ‘no access’ to ‘has access’ next to the name of the brand you wish to grant access to.

AH Platformundan
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If this is the first brand you are giving access to, you will be redirected to the payment page. 
Click the Continue to Payment button to proceed.
Click the Cancel button if you are not ready to make the payment – the brand will not be given access if you click the 
Cancel button.

If you are not 
redirected to the 
payment page, 
this means you 
have already paid 
the sharing fee or 
you have 
completed your 
assessment on 
FFC and do not 
need to pay a fee

AH Platformundan
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Select the form of payment and click the Continue button.
Fill out the credit card information or the PayPal information (depending on your selection)
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Once the payment information has been completed, the facility lands back on the below Access Control page and the 
brand’s access status = Has Access
Now the facility can grant the other brands access to this assessment at no cost

Once you give a 
brand access – the 
brand will receive an 
email letting them 
know access has been 
granted.  The brand 
will log into FFC and 
your SLCP assessment 
will be visible to them 
on the Assessment 
related tab (your 
brands are very 
familiar with finding 
assessments here!)
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The email address that was used to log into 
FFC, will receive an email receipt of the 
payment from FFC.  A paid invoice is attached 
to the email.
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Taypa ve SLCP Yolculuğu



Değerlendirmenizi 
Higg’den Paylaşma

Ekin Uluışık
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YAVUZÇEHRE’nin SLCP Yolculuğu

5. Yıl

Konfeksiyon
Baskı / Nakış/ 

Yıkama
Boyahane Örme

SLCP yapan üreticiler
Ø 2020’de 15

Ø 2021’de 20

Ø 2022’de 22



Kendimizi iyi anlattık mı?



Doğru/Yanlış

1. Veri paylaşımı, SLCP değerlendirme sürecinin 3. ve son 

aşamasıdır.

2. Doğrulanmış verilerini kiminle paylaşmak istediklerine tesisler 

karar verir.

3. Tesisler, doğrulanmış verilerini doğrudan SLCP Gateway’den 

son kullanıcılarla paylaşabilir.

4. Tesisler, doğrulanmış verilerini yalnızca değerlendirmelerini 

tamamladıkları AH aracılığıyla paylaşabilir.

5. AH platformları, markalara ve üreticilere veri analizi hizmetleri 

sağlayabilir.



Sorular?



Desteğe ihtiyacınız olduğunda...

www.slconvergence.org/helpdesk
Sahana
Kubsad

Urtty 
Majumder

Huyen Le
Thi Thu

Jessica
Jia

Sevinc
Aktas Ilgun

http://www.slconvergence.org/helpdesk


Yaklaşan eğitimlere katılın

SLCP Yardım Masasını ziyaret edin:
ü Yaklaşan tüm oturumlar için kayıt bilgileri
ü Eğitim kayıtlarına ve sunumlara erişebileceğiniz 

bağlantılar

In this session we help you prepare for the verification of your self/joint-assessment. 
What can you expect from the Verifier and what is your role? We will walk you through 
the verification process (including timeline) and provide guidance for you to come to a 
verified assessment that can be shared to multiple business partners at the end of the 
process. 

Deep dive: SLCP verification process (English)
19 April | 10:00-12:30 CET  | Register here 

In this session we will cover everything you can do with your assessment once it’s been 
verified (VRF). We will walk you through how to share your VRF, how different 
stakeholders use the verified data, and the steps taken to ensure that your data is of 
high-quality. We hope you leave this session with the tools to get the most out of your 
SLCP verified assessment. 

Deep dive: Sharing SLCP verified data (English)
26 April | 10:00-12:30 CET  | Register here 

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417595595932-SLCP-Facility-Training-Webinars
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qWdEiE9rSDSwpTJUc8uBIA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xM10DP4DTbeevYt3d-vJIw


Ayrılmadan önce...

Bize geri bildirim vererek,
gelecekteki eğitimleri 

geliştirmemize yardım edin. 
Cevaplarınız anonimdir.



Teşekkürler!


