Social & Labor
Convergence Program
Converged Assessment. Collaborative Action.
Improved Working Conditions.

SLCP Veri Toplama Aracı
11 Mayıs 2021

Hoş geldiniz

Tuba Kobaş Huvaj
Research Director

Zoom ayarları

Social & Labor
Convergence Program
Converged Assessment. Collaborative Action.
Improved Working Conditions.

Ajanda
Konu

Süre

Amaç

1) Tanışma

10 dk.

Konuşmacı ve katılımcıları tanımak ve bugün neyi amaçladığımızı
konuşmak

2) SLCP Hakkında

20 dk.

SLCP’nin ne olduğunu ve amacımızın ne olduğunu anlamak.

3) SLCP Değerlendirme
Süreci

25 dk.

Değerlendirme sürecine genel bakış ve Akredite Hizmet Kuruluşları
(AH’ler) hakkında giriş.

4) Veri Toplama Aracının
İçeriği

20 dk.

Araç ile toplanan veriler hakkında açıklık getirmek.

5 dk.

İhtiyaç molası, içeceklerinizi alın ☺

5) Çevrimdışı Araçta
Gezinme

30 dk.

Çevrimdışı Aracında gezinmenizi ve tamamlamanızı kolaylaştırmak için
özelliklerini gözden geçirme.

6) Aracı Doldurmak

20 dk.

Araçtaki soruların nasıl doğru cevaplanacağına dair rehberlik ve
ipuçları.

7) Soru & Cevap

20 dk.

Henüz cevaplanmamış soruları da kapsamak.

Ara

Tanışma

Konuşmacılar

Sevinç Aktaş İlgün
SLCP Support
Engel(ler)i kaldırmak
için ne icat etmek
isterdiniz?

Uçarak gidebilen ve
güneş enerjisi ile şarj
olan araçlar.

Serkan Bakadur
Sustainability
Manager

Burak Gagvalı
Senior Manager,
Sustainable Supply Chain

Bahadır Yüce
EMEA Regional
Manager

Engel(ler)i
kaldırmak için ne
icat etmek
isterdiniz?

Engel(ler)i kaldırmak için ne
icat etmek isterdiniz?

Engel(ler)i kaldırmak
için ne icat etmek
isterdiniz?

Ön Yargı Matik.
Birbirine saygı
duyan bireylerin ve
toplumların temeli
için.

“Engelsizlerin”
beyinlerindeki engellerin
yok olmasını. SMA gibi
aşıların bedava yapabilecek
şekilde yeniden keşfetmeyi

Işınlanma makinesi icat
etmek isterdim. Bu
şekilde engelliler
istediği yere kolaylıkla
gidebilir

Sizi Tanıyalım!
Bize söyleyin
➢ Nereden katılıyorsunuz?

➢ Ne tür bir organizasyonda çalışıyorsunuz?

➢ Veri Toplama Aracı hakkında ne kadar
bilgilisiniz?

➢ Engel(ler)i kaldırmak için ne icat etmek
isterdiniz?

SLCP Hakkında

Sosyal Uyum Programı
(SLCP) Nedir?
SLCP, denetim yükünün azaltılması ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesini
amaçlayan çok paydaşlı bir girişimdir.

VİZYON
Birleştirilmiş Değerlendirme.
İşbirlikçi Eylem.
İyileşen Çalışma Koşulları.

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

SLCP Araçlar ve Süreçler
Birleşik Değerlendirme Çerçevesi (CAF) şunları içerir:

1.Veri Toplama
Aracı

2. Doğrulama
Protokolü

3. Rehber
Dokümanlar

CAF, değerlendirme sürecinin 3
aşamasını tamamlamak için
kullanılır:

Veri
Toplama

Veri
Doğrulama
Değerlendirme sürecinin sonucunda SLCP doğrulanmış
değerlendirme raporu ortaya çıkar:

Doğrulanmış değerlendirme raporu
- puanlama yoktur (geçti/ kaldı sonucu
olmaz)

Veri
Paylaşımı

SLCP verilerini kullanan imalatçılar
İmalatçıların hangi ülke ve katmanlarda SLCP verilerini kullandığı ve daha fazla bilgi için
lütfen web sitemizde yer alan güncel listeye bakın.

Agra Chains Pvt Ltd
(ACPL)

Arvind Ltd

Avery Dennison

Can Tekstil

Ciel Textile

Crystal International
Group Ltd

Décor (Suzhou) Co. Ltd

Delta Galil

Dhruv Globals Ltd

Dongguan Gaiwach
Garment Co. Ltd

Eren Socks
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Evolv Clothing Co. Pvt
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Hansae Co. Ltd

Hirdaramani
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Pvt Ltd

Hop Lun
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Milteks Group
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Shandong Tianhong
Yihua Tradingng

SLN Tekstil ve Moda
San Tic

TAL Apparel

Tim Knitting Mills Ltd

Ugur Tekstil Sanayi ve
Ticaret Ltd Sirketi

Yousstex

Bir İmalatçının 2019’daki Deneyimi
2019 yılında toplamda
gerçekleştirilen yedi SLCP
değerlendirmesi ve
doğrulaması
3’ü Çin’deki tesislerde ve
4’ü ise Sri Lanka’da.

Tüm alıcıların %30’u, kendi
denetimlerini gerçekleştirmek
yerine, bu tesislerden SLCP
doğrulamalı verileri almak
istedi.

7

30%

Tahminlerine göre, SLCP
imalatçıyı 2019’da yaklaşık 20
gereksiz denetimden kurtardı

İmalatçı, 2020 yılında
SLCP’nin aktif olduğu Morityus ve
Malezyada bulunan tesislerini de
ekleyerek 30 gereksiz
denetimden kurtulacak.

İmalatçı şunları aktardı:

“Müşterilerimizi SLCP verilerini kabul etme konusunda
cesaretlendirerek, hem markaların hem de fabrikaların gereğinden
fazla denetimi azaltabileceğini; iyileştirme planlarına, eğitim & diğer
ileri seviye programlara odaklanabileceğine inanıyoruz”

20

30

SLCP doğrulanmış verilerinin kabulü
Markalar ve standart sahiplerinin hangi ülkeler ve kademelerdeki SLCP verilerini kabul
ettiği ve daha fazlası için lütfen web sitemizdeki tam listeye bakın.

7 For All Mankind
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Sorunuz var mı?
Doğru veya Yanlış?
❑ SLCP, denetim yorgunluğunu azaltmayı
amaçlar
❑ 40’tan fazla imzacı, kendi denetim
sistemlerini SLCP ile değiştirmeyi taahhüt
etmiştir
❑ SLCP değerlendirme süreci, tesisinizin
sosyal ve çalışma koşulları ile ilgili bir
puan ile sonuçlanır.
❑ SLCP değerlendirme sürecinde 2 aşama
vardır: verinin toplanması, verinin
paylaşılması
Başka sorunuz var mı?

SLCP Değerlendirme Süreci

Soru
Şu anda, tesisler sosyal denetimlere ev sahipliği yapmaktadır.
Denetçiler, görüşmeler yapmak, kayıtları incelemek, politikalarınıza bakmak ve saha turu
yapmak için tesisinize gelirler.

Tesis, denetime yardımcı olmak için çok zaman harcıyor.
SLCP sürecinde tesisin rolü, yerinde doğrulamadan önce kendi kendini değerlendirmeyi
içerecek şekilde genişletilmiştir.

Bu, tesisin daha fazla zaman ve kaynak ayırmasını gerektirir.

Öyleyse, bu öz değerlendirme neden SLCP sürecinin bir parçasıdır?

Cevap
Şu anda, Tesis bir denetime tabidir. Son kullanıcı, ör. bir marka veya standart
sahibi, verilerin ve nihai raporun sahibidir.
SLCP’de,
✓ Tesis, sürecin sahibidir: süreci başlatır ve sonunda verilere sahip olursunuz.
Kiminle paylaşmak istediğinize siz karar verirsiniz.
✓ Veri Toplama Aracını doldurarak tesisinizdeki çalışma koşullarını tam olarak
anlarsınız.

✓ İyileştirme eylemlerini ve iş fırsatlarını belirleyebilir ve bunlardan
yararlanabilirsiniz.

Değerlendirme sürecine genel bakış
SLCP süreci neden bir öz-değerlendirme ile başlar?
✓ Tesisin SLCP süreci ve verilerine dair kontrol sahibi olmasını sağlamak
✓ Kendi fabrikanızın çalışma koşullarını anlamak
✓ İyileştirme planları için güçlü bir temel oluşturmak
Değerlendirme süreci şunları yapmanızı gerektirir:
Aracın çevrimiçi veya
çevrimdışı olarak
doldurulmasına karar
vermek (her ikisi de
Akredite Hizmet Kuruluşu
aracılığıyla)

Araçta tamamlamak
istediğiniz “Adım”a
karar vermek

İhtiyacınız olan personeli
toplamak (örneğin İK,
finans, işçiler) ve ilgili Araç
sorularını doldurmak

Veri Toplama Aracı şunları kapsar:
1. Genel sosyal uyumluluk konularını
2. Yönetim sistemi sorularını
3. Uyumluluğun ötesine geçen uygulamaları
ve şirkete özgü sosyal denetim ihtiyacının yerini almak üzere geliştirilmiştir.

Çevrimiçi ve çevrim dışı Araç

Fair Factories
Clearinghouse (FFC)

Higg
Not: Aracı yalnızca bir kez
doldurmanız gerekir. SLCP
değerlendirme sürecinin sonunda
verilerinizi bir platformdan diğerine
paylaşabilirsiniz. Aracı her iki
platformda da tamamlamanıza gerek
yok!

Fair Factories Clearinghouse çevrimiçi Aracı
https://ffc2.fairfactories.org/Home/Login

Higg çevrimiçi Aracı
https://portal.higg.org

Bu bir ekip işi!
Aracın Doldurulması: İhtiyacınız olan kişileri dahil ettiğinizden ve tüm bilgilere
sahip olduğunuzdan emin olun.

Değerlendirme
12 aylık güncel
verilere*
dayanır.

Sorular örneğin HR, Güvenlik,
Yönetim konularına
odaklandığından dolayı, birden çok
departmanın ve kişinin katılımına
ihtiyacınız var. Çalışanın ve/veya
sendika temsilcilerinin uygun
şekilde katılımı da önerilmektedir.

Tesis koordinasyonu,
işbirliği, doküman
toplama ve inceleme
yardımıyla,
değerlendirmeyi
tamamlamak yaklaşık 2
hafta sürecektir.

*NOT: her soruya bilgi ekleyebilirsiniz. Ancak bunların tümü, doğrulanmış, nihai
değerlendirme raporuna eklenecektir. Gizi kayıtları eklemeyin.

Verilerinizi bir AH platformu üzerinden gönderin

Verileri çevrimdışı
Araçta doldurun ve
AH platformuna
yükleyin

Verileri AH
platformu
üzerinde, çevrimiçi
Araçta doldurun.

Bir Akredite Hizmet Kuruluşu,
aşağıdakilerden emin olmak için
verilerinizi kontrol eder:
• yanıtlar yalnızca İngilizce
doldurulmuştur,
• boş bırakılmaması gereken sorular
doldurulmuştur,
• aracın %95'i tamamlanmıştır,
• serbest metin yanıt alanı, en fazla
1000 karakter içermektedir
• belirli sorular, doğru sayı veya
tarih formatıyla yanıtlanmıştır

AH platformu üzerinde VB
atadıktan sonra yanıtlar,
doğrulama için atanan
Doğrulayıcı ile paylaşılır.
Doğrulayıcı, tesis dışı inceleme
(tesis talebine bağlı olarak) ve
doğrulamaya hazırlanmak için
bu verileri kullanacaktır.
Doğrulamanın, değerlendirme
tamamlandıktan sonra 2 ay
içerisinde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

SLCP sürecinde Üniteks’in deneyim ve önerileri
➢ Tedarik zinciri değerlendirmelerine küresel ve kalibre edilmiş bir yaklaşım
➢ Yönetim sistemlerini kullanarak anlık değil; sürdürülebilir iyileştirmenin
sağlanması

➢ İhtiyaca göre odaklanma imkanı
➢ Tekrarlayan denetimler yerine çoklu veri paylaşımı
➢ Önceki senelerle karşılaştırma imkanı
➢ Şeffaf ve izlenebilir tedarik zinciri
➢ Çalışana ve topluma katkı

Sorunuz var mı?
❑ Tesisler Veri Toplama Aracını bir aktif AH
platformu üzerinde tamamlar

❑ Bir Tesis, Veri Toplama Aracını tüm AH’lerde
doldurmalıdır
❑ Bir SLCP değerlendirmesine başlamak için
Veri Toplama Aracı, Gateway’den
indirilmelidir
❑ Tesis verileri, sosyal ve çalışma koşullarına
dair 12 aylık güncel veriye dayanır

❑ Öz-değerlendirme verilerinin tamamı
paylaşılmadan önce doğrulanır

Veri Toplama Aracının İçeriği

Aracın içeriği ve mantığı

İçerik

✓ Sorular, daha çok Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ve Ulusal Çalışma Yasaları (NLL) ile
bağlantılı kilit sosyal uyumluluk konularını kapsar
✓ Arzu edilmesi halinde, daha az kritik sosyal ve işgücü uyumluluk soruları ve yönetim
sistemleri hakkında sorular
✓ Arzu edilmesi halinde, sosyal ve işgücü uygulamalarının ötesine geçen sorular

Mantık

Araç, aşağıdakiler hakkında sorular sorarak bir çalışanın yaşam döngüsünü takip eder:
o Personel Seçme ve İşe Alım
o Çalışma Saatleri
o Ücretler ve Haklar
o Çalışana Yönelik Muamele
o Çalışan Katılımı
o Sağlık ve Güvenlik
o Fesih

Araç Adımları ve veri noktaları
Adım 1
Adım 2
ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

TESİS PROFİLİ

TESİS PROFİLİ

TESİS PROFİLİ

PERSONEL SEÇME VE
İŞE ALIM

PERSONEL SEÇME VE
İŞE ALIM

PERSONEL SEÇME VE
İŞE ALIM

ÇALIŞMA SAATLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

ÜCRETLER VE HAKLAR

ÜCRETLER VE HAKLAR

ÜCRETLER VE HAKLAR

ÇALIŞANA YÖNELİK
MUAMELE

ÇALIŞANA YÖNELİK
MUAMELE

ÇALIŞANA YÖNELİK
MUAMELE

ÇALIŞAN KATILIMI

ÇALIŞAN KATILIMI

ÇALIŞAN KATILIMI

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SAĞLIK VE GÜVENLİK

FESİH

FESİH

FESİH

YÖNETİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ
BEKLENENİN
ÖTESİNDE

Adım 3

Adım 1 = Temel çoğunlukla temel çalışma ve sosyal
uygunluk soruları; Uluslararası Çalışma Standartları (ILS)
ve Ulusal Çalışma Yasaları (NLL) ile bağlantılı

Adım 2 = İlerici
yönetim sistemlerine ve sosyal uygunluk sorularına ek /
destekleyici olarak daha az kritik olan konulara odaklanır.
Bu sorular genellikle sosyal endüstri ve sertifika
standartlarında bulunur.
Adım 3 = Gelişmiş sosyal sorumluluğun ötesine geçen,
işyeri refahını ve toplum etkisini yükseltmeyi amaçlayan
sorular
Adım 1, Adım 2 veya Adım 3 Seçimi (Adım 2’nin içeriği
Adım 1’i kapsar, Adım 3’ün içeriği Adım 1 ve 2’yi kapsar).

Adım 1 içeriği
ADIM 1

Veri Konusu [Soru Kategorisi]

TESİS PROFİLİ

Adım Seçimi | Temel Bilgiler | Bina Yapıları | Çalışan Demografisi | Milliyetler | Diller | Faaliyet Ruhsatları | Sertifikalar | Üretim / İşletme
Bilgileri | Üretim / İşletme İçin Kullanılan Alt Yükleniciler

PERSONEL
SEÇME VE İŞE
ALIM

Çocuk İşçiliği [Yaş Belgeleri; Asgari yaş; Tarihsel Çocuk İşçiliği; 18 yaşın altındaki işçiler; Tehlikeli Çalışma ve Diğer En Kötü Biçimler] | Çıraklık / Stajyer / Staj
Programları | İşe Alım Uygulamaları [Depozitolar; Yabancı Göçmen İşçiler; İşe Alım Ücretleri] | Zorla Çalıştırma [Cezaevinde Çalıştırma], Ayrımcılık [Personel
seçme; İşe alım; Hamilelik ve Annelik; Engellilik; Enfeksiyon veya Hastalık] | İstihdam Uygulamaları [İşyeri Kuralları; Kayıt tutma; Sözleşmeler / Şartlar ve
Koşullar; Yabancı Göçmen İşçiler; Deneme Süreleri; Yan Haklardan Kaçınma] | Ev İşçileri

ÇALIŞMA
SAATLERİ

Çalışma Saatleri [Kayıtlar; Düzenli çalışma saatleri; Fazla mesai saatleri; Molalar; Mola Ödemesi; Dinlenme Günleri] | Zorla Çalıştırma [Zorla Fazla Mesai] |
Fazla Mesai [Gönüllü Fazla Mesai; İstisnai durumlar]

ÜCRETLER VE
HAKLAR

Ücretler ve Yan Haklar [Asgari Ücret; Tesis Bilgileri; Kayıtlar; Fazla Mesai Ücreti; Diğer Prim Ödemesi; Parça Ücretli İşçiler; Maaş ödemesi; Yasal Kesintiler;
Sosyal Sigorta / Sosyal Güvenlik; Ayni Faydalar; İzinler; Telafi Edici İzin; İş Durdurmalar]

ÇALIŞANA
YÖNELİK
MUAMELE

Zorla Çalıştırma [Zorlayıcı Taktikler, Şiddet veya Tehditler; Fiziksel Güç; Hareket Özgürlüğü; Kesinti] | Taciz ve Kötüye Kullanım [Taciz; Ayrımcılık] ] | Ayrımcılık
[Cinsel Taciz; Terfi ve Eğitime Erişim; Tazminat; Çalışma Koşulları; Hamilelik ve Annelik; Engellilik; Enfeksiyon veya Hastalık] | Disiplin [Önlemler]

ÇALIŞAN
KATILIMI

ÖÖ & TİS [Örgütlenme Özgürlüğü; Sendikalar; Sendika İşlemleri; Müdahale ve Ayrımcılık; Toplu Pazarlık; Toplu İş Sözleşmesi; Endüstriyel Eylem] | İşyeri
İşbirliği [İşçi Temsilcileri; Müdahale ve Ayrımcılık; İki Taraflı Komite (ler)] | Şikayet Sistemleri [Çözüm]

SAĞLIK VE
GÜVENLİK

Genel Çalışma Ortamı [Sıcaklık ve Havalandırma; Aydınlatma; Gürültü Düzeyleri; Temizlik, Sanitasyon ve Atık; Tuvalet / Tuvalet; Tuvalet / Tuvalet Erişimi; İçme
suyu; İçme Suyu Erişimi] | Bina Güvenliği [İzinler ve Sertifikalar; Yapı; Düşmeye Karşı Koruma] | Risk Değerlendirmesi | SG Politikası | Nitelikli SG Personeli |
SG Komitesi | SG İşçi Katılımı [SG İşbirliği Mekanizmaları] | Acil Durum Hazırlığı [Yangın Algılama ve Alarm; Yangın Söndürme Ekipmanı; Tahliye İşaretleri; Acil
durum çıkışları; Tahliye Prosedürleri; Müdahale Ekibi] | Alev alıcı ve Yanıcı Malzemeler | Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler [Depolama; Taşıma] | İşçilerin
Koruması [Yakın Tehlike; Özel Kategoriler; Kişisel Koruyucu Donanım (KKD); Makine ve Ekipman; Ergonomi; Sıcak iş] Malzeme Taşıma ve Depolama
[Depolama] | Güvenlik Uyarıları | Elektrik Güvenliği [Güvenlik Uyarıları; Elektrik Panoları; Elektrik Tesisatı; Bakım; Makineler] | İlk Yardım ve Sağlık [İlk
Yardım; Sağlık Kontrolleri; Tıbbi Tedavi; Tıbbi Tedaviye Erişim; İşle İlgili Kazalar ve Hastalıklar] | Yurtlar | Kantinler | Çocuk bakımı | Tesisler

FESİH

Zorla Çalıştırma [Borçlar] | İstihdam Uygulamaları [Sebepsiz Fesih; İhbar; Savunma Fırsatı; Geçersiz Nedenler; Ödenmemiş Ücretler; Kıdem tazminatı;
Zamanında Fesih Ödemesi; Kullanılmayan Yıllık İzin; Diğer Fesih Hakları; Hak İadesi / Tazminat Emirleri; Askıya Alma / İş Gücü Azaltma ] | Ayrımcılık [Fesih]

Adım 2’de eklenenler
ADIM 2

Ek Veriler, 1. Adım’ın aynı Konusu altında toplanır, ancak aynı zamanda yeni, farklı Konular veya [Soru Kategorisi] dahil
edilir. Aşağıda yalnızca ek Konular veya [Soru Kategorisi] bulunmaktadır.

TESİS PROFİLİ

Bina Yapıları [Tesis Dışı Konut]

PERSONEL SEÇME
VE İŞE ALIM

Çocuk İşçiliği [İyileştirme] | İşe Alım Uygulamaları [İşe Alımcılar] | Zorla Çalıştırma [Hükümetler Tarafından Zorla Çalıştırma]

ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma Saatleri [Toplam Çalışma Saatleri]

ÜCRETLER VE
HAKLAR

Ücretler ve Yan Haklar [İşle İlgili Faaliyetler; Fazla Mesai Ödenekleri; Ücretler; Zam; Bonus; Kesintiler]

ÇALIŞANA YÖNELİK
MUAMELE

Taciz ve Kötüye Kullanım [Disiplin; Güvenlik Personeli] | Disiplin [İletişim; Temyiz; Kayıtlar]

ÇALIŞAN KATILIMI

ÖÖ & TİS [Sendika-Dışı Temsilci] | Şikayet Sistemleri [Sistem; Dış Yardım; Misilleme; Kayıtlar]

SAĞLIK VE
GÜVENLİK

Genel Çalışma Ortamı [Hava Kalitesi] | Bina Güvenliği [Katlar; Merdivenler ve Yükseltilmiş Platformlar; Asansörler; Kapalı Alanlar; PCB; Asbest;
Tesisteki Araçlar] Acil Durum Hazırlığı [Acil Durum Müdahale Planı] | Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler [Gaz Tüpleri] | Malzeme Taşıma ve
Depolama [Merdivenler; Forkliftler] | Elektrik Güvenliği [Yüksek Gerilim Alanları; Alt İstasyon; Acil Durum Sistemleri; Kompresörler ve
Jeneratörler] | İlk Yardım ve Sağlık [Bulaşıcı Hastalıklar] | Taşeron Güvenliği | Çocuklar [Çalışma Ortamında Bulunma]

FESİH

Zorla Çalıştırma [İhbar] | Ayrımcılık [Hastalığa Bağlı Devamsızlık; Şikayetler / Davalar]

YÖNETİM
SİSTEMLERİ

Planla [Politikalar ve Prosedürler] | Uygula [Görevler ve Sorumluluklar; İletişim ve Eğitim] | Kontrol Et [İzleme; Öz Değerlendirme] | Önlem Al
[Sürekli İyileştirme]

2. Adıma geçmek için Adım 1 Temel seviyeyi tamamlamanız gerekir.
Temalar ve soru kategorileri hem 1. Adım hem de 2. Adım ile kesişir, ancak 2. Adım için ek sorular gelir.

Adım 3’te eklenenler
ADIM 3

Ek Veriler, aynı 1. Adım Konusu altında toplanır, ancak aynı zamanda yeni, farklı Konular veya [Soru Kategorisi] dahil
edilir. Aşağıda yalnızca ek Konular veya [Soru Kategorisi] bulunmaktadır.

TESİS PROFİLİ

Yeni konu veya kategori yok

PERSONEL SEÇME
VE İŞE ALIM

Yeni konu veya kategori yok

ÇALIŞMA SAATLERİ

Yeni konu veya kategori yok

ÜCRETLER VE
HAKLAR

Ücretler ve Yan Haklar [Performans Değerlendirmeleri; Krediler ve Avanslar]

ÇALIŞANA YÖNELİK
MUAMELE

Taciz ve Kötüye Kullanım [Yazılı Kayıtlar]

ÇALIŞAN KATILIMI

Çalışan Geribildirimi

SAĞLIK VE
GÜVENLİK

Yeni konu veya kategori yok

FESİH

Yeni konu veya kategori yok

YÖNETİM
SİSTEMLERİ

Planla [Strateji ve Hedefler]

BEKLENENİN
ÖTESİNDE

İşyeri Refahı [Gelişim Programları; Pazar Erişimi; Ekonomik Güçlendirme Programları; Ücret İstekleri; HS Tanıma] | Topluluk Etkisi [Tedarikçi
Katılımı; Toplum Hizmeti; Hayır amaçlı katkılar; Toplumsal Yatırım; Dış Katılım ve İşbirliği; Hedefler / Hedefler; Kaynak Kullanımı Uygulamaları;
Arazi kapma; Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık]

3. Adıma geçmek için Adım 2’deki tüm soruları tamamlamanız gerekir.
Temalar ve soru kategorileri hem 2. Adım hem de 3. Adım ile kesişir, ancak 3. Adım için ek sorular gelir.

Adım seçimi hakkında yönlendirme
Tesisler Adım seçimlerini yaparken aşağıdaki hususları dikkate alabilir.
Alıcı ilişkileri: Belirli sosyal uyumluluk programları/gereklilikleri konusunda
alıcılarınızla birlikte çalışıyorsanız en uygun Adım konusunda kendileriyle
görüşün. Adım 2 daha az kritik olan ancak genellikle sosyal endüstri
standartlarında veya Davranış Kurallarında bulunan soruları kapsar. SLCP
doğrulanmış verilerini kabul eden marka ve perakendecilerin listesini ve hangi
Adımları istediklerini Gateway ana sayfasında bulabilirsiniz.
Yasal uyum: Amacınız Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ve Ulusal Çalışma
Yasaları (NLL) ile olan uyumunuzu değerlendirmek olduğu takdirde Adım 1,
ihtiyacınız olan bütün bilgileri size sunacaktır.
Büyüklük: Tesisiniz küçükse (örn. 500’den az çalışan) ve yönetim sistemlerinizin
değerlendirilmesini istemiyorsanız sizin için en uygun seçim, Adım 1 olabilir.

Hedeflenen seviye: Sosyal performansla ilgili yüksek bir hedef seviyeniz varsa (örn.
çalışan refahı ve topluluk programları) Adım 3'ü seçin.

5 Dakika Ara

Çevrim dışı Araçta gezinme

Veri Toplama Aracını Açın
•
•
•

Aracı Microsoft Excel’de açın. Sharepoint veya Google Docs gibi paylaşım platformlarını kullanmayın ve
aynı anda başka bir Excel dosyası açmayın.
Hâlihazırda açık olan tüm Excel dosyalarını kapatın. Boyutu büyük olan diğer tüm uygulamaları kapatın.
Excel uygulamasını "yeni baştan" açın ve ardından Aracı açmaya geçin.
Dosyayı açarken ekranın üstünde bir açılır pencere belirir ve/veya bir Güvenlik Uyarısı görürsünüz. İÇERİĞİ
ETKİNLEŞTİR (Enable Content) ve/veya MAKROLARI ETKİNLEŞTİR (Enable Macros) işlemini
gerçekleştirmelisiniz.

Veri Toplama Aracının Yapısı

GENEL BAKIŞ

TALİMATLAR

SLCP Veri Toplama Aracı 1.4

Makroların
etkinleştirilmesi,
SLCP süreçleri
hakkında bilgi ve
Kullanım Koşulları
dahil olmak üzere,
Araç hakkında
önemli bilgiler

Aşağıdakilerin nasıl
yapılacağının anlaşılması:
o Aracın açılması
o İzleyeceğiniz yön
o Gerekli içeriği
doldurma
o Geçerli standartların
anlaşılması
o Kapsam ve zaman
çerçevesi

Tesisin yanıtlayacağı soruları içerir ve 9 ana
bölümün yanı sıra genel Tesis Profili bilgileri
olarak düzenlenmiştir

Veri Toplama Aracında Adımlar

Adım
1:İlerici
Temel
Adım
3:2:Gelişmiş
Adım

Veri Toplama Aracında seçim yapabileceğiniz 3 Adım bulunmaktadır:
• Adım 1 Temel: kilit sosyal ve işgücü uyumluluk soruları (ILS ve NLL)
• Adım 2 İlerici: daha az kritik sorular ve yönetim sistemleri hakkında sorular (Adım 1’in
tamamını içerir)
• Adım 3 Gelişmiş: sosyal sorumluluk endüstri standartlarının ötesine geçen sorular (Adım
1 ve Adım 2’nin tamamını içerir)

Adım Seçimi
Tamamlamak istediğiniz Adım(lar)ı Tesis Profili (Facility Profile) kısmından seçebilirsiniz.

Önemli: Veri Toplama Aracını açtıktan sonra Adımınızı seçebilirsiniz (varsayılan Adım seçimi, Adım 1’dir). Adımınızı
seçtikten sonra sorular görünür. Not: Tesisiniz için geçerli tüm soruları görebilmek için Tesis Profilinin tamamını
doldurmanız gereklidir.

Talimatlar ve tamamlama oranı
Aracın her bölümünün
tamamlanma oranı

Bulunduğunuz Araç
bölümüne yönelik
talimatları sunar

Araçtaki bir hücreye tıkladığınızda
bulunduğunuz bölümü, alt bölümü ve
kategoriyi belirtir

Geçerli ILO Ana Sözleşmelerine atıfta
bulunarak bulunduğunuz Araç alt bölümüne
yönelik talimatları sunar. Not: Her alt
bölümün alt bölüm talimatları bulunmayabilir.

Değerlendirme açısından
Aracın tamamlanma oranını
belirtir - Şu anda %100 boş

Araç soruları
Hem tesis hem de
Doğrulayıcılar ile ilgili ilave
aydınlatıcı bilgiler sağlar

Her kategoriyle ilgili sorular

Tesis, mevcut faaliyetlerine
uygun olarak İngilizce bir
yanıt girer ya da seçer

Bilgi istemleri nasıl cevap vereceğinizi söyler (1/2)
Tesis Yanıtı (Facility Response) alanının önündeki istem, Aracın sizden istediği veri giriş türünü
gösterir:
➢ Select: Seçim bir açılır listedir

➢ Response Here: Cevabı Buraya Yazın serbest metin/ anlatı
kutusudur. En çok 1000 karakter kullanılabilir

➢ Number Here: Sayı Girin tesisin metin değil bir
sayı girmesini gerektirir

Bilgi istemleri nasıl cevap vereceğinizi söyler (2/2)
Tesis Yanıtı (Facility Response) alanının önündeki istem, Aracın sizden istediği veri giriş türünü
gösterir:
➢ “X” to select: “X” seçimi, açılır bir menüdür

➢ Date Here : Tarih Girin isteminde gereken format YYYY-AAGG şeklindedir

Araç Rehberi
“Bilgi” (Info) bağlantısının üzerine geldiğinizde açılır bir kutu belirerek soruyu
açıklar ve nasıl yanıtlayacağınıza dair daha fazla bilgi sunar

Bir soru, yasalara atıfta bulunduğu zaman (örn. «yasal gerekliliklere uygun olarak», «yasal açıdan gereklidir»)
tesis, sorunun yanıtını değerlendirmek için geçerli yasal gerekliliklere başvurmalıdır.
“Bilgi” (Info) bağlantısı, geçerli bir yasal gereklilik bulunmadığı takdirde yapılacaklara ilişkin talimatları sunar.

Araçtaki koşullu sorular
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.

Araç ayrıca aynı anda birden çok soruyu ortaya çıkarabilir ve bunlar her zaman yanıtlanan soruyu takip etmeyip
Aracın daha aşağısında olabilir. Bunun en önemli örneği, bu yanıtların başka Bölümlerdeki soruları ortaya çıkaracağı
Tesis Profilinde görülebilir. Bu nedenle Adım Seçiminizden hemen sonra Tesis Profilinizi doldurmanız önem taşır.

Araçta size rehberlik edecek renkler
Nelerin doldurulup doldurulmadığını hemen öğrenmeniz için açık ve
koyu gri renkler size neyin hâlihazırda bir yanıtı olduğunu ve neyin hâlâ
bir yanıta ihtiyacı olduğunu gösterir.

Koyu gri, hâlâ bir yanıt vermediğinizi ve vermeniz
gerektiğini belirtir. Aracın %5’ini boş bırakabilirsiniz.
Ancak yanıtlamanız gereken bazı sorular vardır. AH’ler
platformları üzerinden değerlendirme verilerini
gönderdiğiniz zaman bunların yanıtlanmasını mecbur
tutacaktır.

Açık gri, soruya bir yanıt
verdiğinizi belirtir.

Tesis Yorumları
Her bölümün sonunda, bölümde listelenen sorularla ilgili endişe veya zorlukları açıklamak için bir
alan yer alır. Maksimum 1000 karakterden oluşan serbest metin biçiminde bilgi verebilirsiniz. Bu
yorumlar doğrulanmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda “Buraya Yanıtı Girin” (Response Here) alanını doldurun:
Belirli bir soruyu tesis şartlarınıza uygularken zorluk yaşadınız
Bir soru, size uygun yanıt seçeneği içermiyordu
İlgili sorunun numarasını ve yaşadığınız sorunun ayrıntılarını belirtin.

Tesis Yorumları (Facility Comments) alanını kullandığınızda geri bildiriminizi nasıl sunacağınızla ilgili
olarak “Bilgi” (Info) kısmını takip edin.

Fotoğraflar/dokümanlar
AH platformu üzerinde ayrıca her soruya doküman ekleyebilirsiniz.
Tüm ekler, iş ortağınızla paylaşılabilen doğrulanmış nihai değerlendirmenin bir
parçası olacaktır. Gizli bilgiler vermeyin.

Araç sorularının en az %95’ini yanıtlayın
Araç sorularını yanıtlarken tek tek tamamlama yüzdelerine ve genel tamamlama çubuğuna dikkat edin.
Göndermeden önce Aracın en az %95’ini doldurmanız gerekmektedir.

Sık sık kaydetmeyi unutmayın! Araçla ilgili sorun yaşamanız veya bir hata mesajı almanız
durumunda:
➢ Hata isteminde Sonlandır (End) seçeneğine basın veya hata istemini kapatın.
➢ Çalışma kitabını kapatın.
➢ Excel programını tamamen kapatın.
➢ Excel programını yeniden başlatın, çalışma kitabını açın ve makroları etkinleştirin.
Çalışma kitabı düzgün bir şekilde çalışacaktır.
En son «kaydet» işleminizden sonra Araca yaptığınız tüm girişler ne yazık ki kaybolur. Son
girişlerinizi yeniden yapmanız gerekir. Bu nedenle: Sık sık kaydedin!

SLCP sürecinde C&A deneyimleri
Sosyal Standartlar – Denetim Fonksiyonun Geleceği
➢ Marka insiyatifinden Tedarikçi sahipliğine
İdeal Tedarikçi Yapısı
➢ Sürdürülebilirlik Fonksiyonu
➢ Know/How

Sonraki Aşamalar
➢ Ortak İyileştirme Faaliyetleri
➢ Kapasite Geliştirme

Sorunuz var mı?
Doğru veya Yanlış?
❑ Tesis Araçtaki soruların en az %95’ini
cevaplamış olmalıdır
❑ Tesisler tamamlamak için aşağıdaki
Adımlardan birini seçer: Adım 1 Temel, Adım
2 İlerici, Adım 3 Gelişmiş
❑ Araçta 9 ana bölümün yanı sıra genel Tesis
bilgileri bulunur
❑ Renkler çevrimdışı Araçta (Excel) size
rehberlik eder
❑ Araç açıldığında tüm Araç soruları
görülebilmektedir

Başka sorunuz var mı?

Aracı Doldurmak

Aracı doldurmak için genel ipuçları
SLCP şunları hedefler:
✓ Bir tesisteki çalışma koşullarına ilişkin objektif ve doğru verileri toplamak,
✓ Karşılaştırılabilir ve doğrulanmış yüksek kaliteli verileri tüm markalar ve standart
sahipleri ile paylaşmak,
✓ Denetim yorgunluğunu ortadan kaldırarak kaynakları serbest bırakmak ve yeniden
dağıtmak.
Veri Toplama Aracında:
o Yanıtlar gerçek çalışma koşullarını yansıtır ancak bu koşullar üzerine bir yargı sunmaz;
örneğin “yeterli” veya “biraz” yerine “5” veya “evet”.
o Normal bir sosyal denetime kıyasla daha fazla soru sorulur. SLCP tüm olası yanıt
seçeneklerini belirlemeye çalışmıştır ancak uygun bir yanıt bulamamanız halinde
mevcut en iyi opsiyonu seçin ya da yanıtı boş bırakın.
Not: Endişelerinizi Araç bölümünün sonundaki "Tesis Yorumları" altına eklemeyi unutmayın,
böylece Doğrulayıcı ve raporun kullanıcısı durumunuzu anlayabilir.

Aklınızda tutun
✓ Tesisinizdeki koşulları doğru şekilde yansıtan
“objektif” veriler girin

Araçta bulunan yasal sorular
Hem Ulusal Çalışma Yasalarına (NLL) hem de Uluslararası Çalışma Standartlarına (ILS)
referanslar pek çok soruda karşınıza çıkabilir. Çalışma saatleriyle ilgili bir örnek olarak WHWOR-11 numaralı soru şöyledir:
”Bütün fazla mesai saatleri yasal sınırlamalara uygun mu?”
Araç bütün ülkelerde kullanılabilmektedir. Yasal veya toplu sözleşme gereklilikleri sizin
ülkenizde geçerli olmayabilir. Buradaki yanıtınız nedir?
Yanıt verenin bulunduğu ülkede fazla mesaiyle ilgili geçerli bir yasal gereklilik yoksa
«Geçerli yasal gereklilik yok» (No applicable legal requirements) yanıtını seçerler.

NLL ve ILS ile ilgili tüm sorularda: Kafanız karıştığında doğru seçimi yapmanıza yardımcı
rehberlik için «Daha Fazla Bilgi» (More Info) bağlantısının üzerine gelin.
NOT: Veri Toplama Aracını Akredite Hizmet Kuruluşu Platformunda çevrimiçi doldururken
bir «Yasal Rehber» (Law Overlay) bulunduğunu görebilirsiniz. «Yasal Rehber», ILS ve NLL
ile ilgili sorular için özel bir rehberlik anlamına gelir. «Yasal Rehber» bulunan ülkelerin
listesini, Gateway ana sayfasında bulabilirsiniz.

Hataların önlenmesi : WB-WAG-13

Soru [WB-WAG-13]
Tesis çalışanlara, yasal gerekliliklere göre aşağıdakilere dayalı olarak işçilere prim
ödemiyor mu:
• işçinin yeterliliği (örneğin deneyim, beceriler, eğitim) ve / veya
• işin doğası (ör. Tehlike ödemesi)?

Yaygın hata
• Soru, tesisin yasal gereklilikler
doğrultusunda işçilere prim ödeyip
ödemediğini soruyor.
• Tesis, amacı yanlış anlıyor ve yasal
gerekliliklere uygun olsa bile "Evet"
yanıtı veriyor.

Doğrusunu yapın
• Tesis, yasal olarak gerekli ise tüm
çalışanlara prim ödemesi
sağlıyorlarsa "Hayır" yanıtı
vermelidir.
• Rehberlik için "Daha Fazla Bilgi"
bölümünü inceleyin.

Hataların önlenmesi : RH-DIS-18

Soru [RH-DIS-18]
Irk, ten rengi, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal köken, sosyal köken, HIV / AIDS durumu,
cinsel yönelim, hamilelik / doğum durumu, medeni durum, aile sorumlulukları, yaş veya
uyruk / yabancı göçmen işçi statüsü işe alma ile ilgili kararlarda bir faktör müdür?

Doğrusunu yapın
Yaygın hata
• Tesis, ayrım yapamayacağına inanır
ve "Hayır" işaretler.

• Seçeneklerden herhangi biri
(örneğin, işçiler için asgari yaşa
sahip olmak) işe alımda bir faktör
olduğunda, "Evet" i seçin.”.

Hataların önlenmesi: WH-WOR-20

Soru [WH-WOR-20]
Tesis yasal gereklilikler doğrultusunda emzirme için izin veriyor mu?

Doğrusunu yapın

Yaygın hata
• Tesis, emzirme için izin veriyor, bu
nedenle geçerli yasal gereklilikler
olmamasına rağmen "Evet" olarak
dolduruyor.

• Tesis bunun yerine "Geçerli yasal
gereklilik yok" doldurmalıdır çünkü
yasal olarak izin vermeleri
gerekmemektedir.
• Doğrulayıcı, Doğrulama Verillerine
tesisin emzirme için izin verdiğini
girecektir.

ELEVATE’ten öneriler
➢ Aracı doldururken ilgili tüm departmanlara danışın ve birlikte doldurun.
➢ Bilmediğiniz konuları tahmin ederek doldurmayın. Mutlaka insan kaynakları,
muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bölüm şefleri v.s gibi ilgili tüm birim ve
kişilere danışarak aracı doldurunuz.

➢ Soruları cevaplarken zaman yönetimine dikkat edin. Çok fazla soru olduğu için
mutlaka yeterli miktarda zaman ayırınız. Gerekli vakit ayrılmadığında çoğu soru; kısa,
çok basit ve ayrıntı verilmeden dolduruluyor ve bu durum doğrulamayı her iki taraf
için de zorlaştırmaktadır.
➢ Aracı doldururken tüm mevcut koşullarınızı göz önünde bulundurunuz. Örneğin,
işletmenizde herhangi bir ödeme banka yolu ile değil de nakit olarak yapılıyorsa
(mesai v.s), bunu da cevaplara ekleyiniz.
➢ Aracı doldururken sadece İngilizce olarak cevaplayınız. Hiçbir soruya Türkçe cevap
vermeyiniz.
➢ Sorular yanlış cevaplandığında, doğrulayıcı her sorunun karşısında işletme soruyu
yanlış anlamış diyerek doldurmak zorunda kalacak ve bu da doğrulamanın uzamasına
ve doğrulama özet bölümünün uzun çıkmasına sebep olacaktır.

ELEVATE’ten öneriler
➢ Aracın doldurulma oranı minumum %95 olarak belirlenmiş. Ancak mümkünse tüm
sorular cevaplanmalıdır. Çünkü cevaplanmayan sorular için tek tek doğrulayıcı
yorumda bulunmaktadır. Özellikle yönetim sistemleri bölümünde soruların alt soruları
çıkmaktadır. Herhangi bir soru cevaplanmadığında otamatik olarak alt sorular
çıkmamış oluyor. Doğrulayacı bunları doğrulama gününde cevaplamak ve gerekli bir
bilgileri almak zorunda kalmaktadır.
➢ Doğrulamanın amacı işletmenin mevut durumunu yansıtacağı için, cevapları ona göre
vermek gerekmektedir. Bazı durumlarda işletmeler, nasıl olsa doğrulayıcı gelip bunları
tek tek soracaktır düşüncesiyle için konu ile ilgili olmayan cevaplarla aracı
doldurmaktadır. Her soru için, en yakın ve gerçek koşullara göre cevap seçilmelidir.
➢ Mutlaka ve mutlaka her soru için cevap verilmeden önce daha fazla bigi (More İnfo)
bağlantısına tıklanıp, oradan sorunun detaylarının incelenip cevaplanması tavsiye
olunur.

Sorular?

Çevrimdışı Aracı indirmek için:

Aracı, test amacıyla şu adresten indirebilirsiniz: Helpdesk

Tesis Kılavuzunu İndirin
Tesis Rehberi, tesisin değerlendirme
sürecini ve öz / ortak
değerlendirmenin nasıl
tamamlanacağını anlamasına
yardımcı olan kaynakların bir
derlemesidir.
Tesis Rehberi şunları sağlar:
✓ Çeşitli SLCP kaynaklarından
bilgiler
✓ SLCP değerlendirme sürecine
göre düzenlenmiş içerik
✓ Öz / ortak değerlendirme
sırasında işçi katılımının nasıl
artırılacağına dair rehberlik
içeren üç ek

Tesis Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda...

www.slconvergence.org/helpdesk

Sevinc
Aktas Ilgun

Jack
Zhong

Sahana
Kubsad

Ayrılmadan önce…
Bize geri bildirim vererek gelecekteki
eğitimleri geliştirmemize yardımcı
olun. Cevaplar anonimdir.

https://www.surveymonkey.com/r/TYMQJ5Y

Teşekkürler!
İyi bayramlar

