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SEDEX
STANDARDI
NELERİ KAPSAR
 

• Çalışanların özgürce
seçimi
• Güvenli ve hijyenik
çalışma ortamı
• İşçi sağlığı ve iş
güvenliği
• Çocuk işçi
• Asgari ücret, maaş
dağılımı
• Çalışma saatleri
• Ayrımcılık
• İstihdam sürekliliği
• İnsanca olmayan
muamele, mobbing
• Birliklere katılım
özgürlüğü
• Çevre güvenliği yasal
şartları,
• Sürdürülebilir çevre için
risk analizi,
• Risk analizi sonucu
alınan önlemler,
• Atık Yönetimi
• Rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele
• İş Ahlakı, gizlilik
 

MARINE LIFE STUDY
B Y  A N N E  M A R I E  C A R T E R S

VERİ TABANI İLE GÜVEN SAĞLAYIN, RİSKLERİ AZALTIN VE TEDARİKÇİ
İLİŞKİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN
 

Tedarikçi etik veri alışverişi veri tabanı, tedarik zincirinde etik olarak sürdürülebilir üretim konusunda bilgi
alışverişi için dünya çapında bir platformdur. SEDEX Veri Tabanı, üyelerinin etik performans hakkında bilgi
alışverişinde bulunarak tedarikçilerini yönetmelerini ve riskleri azaltmalarını sağlamaktadır. Böylece, üretim
zinciri boyunca etik olarak sürdürülebilir iş uygulamalarına ilişkin iyileştirmeler yapılmaktadır.
SMETA yönergelerine göre SEDEX Denetimi gerçekleştiren ve bu bilgiyi SEDEX Veri Tabanı'nda paylaşan
şirketler, müşterilerine etik ve sosyal açıdan sürdürülebilir üretim ilkelerine saygı duyduklarını
kanıtlayabilmektedir. Müşteriler ise tedarikçilerini bu ilkelere göre etkin bir şekilde yöneterek riskleri
azaltabilmektedir. Sedex Audit Company Group'un resmi bir üyesi olan DQS, SMETA denetimlerini dünya
genelinde yürütecek bilgi ve beceriye sahiptir.

• Etik denetim tekniğinde iyi uygulamaların derlendiği bir denetim
usulüdür.
• Bir tedarikçinin, her müşteri için farklı bir denetim gerçekleştirmesi
yerine, bir denetim ile birden çok müşteriye ulaşmasını sağlar.
• Ölçüm aracı olarak ETI kodunu ve yerel yasayı kullanmaktadır.
• Dünyadaki en yaygın kullanılan etik denetim formatlarından biridir.
Sedex Advance sisteminde 93.000 kişiyle bugüne kadar 280.000
SMETA gerçekleştirilmiştir.

SEDEX’İN HEDEF
KİTLESİ HANGİ
FİRMALARDIR?

· Etik performansları hakkında
bilgileri müşterileriyle paylaşmak
isteyen tedarikçiler,
· Potansiyel tedarikçilerin etik
performansı hakkında daha fazla
bilgi edinmek isteyen perakendeciler,
· Tedarikçisinden, tedarik
zinciri hakkında bilgi alarak kendileri
hakkında bilgi alışverişinde
bulunmak
isteyen şirketler.

· Sedex Platformundaki SMETA
yönergelerine uygunluğunuzu
ispat etmek,
· Etik performansınızı vurgulamak
ve
· Tedarikçileriniz arasında sorun 
 ve olay riskini azaltmaktadır.

Sedex/SMETA

FAYDALARI:
DQS TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR
SMETA DENETİMİ SİZE:

dqs.com.tr



MARINE LIFE STUDY
B Y  A N N E  M A R I E  C A R T E R S

Çalışanların özgürce seçimi
Güvenli ve hijyenik çalışma ortamı
İşçi sağlığı ve iş güvenliği
Çocuk işçi
Asgari ücret, maaş dağılımı
Çalışma saatleri
Ayrımcılık
İstihdam sürekliliği
İnsanca olmayan muamele, mobbing
Birliklere katılım özgürlüğü

Sedex 2 Pillar Denetim: 
 

Ekibinizin haklarını nasıl koruduğunuzu, onların sağlığına ve güvenliğine ne kadar önem verdiğinizi
göstermenizi sağlar.
Bu kategoride kontrol edilecek temel başlıklar:
 

MARINE LIFE STUDY
B Y  A N N E  M A R I E  C A R T E R S

Sedex 2 pillar gereklilikleri
Çevre güvenliği yasal şartları,
Sürdürülebilir çevre için risk analizi,
Risk analizi sonucu alınan önlemler,
Atık Yönetimi
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
İş ahlakı, gizlilik

Sedex 4 Pillar Denetim
 
Ekibinizin haklarını nasıl koruduğunuzu, iş güvenliğine verdiğiniz 
önemi, sürdürebilir çevre yaklaşımınızı, iş etiğinizi göstermenizi sağlar.
Bu kategoride kontrol edilecek temel başlıklar:
 

 

Sürdürülebilir bir gelecek için gösterdiğiniz çabayı ve başarıyı tüm iş
ortaklarınız ve müşterilerinizle paylaşmak için sertifikalandırmalısınız.

dqs.com.tr



 

S.1. Şirketler bir SMETA denetimine nasıl hazırlanabilir?
C.1. Şirketler SMETA 6.1 dokumanlarını okuyarak hazırlayabilirler. SMETA kılavuzu www.sedexglobal.com 
adresinden indirilebilir. 
Tam bir doküman paketi şunları içermektedir.
ET SMETA 6.1 En İyi Uygulama Rehberi (BPG): Detay denetim prosedürü.
ET SMETA 6.1 Ölçüm Kriterleri: Denetimde neyin inceleneceğini detaylandırır.
ET SMETA 6.1 Rapor: Tüm bulguların kaydedileceği bir şablon.
ET SMETA 6.1 CAPR (Düzeltici eylem planı): Tartışılan denetim bulgularının ve düzeltici faaliyetlerin 
bir özetini kaydeder.
Herhangi bir site veya ilgili taraf, dış denetçi ziyaretine hazırlanırken kendi iç denetimini yapmak için
yukarıdakileri kullanabilir. SMETA BPG, iç denetimin tamamlanması, üçüncü taraf denetim öncesinde
uygunsuzlukların giderilmesine duyulan ihtiyacı büyük ölçüde azaltacağını belirtti.
 
S.2. SMETA 6.1 hakkında daha fazla bilgiyi nasıl edinebilirim?

C.2. Bilgilendirme ve revizyon eğitimlerimizi dqs.com.tr adresinde bulunan eğitim takvimimizle takip
edebilirsiniz. Ayrıca, Sedex Advance'e sunulan yeni Uyumsuzluk “Carry Forward” özelliğini de kapsayacak
ve kaydedilmiş web seminerleri olarak kullanıma sunulacaktır.
 

S.3. SMETA 6.1 ne zaman başlatılacak?

C.3. SMETA 6.1'i seçme seçeneği Mayıs 2019'dan itibaren Sedex Advance'de geçerli olacak ve ardından bir
geçiş dönemi yürürlüğe girecek. 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm SMETA tam kapsamlı
denetimlerinin SMETA 6.1'e göre yapılması zorunludur.
 

S.4. Orijinal denetim 6.0'a göre yapıldığında takip denetimlerinde ne olur?
C.4. 30 Haziran 2020'ye kadar, 1 yıl boyunca 6.0'a göre yapılan denetimler için kısmi takip
denetimi yapılması mümkün olacaktır.
 
S.5. Müşterilerimden bazıları için yarı haberli bir denetim gerekiyor. Eğer bu geçiş döneminde ise, 6.0'a mı
yoksa 6.1'e mi uygulanacağını nasıl bileceğim?

C.5. Yarı haberli denetimler için verilen tarih aralığının, denetim kuruluşunun SMETA 6.1'i kullanmaya
başlayacağı tarihten önce veya sonra ayarlanması, dolayısıyla uygulama tarihini geçiş dönemine denk
getirme olasılığından kaçınılması tavsiye edilir.
 
S.6. SMETA 6.1, İngilizce dışındaki dillerde de mümkün olacak mı?
A.6. SMETA 6.1 İngilizce, İspanyolca ve Mandarin dillerinde sunulacaktır. Raporlar ve CAPR'lerin İngilizce
dışındaki bir dilde gerekli olması durumunda, bunların çift dilli olması gerektiğini ve İngilizce içermeleri
gerektiğini lütfen unutmayın.

 

SMETA 6.1'in uygulanmasına yardımcı olmak
için, SMETA 6.0 ve SMETA 6.1 arasındaki
değişiklikleri ana hatlarıyla açıkladık. SMETA
6.1'deki güncellemeler, Sedex Paydaş Forumu
(SSF) 'nun SMETA çalışma grubundan gelen
geri bildirimler sonucunda uzlaşılan konulara
dayanmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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