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Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) Bilgilendirme Kılavuzu 

 

Öz Değerlendirme Anketi nedir? 

Öz Değerlendirme Anketi küresel tedarik zincirinde olan üreticilerin  ve tedarikçi firmalar icin 
hazırlanan bir dizi sorudan olusan ankettir. Şirketlere 5 temel alanda yerinde durumu ve 
performansı anlama olanağı sağlar:   

Smeta’nin temeli olan İşçi, Sağlık ve Güvenlik, İş Ahlakı ve Çevre'nin yanısıra tedarik zinciri 
yönetiminden oluşur. Bunu, birden fazla farklı iş uygulamasının yapısına göre uyarlanmış basit ve 
kapsamlı bir dizi soru olanagi sunar. 

Öz Değerlendirme Anketini tamamlayan kullanıcılardan  üretim tesislerinin iş gücü, tesis ve  iş 
uygulamalarının yanısıra bazı temel bilgilerle is yönetim sistemindeki riskini nasıl yönettiğini 
değerlendirmesi istenir. Bu bilgi daha sonra üç amaç için kullanılır: 

 
Verilen yanıtlara göre sistem tarafından hazırlanan rapor kullanıcılara İşçi, Sağlık ve Güvenlik, İş 
Ahlakı ve Çevre alanlarında karşılaştırma performans değerlemesi sunar. 

• Şirketlerin tesis ve tesislerin durumu hakkında Sedex’in ana ilkelerine içeren bilgi 
toplamasını sağlar. 

• Şirketlerin küresel tedarik zincirindeki işgücünü, örneğin cinsiyet, milliyetler, yer ve 
sözleşmeli işçi türlerini anlamalarını sağlar. 

• Bu bilgiler müşterilere öz değerlendirme anketi dokümanı indirmesi yada risk analizi 
araçında verilir. Bu araç tedarik zincirin yöneten yada tedarik zincirindeki çoklu tesislerin 
riskini anlamaları icin tasarlanmıştır. 

 

Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) kimin icindir? 

Öz Değerlendirme Anketi, tüm sektörlerdeki ve ülkelerdeki kuruluşlar için geçerli olacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) tarafından tamamlanmalı: 

 

• Sedex’in temel 4 ilkesince nasıl performans gösterdiğini belirlemek isteyen şirketler 
• Sorumlu kaynak ve tedarikçi bulma esası giden organizasyon ve müşterilerin Öz 

Değerlendirme Anketinin (SAQ) tamamlama zorunlu gereksinimi 
• Performanslarını iyi uygulamalarla karşılaştırarak, geliştirilecek alanları belirleyerek ve ilgili 

eğitim materyallerini arayan sorumlu iş yolculuğuna başlamak isteyen kuruluşlar. 
Öz Değerlendirme Anketinin (SAQ) tamamlanması için tedarikçilere yardımcı olmak önem 
taşır. Birçok soruda "Bilmiyorum"  yanıtı seçenekler arasında olup Öz Değerlendirme 
Anketinin (SAQ) tamamlanmasına yardimci olan kaynaklar arasında da yer almaktadır. 

Bir şirket olarak yönetim sistemleri ve iş değişiklikleri anlayışını islerinde geliştirdikçe Öz 
Değerlendirme Anketini bu değişiklikleri kaydederek günceller. 
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Soru yapısı: 

Sorular 4 işletme çeşidine kapsar; mal  tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, acenteler ve işgücü 
sağlayıcılar . Her iş türüne göre farklı sorular vardır. 

Aşağıdaki sorular Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) bütün soru setidir. Öz Değerlendirme 
Anketinde (SAQ) daha önce sorulan sorular, verilen yanıtlara bağlı olarak daha fazla soru 
tetikleyebilir veya belirli soruların sorulmasını engelleyebilir. 

Aşağıda yeralan Öz Değerlendirme Anketinin yapısını gösterir. Ancak tüm kullanıcılardan her 
bölümü tamamlamaları istenmez. 

 

Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) SMETA’nin 4 öğesini içerir. İşçi, Sağlık ve Güvenlik, İş Ahlakı ve 
Çevre ve tedarik zinciri yönetimi bölümü eklenmiştir. 

 
Öz Değerlendirme Anketinin (SAQ) yapısı 

İşletmeniz hakkında 

• İş mevzuatı ve kaynakları 
• İş uygulama süreçleri 
• Tedarik zinciri yönetimi 
• Takip ve veri yakalama 

 
Bu yapı bir yönetim sistemi yaklaşımının devamıdır. Bu bölümler, kullanıcıların Öz Değerlendirme 
Anketini (SAQ) tamamladıktan sonra Sedex Analytics üzerinden erişebileceği yönetim Denetimleri 
raporunun içindedir. 

Bu bölümlerin her biri, daha fazla konu alanlarını içeren sorulardan olup aşağıdaki şekilde 
özetlendiği gibidir. 

İşletmeniz hakkında 

• Şirketinizin yapısı: Kurulusunuz hakkında daha fazla bilgi ornegin sahip oldugunuz tesis 
sayısı 

• Işçilerin uyrukları ve dilleri 
• Işçilerin yas, cinsiyet ayrımı ve calisma saatleri 

Bina bilgisi ve bulunan mevcut bina sayısı 

Poliçe ve Kaynaklar 

•  Sedex’in 4 ana ogesini kapsayan iş mevzuatı 
• Kaynaklar ve Kadro işlemleri süreci 

Poliçeler 

• Sertifikalar ve Standartlar 
• Risk değerlendirmesi 
• Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi ve / veya işçi komiteleri 
• Şikayet mekanizması  
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• Çalışan sözleşmeleri 
• İşe alım maliyetleri ve ücretleri 
• Hizmet sağlayıcıların kullanımı 
• Ücretler örneğin, ödenen ücretler, ödeme yöntemleri ve fazla mesai ücreti 
• Çevre kirliliği, su kullanımı  kaynak tüketimi ve atık üretimleri ekoloji üzerine olumsuz etkisi 

Tedarik Zinciri Yönetimi 

• Tedarik zinciriniz hakkında örneğin ham madde temin edilen kilit ülkeler. 
• Tedarikçi yönetimi örneğin, tedarikçi sayısı, seçim süreci, takibi ve eğitimi 
• Taşeronluk örneğin, taşeron ilan etme prosedürleri 

Eğitim ve iyileştirme 

• Eğitim örneğin, verilen eğitimin turu çalışan kişi sayısı ve cinsiyet ayrımına türüne göre 
değişir. 

• İyileştirme örneğin, iyileştirme projelerinin yapılıp yapılmadığı ve projeyle ilgili ayrıntılar 

Takip ve veri yakalama 

•     Çalışma saatleri örneğin, çalışma süresinin takibinde kullanılır. 
•     Temel performans göstergeleri örneğin, veriler izlenirse ve Öz Değerlendirme          

Anketi içindeki verileri güncelleme fırsatı  

 

Öz Değerlendirme Anketinin (SAQ) Tamamlanması 

• Öz Değerlendirme Anketinin (SAQ) tamamlamak için  örneğin müşterilerden destek alınması 
gerekip gerekmediği ve kime danışıldığı. 

• Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) yönetim ve risk kontrol sistemleri hakkında yeterli  bilgi 
toplayarak  anket süresini en aza indirme ihtiyacını dengelemeyi amaçlamaktadır. 

 

Öz Değerlendirme Anketinin (SAQ) farklı sektörler için farklı soruları vardır 

 
Mallar ve hizmet sağlayıcılar (acentalar ve işgücü sağlayıcıları dahil) için soru setleri arasındaki 
temel fark, mal sağlayıcılara tesis düzeyinde sorular sorulurken, servis sağlayıcılara merkez / 
kurumsal düzeyde sorulmasıdır. 

 Bu, hizmet sağlayıcıların çoğu tesis tabanlı çalışanları olmayip Öz Değerlendirme Anketini (SAQ) 
tamamlamalarını sağlamak içindir. Örneğin, bir temizlik veya güvenlik şirketinin fiziksel olarak 
sabit olmayan bir iş gücü olabilir. 

Bu sektörlerde mevcut risklere göre uyarlanmış acentalar ve işgücü sağlayıcıları için farklı Öz 
Değerlendirme Anketi (SAQ) vardır.  

 
Örneğin: 

• Acentelerin kendi iş gücüyle ilgili soruları yanıtlamaları gerekmez ve sorular tedarik 
zincirlerine odaklıdır. 
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• İşçi sağlayıcılara tedarik zincirleri hakkında soruları yanıtlamak zorunda olmayıp bunun 
yerine işgücü ve işe alım uygulamalarına dair sorulara odaklanır. 

 
Soru ve Cevap Verme Biçimi 

SAQ'da çeşitli yanıt biçimleri vardır, ancak çoğunluk sayısal veriler veya çoktan seçmeli bir yanıt 
gerektirir. 

Şirketlerin bu seçeneği seçebilmeleri ve uygulamalarını SAQ gözden geçiren kişi (genellikle kendi 
şirketlerindeki bir müşteri veya merkez ofis) tarafından değerlendirilmek üzere daha fazla 
tanımlayabilmeleri için çoktan seçmeli sorular için genellikle "diğer" bir seçenek vardır. 

Birkaç Evet/Hayır sorusu vardır. Bunun gerçekleştiği durumlarda "Evet" yanıtı daha fazla soru/s 
istemiolabilir. Bu, çoğunlukla Evet/Hayır yanıtları içeren SAQ'ın önceki sürümünden bir 
değişikliktir. Bu, tedarikçilerin soruları Evet/Hayır yanıtının ortaya edebileceğinden daha doğru bir 
şekilde tamamlamalarını sağlamak ve kullanıcıların "doğru" yanıtının "doğru" olduğunu 
düşündükleri yanıta yanıt verme olasılığını azaltır. 

Şirketler tüm soruların cevaplarını bilmiyor olabilir. Bu durumda, kullanıcılar birçok soru için 
"Bilmiyorum" seçeneğini seçebilir. Sedex, kullanıcıların "Bilmiyorum" seçeneğini seçtikleri 
durumlarda, bu sorunu şirket ve site içinde araştırmalarını ve bilgileri aldıktan sonra SAQ'ı 
güncelleyip yeniden göndermelerini önerir. 

 

Dinamik soru setleri 

Sorulan soru miktarı, iş türüne, site bilgilerine ve sitede yer alan süreç ve uygulamalara bağlı 
olarak değişir. Örneğin, bir şirketin yerinde konaklama sı varsa, bu konuda ekstra sorular sorulur. 
Bir şirket çalışma koşullarını veya çevresel performansı olumlu yönde iyileştirmek için adımlar 
atmışsa, iyi uygulamaları vurgulayabilmeleri için ek sorular sorulacak ve bu da Yönetim Raporu 
Skorlarına yansıtılacaktır. 

 

Sorular dahil nedenler: 

Sorular SMETA ile uyumlu (SMETA denetimine karşılık gelen bir sırada olmasa da) ve şunu 
anlamayı amaçlamaktadır: 

• Bir site veya şirket içinde mevcut olan riskler ve özellikle risklere karşı savunmasız olan 
kişiler; 

• Riskleri artırabilecek iş uygulamaları; 
• Bu riskleri yönetmek için yönetim kontrolleri; 
• Sirket veya site içindeki risklerin anlaşılmasını ve yönetilmesini geliştirmek için hangi eylemlerin 

yapıldığı.  

SAQ içindeki yanıtlar ağırlıklı olarak Sedex risk değerlendirme aracına veya Yönetim Kontrolleri 
Reportuna beslenir. 

Sedex yeni risk değerlendirme aracı Radar'ı Mart 2020'de piyasaya sürecek. Radar, bir sitenin bir 
ülke ve sektörel düzeydeki 'doğal' risklerini belirlemek için bir site tarafından beyan edilen ülkeyi 
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ve etkinliği kullanır. SAQ, sitede veya şirket içinde bulunan ve özellikle risklere karşı savunmasız 
olabilecek kişileri, riskleri artırabilecek site veya şirket özelliklerini ve iş uygulamalarını ve bir 
sitenin veya şirketin bu riskleri yönetme yeteneğini anlamaya odaklanır ( yönetim sistemleri 
hakkında sorular sorarak tanımlanır). İki risk bilgisi kümesi Radar içinde birleştirildiğinde, 
kullanıcılara tedarik zincirleri içinde göreceli risk hakkında daha fazla bilgi sağlar. 

Unutulmamalıdır ki, bazı sorular her iki rapora da girmez ve SAQ'yı gözden geçirenlerin yararlı ek 
bilgiler edinmelerini veya denetçiler tarafından denetime hazırlanmak için kullanılabilmesini 
sağlamak için dahildir. 

 
Soru ve Cevap verme Biçimi 

Öz Değerlendirme Anketinde (SAQ) çeşitli yanıt biçimleri vardır,  çoğunluk sayısal verileri içeren 
yanıt gerektirebilir yada çoktan seçmeli bir yanıt gerekebilir. 

Şirketlerin Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) bu seçeneği seçtiklerinde Öz Değerlendirme Anketi 
(SAQ) gözden geçiren kişi (genellikle kendi şirketlerindeki bir müşteri veya merkez ofis) tarafından 
değerlendirilir. 

 

Dinamik soru setleri 

Sorulan soru miktarı, iş türüne, tesis bilgilerine ve tesiste yer alan süreç ve uygulamalara bağlı 
olarak değişir. Örneğin, bir şirketin yerinde konaklaması varsa, bu konuda ekstra sorular sorulur. 
Bir şirket çalışma koşullarını veya çevresel performansı olumlu yönde iyileştirmek için adımlar 
atmışsa, iyi uygulamaları vurgulayabilmeleri için ek sorular sorulacak ve bu da yönetim kontrolleri 
raporu skorlarına yansıtılacaktır. 

 
Sorulara eklemenin nedenleri: 

Sorular SMETA ile uyumlu (SMETA denetimine karşılık gelen bir sırada olmasa da) ve şunu 
anlamayı amaçlamaktadır: 

1. Bir tesis veya şirket içinde mevcut olan riskler ve özellikle risklere karşı savunmasız olan 
kişiler; 

2. Riskleri artırabilecek iş uygulamaları; 
3. Bu riskleri yönetmek için yönetim kontrolleri; 
4. Şirket veya tesis içindeki risklerin anlaşılmasını ve yönetilmesini geliştirmek için hangi 

eylemlerin yapıldığı.  

Özdeğerlendirme anketinde verilen yanıtlar  Sedex risk değerlendirme aracına veya Yönetim 
Kontrolleri raporuna yansır. 

 
Yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uyum 

Aşağıdaki yürürlükteki yasalar, standartlar ve raporlama gereklilikleri Öz değerlendirme 
anketinin (SAQ) bir parçası olarak gözden geçirilmiş ve sorularla mümkün olduğunca 
uyumludur: 
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• BSR Gender Data and Impact Framework - Uluslararası cinsiyet veri ve cinsiyet rollerinin 
etkisi belirleyici etkisi 

• Consumer Goods Forum - Consumer Goods Forum 
• Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) - Kurumsal İnsan Hakları Kıyaslaması (CHRB) 
• Ethical Trade Initiative (ETI) - Etik Ticaret Girişimi (ETI) 
• Fashion Transparency Index - Moda Şeffaflık Endeksi 
• Know the Chain - Zinciri tanıyın 
• The ILO Conventions - ILO Sözleşmesi 
• Oxfam Supermarkets Scorecard - Oxfam Süpermarket Puan Kartı 
• UK Modern Slavery Act 2015 - Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası 2015 

• UN Global Compact - BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) - BM İş Dünyası ve İnsan 
Hakları Rehber İlkeleri (UNGP'ler) 

• Workforce Disclosure Initiative (WDI) - İşgücü Bilgilendirme Girişimi (WDI) 

 
Değerlendirilmiş girişimler birçok farklı veri noktaları gerektirir. Öz değerlendirme anketini (SAQ) 
mümkün olduğunca birçok sektör için kısa ve anlamlı tutma gereğini göz önünde bulundurarak, 
öz değerlendirmenin verileri yakalamak için makul bir metodoloji olduğunu belirledik. Veri 
noktaları belirtilmedi, ancak genel temalar ve öneriler (örneğin bir insan hakları durum tespiti 
sürecinin takibi) yeralır,  

Özdeğerlendirme, Sedex risk değerlendirme Radar gibi araçları alarak bu daha geniş süreci 
destekleyebilecek diğer araçlara beslenebilecek ilgili veri noktalarını içerir. 

 
Mevcut Sedex platformu işlevselliğinde calışma 

Özdeğerlendirme anketinin (SAQ) platformdaki işlevselliği büyük ölçüde aynı olup ve öz 
değerlendirme anketinin (SAQ) tamamlanmasını kolaylaştırmak için bazı yeni özelliklerle 
geliştirildi. öz değerlendirme anketindeki soruların yapılandırılma ve cevaplanma şeklini önceki 
sürümüyle tutarlıdır. 

 

Özdeğerlendirme anketinin (SAQ) geliştirilme süreci 

Özdeğerlendirme soru (SAQ) geliştirme projesindeki aşamalar aşağıdaki gibidir: 

• Önceki Özdeğerlendirme soru (SAQ) hakkında geri bildirim için küresel tedarikçi anketi 
• Standartların ve çerçevelerin gözden geçirilmesi (yukarıda listelenmiştir) 
• Üye ve paydaş incelemesi ile soru geliştirme – aşağıda danışılan paydaşlara bakın 
• Üyelerle birlikte hazırlanan soru taslağı 
• Üye geri bildirimlerine göre düzenlendi 
• Ergon Associates uzman danışmanlığı 
• Özdeğerlendirme (SAQ) anketi sorularında  karar verilmesi 
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Soruların yapımı süreci istişare edilen paydaşlar gözetiminde olmuştur: 
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