Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

Kiwa ile Sedex "Etik Ticaret Denetimi (SMETA)" : Alıcıların taleplerini karşılamak, etik sorumluluğunuzu göstermek ve
yeni işlere erişmek için fırsatlar sunar. Sedex denetimi tüketim malları tedarik zincirindeki herhangi bir organizasyona
ilişkindir.
Küresel tedarik zincirinin bir parçası olarak, kuruluşunuz gezegenin ve onun üzerinde yaşayan insanların sağlığında bir rol oynar; Etik
sorumluluğunuzun kanıtlanması, bu rolü müşterilerinize iletmenin, işinizde güven, sadakat ve büyümeyi teşvik etmenin bir yolunu
sunar. SMETA denetimlerinin bu gibi faydaları bulunmaktadır.
Sedex Paydaş Forumu tarafından oluşturulan Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA), dünyanın en yaygın kullanılan etik
denetim forumlarından biridir.
Çalışma standartları ve sağlık ve güvenlik konularına odaklanan SMETA, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları için Yol Gösterici
İlkeleri (UNGP) ve Birleşik Krallık Modern Kölelik Günü Yasası'nı (2015) kapsamakta, bu da sertifikasyonun kurumunuzun insanlara
saygı göstererek etik olarak çalıştığını göstermektedir. Bu, itibarınızı güçlendirmenize yardımcı olur, iyi paydaş ilişkileri için bir temel
sağlar.

Ne bilmek istiyorsunuz?
Giderek daha fazla alıcı, tedarikçilerinden SMETA denetimi talep ediyor; İyi haber, sadece birden fazla müşteri ile paylaşmak için tek
bir denetime ihtiyaç duyulmaktadır bu da size zaman ve para kazandırmaktadır.
SMETA, insanlara - özellikle de çalışma standartlarına odaklanmaktadır. Örneğin, şeffaflığı arttırmayı ve işe alım hakkında
raporlamayı, zorla çalıştırmayı önlemeyi ve çalışan devri gibi göstergelerle pozitif etkileri ölçmeyi amaçlamaktadır. SMETA, yerel
hukuk ve ölçüm araçları olarak uluslararası kabul görmüş bir çalışma pratiği olan Etik Ticaret Girişimi (ETI) Temel Kuralını
kullanmaktadır.
SMETA, iki alıcının isteğine göre isteğe bağlı dört modülden oluşur:
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Sağlık ve güvenlik,
Çalışma standartları,
Çevre (isteğe bağlı),
İş ahlakı (isteğe bağlı).

Şimdiye kadar yaklaşık 280.000 SMETA gerçekleştirilmiştir.

Kiwa tarafından denetlenmek
Tüketici malları tedarik zincirinde çalışıyorsanız, iyi insan hakları uygulamalarını kayıtlarını kanıtlama ve tedarik zincirinizde zorunlu
çalışma da dahil olmak üzere etik bilgilerinizin gösterilmesi için alıcılardan ve tüketicilerin baskısı altındasınız demektir.
Kiwa Türkiye olarak SMETA denetimlerini bağımsız denetçilerimiz ile gerçekleştirmekteyiz; Bizimle iş ortaklığı yaparak, raporlarınızı
müşterilerinize sunabilir, talepleri karşılayabilirsiniz.

SSF
SMETA Sedex Paydaş Forumu (SSF) tarafından geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Sedex, herkese fayda sağlayan iş yapmayı
basitleştiren uluslararası bir kar amacı gütmeyen üyelik organizasyonudur ve bazı yüksek profilli çok uluslu şirketlere sahiptir.
SMETA, Sedex üyeleri için 2012 yılında geliştirildi, ancak Sedex, şeffaflığı artırmak ve bilgiyi paylaşmak için kamuya açık hale
getirdi. SMETA'nın en son sürümü Nisan 2017'de yayımlandı.

USP'si / faydaları
Kârınızı artırın - etik uygulamaları geliştirmenize ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olarak, SMETA işinizi ve alt
çizginizi artırmanıza yardımcı olabilir,
Maliyetlerinizi azaltın - SMETA, denetim bilgilerini paylaşmaya yönelik standartlaştırılmış yaklaşımıyla maliyetleri azaltmanıza
yardımcı olur,
Güveninizi geliştirin - SMETA sertifikasyon sürecinden gelen şeffaflık, müşterileriniz ve tedarikçilerinizle güven oluşturmanızı
sağlar,
Müşterilerin taleplerini karşılamak - alıcılar etik denetimler talep etmek; bir SMETA sertifikası ile tüm taleplerini
karşılayabilirsiniz,
Etik uygulamalara olan bağlılığınızı gösterin - denetimler, insan haklarına ve iyi emek uygulamalarına bağlı olduğunuzu
müşteriler, ortaklar ve çalışanlara gösterir,
Rekabet gücünü arttırın - SMETA denetimi yeni pazarlara girmenize ve yeni ortaklıklar kurmanıza yardımcı olur,
İtibar riskini azaltın - SMETA ile potansiyel itibar risklerini tanımlayabilir ve azaltabilirsiniz; sertifikasyon etik operasyonlarınız
için itibarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir,
Tedarik zincirinizi geliştirin - SMETA tedarik zincirinizde daha yakından bakmanıza, daha iyi iletişim kurmanıza ve
tedarikçilerinizle ilişkiler kurmanıza olanak tanır.
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