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Şablon 1: İş Ortağı Bilgileri
amfori BSCI Sistem Kitapçığı'nın bu şablonu, amfori BSCI katılımcıları ve
onların iş ortaklarının tedarik zincirleri hakkında bilgi toplamak için
kullanabilecekleri bir araçtır. Bu bilgiler amfori BSCI katılımcıları ve onların iş
ortaklarının en uygun denetleme stratejisini belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Ayrıntılı bilgi için 4. Bölüm: Üreticiler için amfori BSCI Rehberi, 1. Kısım: Veri
Toplama ve Veri Yönetimi'ni inceleyebilirsiniz.

ŞİRKET İRTİBAT BİLGİLERİ
İşletme Adı:

Yasal statü:

Kuruluş tarihi:

Adres:

Cadde no.
Posta kodu
Şehir
Vilayet
Ülke
GPS koordinatları

İnternet sitesi adresi (varsa):

Üretim birimleri var mı?

Evet

Hayır

Yerel para birimi:
Euro-döviz kuru:
Döviz kuru tarihi:
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İRTİBAT KİŞİSİNİN BİLGİLERİ
İrtibat kişisi:

İş unvanı
Adı
Soyadı
E-posta adresi

Telefon numarası (ülke ve alan kodları dâhil)
Birinci dil:
Yazılı iletişim için kullanılan resmi dil

İkinci dil:
İletişimde kullanılabilecek başka bir dil (varsa)

ÜRETİM VERİLERİ
Üretim hacmi
Üretim maliyeti hesaplaması

Evet

Hayır

Yaralanma/sakatlanmalarla kaybedilen zamanın maliyet
hesaplaması (kaza kayıtlarının bir bölümü)

Evet

Hayır

ÜRETİM TAKVİMİ
Aşağıdaki tabloda her ay için geçerli üretim faaliyeti seviyesini belirtin: D (düşük), O (orta) veya
Y (yüksek)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
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SERTİFİKALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sosyal Sertifikalar ve Çevre Sertifikaları
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
Planın adı:
Sertifika veya denetimin geçerlilik tarihi:
Online versiyonun bağlantısı:
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ÇALIŞMA ORTAMI
İşçi örgütü veya sendikası:
İşçi örgütü irtibat kişisi veya işçi temsilcisi:

Unvan (Bay/Bayan)
Adı
Soyadı
Pozisyonu
Seçildiği yıl

İlgili işçi sendikası (varsa):

Geçerli toplu sözleşme anlaşması (varsa):

Yasal normal çalışma saatleri:

Saat/hafta

Fazla mesai konusunda yasal düzenleme (varsa):
Standart izin günlerine özel fazla mesai ücreti (varsa):

Vardiyalar konusunda yasal düzenleme (varsa):

Ülkedeki standart izin günü:

Pazartesi

Cuma

Geçerli olan günleri

Salı

Cumartesi

Çarşamba

Pazar

Perşembe
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ŞİRKETTEKİ ÜCRETLENDİRME UYGULAMASI
Yasal asgari ücret:
Geçerli birimi seçin

saatlik
(yerel para birimi cinsinden)

günlük
haftalık
aylık

Hesaplanan geçim ücreti:
Geçerli birimi seçin

saatlik
(yerel para birimi cinsinden)

(amfori BSCI Şablon 5: Adil Ücretlendirmeye Hızlı Bakış'ı da inceleyin.)

günlük
haftalık
aylık

Sektöre özel ücretlendirme (varsa):

Hukuken tanınan sosyal hakların tanımı:

Tam zamanlı bir işçiye ödenen toplam asgari ücret (ücret +
sosyal haklar):

Şirkette normal çalışma saatleri için
ödenen en düşük ücret:

saatlik

(yerel para birimi cinsinden)
Çalışma dönemi bittikten sonra işletmenin işçilerine ödeme yapması
ne kadar sürüyor? (Örnek: günlük ödeme, aylık ödeme, parça başı
ödeme)

haftalık

günlük

aylık

Çalışma dönemi bittikten sonra işletmenin
işçilerine ödeme yapması ne kadar sürüyor?
(Örnek: günlük ödeme, aylık ödeme, parça
başı ödeme)
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DURUMLARA ÖZGÜ TANIMLAR
Son altı ay içerisinde fazla mesai yapılmasına
neden olan spesifik bir durumun tanımı (Böyle
bir durum yoksa, “YOKTUR” ifadesiyle
cevaplayın.):

Son altı ay içerisinde gerçekleşen kazalardan
herhangi birinin tanımı (Herhangi bir kaza
olmadıysa “YOKTUR” ifadesiyle cevaplayın.):

Son 12 ay içerisinde gerçekleşen bir grev,
yürüyüş ve/veya protestonun tanımı (Bir grev,
yürüyüş veya protesto olmadıysa “YOKTUR”
ifadesiyle cevaplayın.):

İşçilerin sağlığına zarar verebilecek, risk
düzeyi yüksek bir üretim tekniğinin (örneğin
kumlama) veya bu tekniğin yerine kullanılan
daha az zararlı bir tekniğin tanımı (Bu
tanımlanan türde hiçbir teknik kullanılmıyorsa
“YOKTUR” ifadesiyle cevaplayın.):

Şirketin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak için gönüllü olarak uygulanan
herhangi bir pratiğin veya prosedürün tanımı
(Böyle bir pratik veya prosedür yoksa,
“YOKTUR” ifadesiyle cevaplayın.):
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