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SA 8000, işçi hakları, çalışma koşulları ve yönetim sistemi ile ilgili gönüllülük esaslı 
gereklilikleri içeren bir standarttır. ABD kaynaklıdır. Ulusal yasalar, uluslararası insan hakları 
kuralları ve ILO düzenlemelerini içerir. Aslına bakarsanız ticari arenada çalışan haklarının 
sömürülerek (kötü koşullarda çalıştırma, çocukların kötü şartlarda ve ucuza çalıştırılması, 
işçilerin kötü muamele yapılarak çalıştırılması, sosyal hakların gasp edilmesi, vb.) rekabette 
öne geçilmesini engellemek amaçlı olarak çıkarılmıştır. Esas amaç bu uygulamaların rutin 
olarak kabul edildiği ve devlet tarafından kabullenildiği ülkelerin ticarette öne geçmesini 
engellemektir. Örneğim Çinde bulunan arkadaşların kimi yerlerde bu tür uygulamalara şahit 
olmuş ve bence de alınması gereken bir önlem olarak karşımıza çıkıyor.  

Ülkemizdeki normal şartlarda çalışmalarını yürüten işletmelerin bu belgeyi alması son 
derece kolay. Bu nedenle özellikle Çin malları ile rekabette bulunan firmaların 
pazarlamalarından önemli bir koz olarak kullanabilecekleri bir kart benim fikrimce.  

SA 8000 klavuz dokümanı (SA8000 Guidance Document ) sistemin ve gerekliliklerin 
oluşuturulması ve geliştirilmesi için yardımcı olacaktır. Bu klavuzun hazırlanmasında 
tecrübeli yöneticiler ve belgelendirme denetimlerinden başarı ile geçmiş firmalar destek 
olmuş standardın girişindeki açıklamalara göre.  

Standardın ana kriterlerini özetlemek gerekirse:  

 Çocuk İşçiliğin düzenlenmesi/engellenmesi çocuk işçilerin himaye edilmesi 
 Metazori işçiliğin engellenmesi 
 İşyeri sağlığı ve iş güvenliği kurallarının oluşturulması ve uygulanması 
 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu ücret pazarlığı hakkının tanınması 
 İşyerinde ayrımcılığın engellenmesi 
 Ücretlerin yasalara uygun ve yeterli olması 
 SA 8000 yönetim sisteminin oluşturulması 

Standardın ana başlıkları şu şekilde:  

1. Çocuk işçilik 
2. Zorla çalıştırma 
3. Sağlık ve güvenlik 
4. Örgütlenme özgürlüğü 
5. Disiplin uygulamaları 
6. Ayrımcılık 
7. Çalışma saatleri 
8. Ücretlendirme 
9. SA 8000 yönetim Sistemi (Politika, Gözden Geçirilmesi, Yönetim, Planlama ve 

uygulama, Tedarikçi ve Taşaronların kontrolü, Düzeltici/Önleyici faaliyetler, Dış ilan ve 
tebliğler, Standarda Uygunluğun ilgili taraflara beyanı, Kayıtlar) 

Standardı da  linkten indirebilirsiniz: SA 8000:2008  
 

http://firatozel.files.wordpress.com/2011/09/sa8000-guidance-document.pdf
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