
 

Müşteriler ve iş ortakları için daha fazla güven 
 

 
 

TÜV NORD – BSCI ve SA 8000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Günümüzde Kurumsal Sosyal Sorumluluk bir bütün 

olarak medyada ve toplumda dikkatleri daha da 

çekmektedir ve hem risk yönetimi ve kurumsal etik 

açısından hem de özellikle dünya çapında dış kaynak 

kullanımı açısından şirketler, tedarikçilerinin insanlara ve 

çevreye karşı sorumlu bir biçimde hareket etmelerini 

sağlamak zorundadır. 

 

İşte bu noktada TÜV NORD, Sosyal Hesap Verebilirlik 

(SA) 8000'e uygun olarak sertifikasyon düzenleyerek 

veya BSCI'ya (Kurumsal Sosyal Uyumluluk Girişimi) 

uygun olarak tetkik düzenleyerek kurumlara yardımcı 

olmaktadır. Uluslararası anlaşmalar doğrultusunda bu 

standartlara uygun hareket edildiğinin sergilenmesi, hem 

tüketiciler hem de yatırımcılar nezdinde güven sağlarken 

müşterilerin ve işgücünün sadakatini güçlendirmekte, 

şirketin etik kurallarına tanıklık etmekte ve ihale 

davetlerine yanıt verilirken çeşitli avantajlar 

sağlamaktadır. 

Hedef sertifikasyon grupları Sertifikasyonlar, hem kurum 

içinde hem de tedarik zincirinde kurumsal davranışa 

yönelik sorumluluğu güçlendirmek isteyen şirketlere 

yöneliktir. 

 

 
 
 
 

Bu bağlamda, 

BSCI, önde gelen şirketlerce ve FTA  

(Dış Ticaret Birliği) tarafından tek bir sosyal  

standart elde etmek amacıyla belirlenen davranış 

kuralları şeklinde hareket etmektedir. SA8000 de çalışan 

hakları açısından sertifikasyon sunan, uluslararası 

alanda kabul görmüş bir standarttır. BSCI kriterlerini, iyi 

bilinen ISO 9001 standardına dayalı bir yönetim 

sisteminin şartlarıyla birleştirmektedir. 

 

Sertifikasyonun avantajları 

Sertifikasyon, ilgili şirketin adil çalışma koşullarını 

sunmaya kendisini adadığını kanıtlamaktadır. Ayrıca bu 

sertifikasyon sorumlu bir kurumsal davranış 

sergilendiğini göstermekte, kurumsal imajı geliştirmekte, 

risk yönetimini desteklemekte ve pazarda başarı elde 

etme olasılıklarını da arttırmaktadır. 

BSCI durumunda tetkik, BSCI'ya üye şirketlerin iş ortağı 

olabilmenin ön şartıdır. SA8000, ISO 9001, ISO 14001 

veya ISO 45001 gibi diğer yönetim sistemleriyle de 

birleştirilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 



 

           Teklifin Onaylanması 

Sertifikasyon denetiminin gerçekleşmesi 

Denetimin planlanması  

 

 
 
 
 
 

Sertifikasyonun ön koşulları 

Çalışma koşullarını dünya çapında iyileştirme hedefi 

doğrultusunda BSCI ve SA8000, Uluslararası Çalışma 

Örgütü Anlaşmalarına, İnsan Hakları Beyannamesi'ne, 

Çocuk Hakları Anlaşması’na ve Ayrımcılığın Önlenmesi 

Anlaşmalarına kat'i şekilde uyumlu hareket edilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de hem çocuk işgücü 

hem de zorunlu işgücü, mesleki sağlık ve güvenlik, 

kuruluşlarda çalışanların kendilerini temsil özgürlüğü, 

ayrımcılık, çalışma saatleri, asgari ücretler ve çalışma 

koşulları gibi konularla ilgilidirler. SA8000 ayrıca 

dokümantasyon ve iletişim sistemi var olan yekpare bir 

sosyal yönetim sistemini de belirlemenin yanısıra 

tedarikçilerin ve evden çalışanların da dahil olduğu 

katma değer zincirinin tamamının sorumluluğunun 

alınmasını da gerektirir. 

 

Başarınız için bizim uzmanlığımız 

TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde 

dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş 

ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, deneyimlerine 

dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir ve genel olarak 

daimi bir şekilde TÜV NORD tarafından istihdam 

edilirler. Bu durum, bağımsız ve tarafsız sunulan 

hizmetin garantisidir ve aynı zamanda da müşterilerimizi 

istikrarlı bir şekilde destekleyeceğimiz anlamına 

gelmektedir. Bu sayede denetçilerimiz şirketinizin 

gelişiminde size eşlik edip sizi desteklerken size objektif 

bir geri bildirim sunar 

 

 

BSCI Sertifikasyon Süreci 
 

 

Müşterinin talebi 
 

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD 'un teklifi 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

             

            TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No:5 Kat:4 

Odak Plaza, Kozyatağı, 34742 Kadıköy/İstanbul  

Tel: +90 216 361 2995 

E-mail: tuv-nord@tuv-turkey.com 
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