
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA GENEL BAKIŞ 

Çalışanlar, tüketiciler, müşteriler, iş ortakları, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar ve medya kuruluşları iş dünyasının insan hakları üzerindeki etkilerini daha yakından 

takip ediyor.  Buna karşılık sorumluluk sahibi şirketler bir yandan itibar yönetimi yaparken aynı zamanda insan haklarına saygı göstermenin, insan haklarına olumsuz 

etkilerini önlemenin yollarını arıyorlar.  

İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı, farklı sektörlerden ve bölgelerden UN Global Compact üyesi şirketlerin insan hakları ve çalışan hakları alanlarında taahhütten 

eyleme geçmelerini destekleyen altı aylık bir hızlandırma programıdır. Program; insan hakları üzerindeki önemli etkilerini belirleme,  uygunluk denetim (due diligence) 

süreçlerini tesis etme ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirme süreçlerinde şirketleri destekleyerek insan hakları yolculuğunda ilerlemelerini hızlandıracaktır. 

PROGRAMIN FAYDALARI 

□ Şirketinizin insan hakları alanında mevcut ya da olası olumsuz etkilerini belirlemek  ve değerlendirmek 

□ Bu bulguların iş süreçlerine nasıl entegre edileceğini öğrenmek ve ve gerekli eylem planlarını oluşturmak 

□ Tanımlanan süreçlerin ve alınan önemlerin verimliliğini takip etmek  

□ Şirketinizin insan hakları alanındaki etkilerini nasıl ele aldığının, ne tür uygulamaları hayata geçirdiğinin ve sonuçlara ulaştığının paydaşlara iletişimini yapmak 

□ İnsan hakları yolculuğunuzu desteklemek ve insan hakları konusunda etkili bir ayrıntılı inceleme sürecinin uygulamaya koyulmasının önündeki engellerle 

başa çıkmak için iş birliği yapabileceğiniz  iş dünyası temsilcileri, BM ajansları ve uzmanlardan oluşan bir ağa erişmek 

PROGRAMIN UYGULANDIĞI ÜLKELER 

business and Human Rights Accelerator aşağıdaki ülkelerde uygulanmaktadır.  

□ Arjantin □ Kolombiya □ Kore □ Sri Lanka 

□ Avusturya □ Danimarka □ Malezya ve Brunei □ İsveç 

□ Avustralya □ Ekvador □ Meksika □ İsviçre ve 
 

□ Bangladeş 
 

□ Finlandiya 
 

□ Hollanda  Lihtenştayn 
 

□ Belarus 
 

□ Fransa 
 

□ Norveç □ Türkiye 
 

□ Brezilya 
 

□ Gürcistan 
 

□ Paraguay □ Uruguay 

□ Bolivya □ Almanya □ Peru   

□ Kanada □ Guatemala □ Portekiz   

□ Orta Amerika ve 

Dominik Cumhuriyeti 

□ 

 
□ 

Endonezya 

Kenya 

                                                    
□ 

 
                                                     

Güney Afrika 

İspanya 

  

 
 

KATILIM ŞARTLARI 

Şirketlerin İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı’na katılabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir: 

▪ UN Global Compact üyesi olmak  

▪ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeyi artırmak üzere kurumsal hedef belirleme ve aksiyon almayı amaçlamak 

▪ Program boyunca sürdürülebilirlik, insan kaynakları, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve/veya kurumsal risk yönetimi gibi birimlerden etkinliklere 

katılabilecek iki temsilci belirlemek 

▪ Program aşamalarını takip edecek, katılımcılara destek olacak ve üst düzey etkinliklere katılacak yönetici düzeyinde bir “Ekip Lideri” belirlemek 

 
 
 

Program Takvimi 

Başvuru: 

13 Ekim – 16 Aralık 2022 

 
 

Program başlangıç tarihi: 

Şubat 2023 

(Lütfen kesin tarihleri Global Compact Yerel Ağınıza danışın)  

 

KATILMAYA HAZIR MISINIZ? 

Başvurmak için unglobalcompact.org/bhr-accelerator adresini 
ziyaret edin ya da Global Compact Türkiye ile 
info@globalcompactturkiye.org adresinden iletişime geçin. 

 Programın küresel ortağı 

 

İŞ DÜNYASI VE İNSAN HAKLARINDA TAAHHÜTTEN EYLEME 

İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı ile riskleri azaltın, 

 

İŞ DÜNYASI VE İNSAN HAKLARINDA TAAHHÜTTEN EYLEME 
 
İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı ile riskleri azaltın, 
rekabet avantajı elde edin; sorumlu ve güçlü bir kurum haline 
gelin. 

İŞ DÜNYASI VE İNSAN HAKLARINDA TAAHHÜTTEN EYLEME 
 
İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı ile riskleri azaltın, rekabet avantajı 
elde edin, sorumlu ve güçlü bir kurum haline gelin. 

 
 

İŞ DÜNYASI VE İNSAN HAKLARINDA TAAHHÜTTEN EYLEME 
 
İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı ile riskleri azaltın, rekabet 
avantajı elde edin ve sorumlu ve güçlü bir kurum haline gelin. 

http://unglobalcompact.org/bhr-accelerator
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