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Bu yayın için şu referans kullanılarak alıntı yapılabilir: Shift, Oxfam 
ve Global Compact Network Hollanda, “İnsan Haklarına Saygılı İş 
Yapma: Şirketlere Yönelik Kılavuz”, 2016.
Bu yayın, 2010’da çıkarılan “How to do business with respect for 
human rights” (İnsan Haklarına Saygılı İş Yapma) adlı yayının gün-
cellenmiş ikinci baskısıdır. Bu yayının ana yazarları David Vermijs 
ve Rachel Davis (Shift) olup, Julie Schindall (Shift), Eppy Boschma 
(Global Compact Network Hollanda) ile Sarah Zoen ve Gine Zwart 
(Oxfam) katkıda bulunmuştur. Arka kapağın iç tarafında, bu yayının 
geliştirilmesine katkıda bulunan kişiler hakkında ek bilgi bulunabilir. 
Bu yayına ve ayrıca dört odak ülkesinden gelen vaka öykülerine 
projenin özel web sitesi yoluyla da erişebilirsiniz: 

 www.businessrespecthumanrights.org  

Bu kılavuz ve kılavuzda ele alınan gerçek dünya uygulamaları, Kü-
resel Perspektifler Projesi adlı bir yıldan uzun süreli bir işbirliğinin 
ürünüdür. Global Compact Network Hollanda, Oxfam ve Shift ta-
rafından yürütülen bu projede, insan haklarına saygı kurumsal so-
rumluluğunun etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin perspektifleri 
araştırma hedefi çerçevesinde dört odak ülkesi olan Endonezya, 
Meksika, Güney Afrika ve Türkiye’deki şirketler ve sivil toplum örgüt-
leri bir araya getirilmiştir. 

Bu eser; Global Compact Network Hollanda (www.gcnetherlands.nl), 
Oxfam (www.oxfam.org) ve Shift (www.shiftproject.org) arasın-
da gerçekleştirilen bir işbirliğinin ürünüdür. Creative Commons 
Attribution-No Derivatives Works Version 4.0 Amerika Birleşik Dev-
letleri lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) 
kapsamında lisanslanmıştır. 

Global Compact Network Hollanda, Oxfam ve Shift’in eser sahibi 
olarak belirtildiği ve belgenin içeriğinde hiçbir şekilde değişiklik ya-
pılmaması kaydıyla bu eser her türlü ortamda veya formatta, ticari 
amaçlar da dahil her türlü amaçla kopyalanabilir ve yeniden dağı-
tılabilir.  

Fotoğrafların sahipleri
Kapak: Oaxaca, Meksika’da konsül-
tasyon gerçekleştiren halk üyeleri. 
Fotoğraf, Stephanie Friede’nin izniyle 
kullanılmıştır.

[Sayfa 7]: Oaxaca, Meksika’da kon-
sültasyon gerçekleştiren halk üyeleri. 
Fotoğraf, Stephanie Friede’nin izniyle 
kullanılmıştır.

[Sayfa 10]: Endonezya’da bulunan Asia 
Pulp and Paper fabrikasındaki işçiler. 
Fotoğraf, Dini Widiastuti’nin (Oxfam) 
izniyle kullanılmıştır.

[Sayfa 22] – (yukarıda) Endonezya’da 
bulunan Asia Pulp and Paper Fabrikası; 
(ortada) fabrika yakınında yaşayan 
sivil halk; (altta) bölgenin haritasını 
inceleyen bir fabrika çalışanı. Fotoğraf-
lar, Dini Widiastuti’nin (Oxfam) izniyle 
kullanılmıştır.

[Sayfa 34]: Güney Afrika’da eğitim 
alan Nedbank çalışanları. Fotoğraf, 
Nedbank’in izniyle kullanılmıştır.

[Sayfa 115]: (yukarıda) Türkiye’de 
bulunan DeFacto giyim fabrikası; (altta) 
DeFacto’da nakış makinesi başında 
çalışan bir işçi. Fotoğraf, DeFacto’nun 
izniyle kullanılmıştır.

[Sayfa 127]: Oaxaca, Meksika’da halkla 
gerçekleştirilen konsültasyon. Fotoğraf, 
Stephanie Friede’nin izniyle kullanılmış-
tır.
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Saygılı olma sorumluluğuna genel bakış: 
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Aşağıdaki kılavuz maddeleri Bölüm 3’te yer almaktadır

 Politika taahhüdü  
“Tonu ayarlama”
Kılavuz maddesi     Üst yönetimi sürece dahil etme 

Kılavuz maddesi Mevcut taahhüt ve politikaları değerlendirme

Kılavuz maddesi Şirketin belirgin insan hakları sorunlarını tanımlama

Kılavuz maddesi Iç ve dış paydaşları sürece dahil etme

Kılavuz maddesi Beyan dilini geliştirme

Kılavuz maddesi Üst yönetimin onayını alma 

Kılavuz maddesi Politikayı aktarma

 İş süreçlerine yerleştirme  
“Şirketin DNA’sına yerleştirme”
Kılavuz maddesi İnsan haklarına ilişkin sorumluluk atama

Kılavuz maddesi Üst yönetimin liderliği önemlidir

Kılavuz maddesi İşe alımlarda şirketin taahhüdünü göz önünde bulundurma 

Kılavuz maddesi İnsan hakları hakkında dürüst bir şekilde konuşma

Kılavuz maddesi Kilit personelin eğitimi

Kılavuz maddesi Teşvikler ve caydırıcılar oluşturma

Kılavuz maddesi İkilemleri çözme ve beklenmedik durumlara yanıt verme 
      kapasitesini geliştirme

 Etkileri değerlendirme  
“Reaktiften proaktife geçiş”
Kılavuz maddesi İnsan hakları üzerindeki etkileri tanımlama

Kılavuz maddesi İnsan hakları üzerindeki ciddi etkilere öncelik verme

Kılavuz maddesi Mevcut risk yönetimi fonksiyonunu sürece dahil etme

Kılavuz maddesi Etki değerlendirmesini işletme geneline yayma

Kılavuz maddesi Tek defalık bir değerlendirme yerine devam eden bir süreç oluşturma

 Entegre etme ve harekete geçme  
“Teoriyi pratiğe dökme”
Kılavuz maddesi İş süreçlerine yerleştirme ve entegre etme arasındaki ilişki

Kılavuz maddesi Şirketin insan hakları üzerindeki etkilerle bağlantısını anlama

Kılavuz maddesi Kaldıraç etkisinin rolü

Kılavuz maddesi Farklı kaldıraç etkisi türlerini araştırma

Kılavuz maddesi Kaldıraç etkisi fırsatlarını tanımlama

Kılavuz maddesi İlişkileri sonlandırma
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Kısaltmalar

 AB Avrupa Birliği
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Önsöz 

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından beş yıl önce oybirli-
ğiyle onaylanan BM İş ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz 
İlkeleri saEVETinde, işletmelerin insan haklarına saygılı 
olmasına ilişkin beklenti konusunda şirketler ve paydaşla-
rın elinde net bir küresel standart vardır. O tarihten beri, 
dünya çapında şirketler kendi politika ve uygulamalarında 
bu Kılavuz İlkeleri uygulamaya koyarak büyük yol kat etti. 
Şirketlerden sık sık bu sürecin gerçek anlamda zorluklar 
barındırmanın yanı sıra öğrenme ve gelişim konusunda 
sürekli fırsatlar sunan bir süreç olduğunu duyuyoruz.

Bu sürecin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sahada 
test edilmiş, somut kılavuz bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanları 
arasında gerçekleştirilen uzun yıllara dayalı benzersiz bir 
işbirliğinin ürünü olan bu yayınla birlikte; şirketlere, insan 
haklarına saygılı iş yapma kurallarının Kılavuz İlkelerle 
birlikte nasıl uygulamaya konulacağı konusunda “mutlaka 
okunması gereken” temel bir kılavuz sunmayı umuyoruz.

“Şirketlere yönelik bu kılavuz, önümüzdeki yıllarda büyük fayda sağlayacak somut bir araçtır. 
İş dünyası ve kalkınmanın kesişim noktasında faaliyet gösteren, hak temelli bir yoksullukla 
mücadele kuruluşu olarak, şirketlere çözümler sunabilecek ve dersler çıkarılmasını sağlaya-
bilecek pratik ve test edilmiş kılavuz bilgilere her zaman ihtiyacımız var. Bu belge; şirketlerin 
insan hakları konusundaki uygulamalarda karşılaştıkları risk ve fırsatların daha iyi kavrana-
bilmesi açısından hem şirketlerin, hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının başvurabile-
ceği faydalı bir kaynaktır.”  

Bu kılavuz, Kılavuz İlkelerin içeriğine ilişkin teorik bir açıkla-
madan çok daha fazlasıdır; şirketlerin ve paydaşlarının çeşitli 
karmaşık durumlarda karşılaştıkları gerçek dünya deneyim-
lerine dayalı olarak hazırlanmıştır. İncelenen bu durumlar, 
Endonezya’da kağıt imalatından Meksika’daki alternatif 
enerji projelerine, Güney Afrika’daki bankacılık sektöründen 
Türkiye’deki giyim imalatı sektörüne kadar çeşitli koşullarda 
karşılaşılan durumları yansıtmaktadır. 2014–16 yılları arasın-
da, bu dört ülkedeki Oxfam’la ilişkili kurumlar bağlı şirketleri 
ve Global Compact yerel ağlarıyla yakın işbirliği yürüterek, 
insan haklarına saygılı olmanın sahada son derece farklı 
bağlamlarda ne anlama geldiğini araştırdık. Bu ülkelerden 
derlenen vaka anlatımları, projenin özel web sitesinde yayın-
lanmaktadır: www.businessrespecthumanrights.org. 

Maarten De Vuyst, 
Özel Sektör İlişkileri Yöneticisi, Oxfam

Önsözİnsan haklarına saygılı
iş yapmak
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Bu kılavuz, Global Compact Network Hollanda tarafından 
Hollandalı bazlı çok uluslu şirketlerle birlikte  2008–10 yılları 
arasında yürütülen ve yaygın olarak kullanılan “İnsan Hakla-
rına Saygılı İş Yapma” adlı yayının hazırlanmasını sağlayan 
bir projenin üzerine inşa edilmiştir. Bu şirketlerin çoğu aynı 
zamanda bu belgenin geliştirilmesi sürecine de katılmıştır.

“Bu kılavuzun arkasındaki proje; önemli insan hakları sorunları ve yönetim yaklaşımları ko-
nusunda şirketler, yerel paydaşlar ve Global Compact’in Endonezya, Meksika, Güney Afrika 
ve Türkiye’deki ağları arasında yardımlaşmaya, etkileşimde bulunmaya ve öğrenmeye destek 
olmuştur. İnsan haklarına saygıyı iş operasyonlarına entegre etmenin yollarını arayan tüm 
şirketlerin; pratik bir başlangıç noktası sunan, en iyi uygulamaları açıklayan ve şirketlerin 
insan haklarına dönük var olan yaklaşımlarını daha da iyileştirmelerine yardımcı olacak bu 
kılavuzdan ve birlikte gelen web sitesinden yararlanmalarını umuyoruz.” 

Hollanda hükümeti, Kılavuz İlkelerin uygulanmasına yönelik 
Ulusal Eylem Planı kapsamında bu kılavuzun geliştirilmesi-
ne destek sağlamıştır. 

“Küresel ölçekte tüm işletmelerin insan haklarına gerçek manada saygı göstermelerini sağla-
ma konusunda daha önümüzde uzun bir yol var ve hükümetler bu sürecin hızlandırılmasında 
önemli bir role sahip. Ancak, bazı şirketlerin gerçek anlamda ilerleme kat ettiğini görüyoruz; 
başka işletmelerin de benzer şekilde cesaret verici ilerleme sağlaması, işletmelerin her fonk-
siyonunda insan haklarına saygılı iş yapmanın ne anlama geldiğinin kanıtlanmış verilerle 
anlatılmasına bağlıdır. Kılavuz İlkeleri hayata geçirmeye kararlı misyon odaklı bir kuruluş 
olarak, şirket ve paydaşlarının bu kılavuzu şekillendiren deneyimlerinden başka şirketlerin de 
istifade etmesini istiyoruz. Bu konuda yol alabilmek için kimsenin tekerleği yeniden icat etmesi 
gerekmiyor.” 

Bu kılavuzu hazırlarken yürüttüğümüz işbirliği sürecinden 
çok kıymetli bir şekilde faydalandık, sizin de bu kılavuzdan 
aynı şekilde istifade edeceğinizi umuyoruz.

André R. van Heemstra,
Başkan, 

Global Compact Network Hollanda 

Rachel Davis, Managing
İdari Direktör ve Kurucu Ortak, Shift 

André R. van Heemstra

Başkan, Global Compact Network 

Hollanda

Maarten De Vuyst

Özel Sektör İlişkileri Yöneticisi, 

Oxfam

Rachel Davis

İdari Direktör ve Kurucu Ortak, 

Shift
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1.1 Bu kılavuzun hedef kitlesi kim?   
Bu kılavuz, “insan haklarına saygılı iş yapma” sözünün ne an-
lama geldiğini anlamak isteyen şirket çalışanlarına yöneliktir. 
Bu kılavuz; kendi fonksiyonları, departmanları veya şirket-
lerinin insanlar üzerinde olumsuz etki ya da bu kılavuzda 
kullanılan ifadeyle “insan hakları üzerinde olumsuz etki” ile 
ilişkilendirilebileceği senaryolarla karşı karşıya kalan veya 
kalabilecek herkese yöneliktir. Buna sürdürülebilirlik veya 
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) fonksiyonunun çok dışın-
daki çalışanlar da dahildir; satın alma, satış, hukuk, halkla 
ilişkiler veya risk yönetimi gibi kurumsal fonksiyonların bü-
nEVETindeki ve iş birimleri ve ülke temsilcilikleri dahil farklı 
operasyon alanlarındaki çalışanlar da bu kapsama girebilir.

Şirketiniz insan haklarıyla ilgili ciddi bir olayla veya iddiayla 
karşılaşmış olabilir, bir sivil toplum kuruluşunun (STK) veya 
işçi sendikasının yürüttüğü bir kampanyayla karşı karşıya ola-
bilir veya önemli bir müşteri veya yatırımcıdan kendisine bazı 
sorular gelmiş olabilir. Şirketiniz yakın zaman önce Birleşmiş 
Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesine uy-
mayı taahhüt etmiş olabilir veya bağımsız bir insan hakları be-
yanı hazırlamak veya bir insan hakları “merceğinin” şirketin 
mevcut davranış kurallarına ne gibi katkıda bulunabileceğini 
öğrenmek istiyor olabilir. Bunun dışında, şirketinizin politika 
ve süreçlerini bu alandaki hakim küresel standart olan BM İş 
ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkelere daha uyumlu hale 
getirmek amacıyla politika ve süreçlerinizi kapsamlı bir şekil-
de gözden geçirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. 

Bir birey olarak, insanların saygınlığına ve insan haklarına 
önem veriyor olabilirsiniz. İnsan haklarının işletmeler için 
neden önemli olduğunu, şirketinizden insan hakları ko-
nusunda hangi faaliyetleri yapmasının makul olarak bek-
lendiğini ve bu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini 
öğrenmek istiyor olabilirsiniz. 

O halde, bu kılavuz ve ilişkili proje web sitesi (www.business
respecthumanrights.org) size hitap eder. 
 
1.2 Bu kılavuzun amacı nedir?  
Bu kılavuzun amacı, insan haklarına saygıyı şirketinizin tüm 
operasyonlarının bir parçası haline getirmeye dönük bir sü-
reci başlatmanıza veya bu yöndeki mevcut faaliyetleri daha 
da geliştirmenize yardımcı olacak uygulamaya ilişkin tavsi-
yeleri, deneyimleri ve bilgileri sizinle paylaşmaktır. Kılavuz 
her ne kadar tüm sorularınıza cevap veremeyecek olsa da, 
insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine ve 
giderilmesine yönelik süreci yönetmenize yönelik paramet-
reler oluşturmanıza yardımcı olabilir. 

Bu kılavuzun amacı, şirketlerin BM İş ve İnsan Haklarına 

Türkiye’deki bir giyim 
şirketinin satın alma 
müdürüsünüz. Tedarik 
zincirinizin izlenebilirliği 
konusunda endişeleriniz 
var ve tedarikçilerinizle 
daha iyi ilişkiler kurarak 
insan hakları standartlarını 
karşılamalarını 
sağlamak istiyorsunuz. 
Ne yapabilirsiniz?  

BUSINESSRESPECTHUMANRIGHTS.ORG

ADRESİNİ ZİYARET EDEREK  TÜRKİYE  KÖKENLİ 

VAKA ÖYKÜSÜ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN.

https://www.businessrespecthumanrights.org/


14

İlişkin Kılavuz İlkelerinin önemli gerekliliklerini, yani insan 
haklarına saygıyı tesis etmeye çalışırken yapılması ve kaçı-
nılması gerekenleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Kılavuz 
ayrıca, çeşitli sektör ve ülkelerdeki birçok farklı şirketten 
örnekler vererek bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği ko-
nusunda yol göstermeyi amaçlamaktadır. 

Bu kılavuzu okuduğunuzda insan hakları konusunda karşı-
laştığınız güçlüklerin üstesinden gelmek için gerekli bilgi ve 
donanıma sahip olacağınızı umuyoruz. Aynı zamanda, bunu 
tek başına yapmanız beklenmemektedir. Büyük olasılıkla, 
şirketinizin diğer fonksiyon ve departmanlarındaki iş arka-
daşlarınızdan yardım almanız gerekecektir. Ayrıca muhte-
melen STK’lar, işçi sendikaları, uluslararası teşkilatlar veya 
çok paydaşlı girişimler dahil şirket dışı güvenilir ortaklar ve 
uzman kuruluşlardan da yardım almanız gerekebilir. 

Bu süreç kapsamında, şirketinizin operasyonlarından doğ-
rudan etkilenen paydaşlarla etkileşim kurmanız, onları din-
lemeniz ve şirketinizin karar alma süreçlerinde bu kişilerin 
bakış açılarını dikkate almanız gerekecektir. 

1.3 Şirketlerin insan haklarına saygılı olması 
 neden önemlidir? 
İşletmeler ekonomik büyümeyi sağlayan ve istihdam yaratan 
başlıca unsurdur. Ancak, işletmeler hem insanlara, hem de 
kendilerine zarar verecek şekilde insan hakları açısından 
riskler teşkil edebilir. Günümüzde, şirketlerin dünya gene-
linde insanlar ve halklar üzerindeki olumsuz etkileri gün 
geçtikçe daha fazla mercek altına alınmakta ve bu konudaki 
farkındalık artmaktadır. Bir halkın yerinden olmasına yol 
açan bir maden şirketi, çocuk işçi çalıştıran tedarikçilerden 
ürün satın alan bir perakendeci, su kaynaklarını kirleten 
bir üretici veya aşırı güç kullanan güvenlik kuvvetlerine bel 
bağlayan bir şirket gibi tüm sektörlerdeki büyük ve küçük 
şirketler de buna dahildir.

BM Kılavuz İlkelerinde net olarak ortaya konduğu gibi, 
insan haklarına saygılı olmak tüm şirketlerin ortak sorum-
luluğudur. Bu aynı zamanda hızla standart uygulama haline 
gelmektedir. Örneğin, çeşitli devletler aksiyon almaktadır: 

 △ İş dünyası ve insan hakları için Ulusal Eylem Planları ha-
zırlayan devletlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 2016 
itibariyle, 35 ülke BM Kılavuz İlkelerinin uygulanmasına 
ilişkin Ulusal Eylem Planları hazırlamış veya hazırlama 
sürecindedir;1 

 △ Birleşik Krallık (İngiltere) ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) gibi ülkelerde ulusal yasalarda yapılan değişiklikler 
artık küresel tedarik zincirlerinde kölelik ve insan ticareti 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin web sitesinde (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/
Pages/NationalActionPlans.aspx) ve İş ve İnsan Hakları Kaynak Merkezinin web sitesinde (https://
business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/imple-
mentation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans) Ulusal Eylem Planları 
hakkında bilgi bulabilirsiniz. ICAR ve DIHR, Ulusal Eylem Planlarına ilişkin https://www.icar.ngo/
global-governance-and-norms/ web sitesinde bulabileceğiniz bir araç seti geliştirmiştir. 

1. 

Endonezya’daki büyük bir 
kağıt hamuru ve kağıt imalatı 
şirketinde sürdürülebilirlik 
müdürüsünüz. Şirket bugüne 
kadar hem kendisinin hem 
de tedarikçilerinin orman 
arazilerini kullanımına 
ilişkin olarak yerel halklarla 
bazı ihtilaflar yaşamıştır. Bu 
durumun hem yerel halklar 
hem de şirket açısından 
kötü olduğunu biliyorsunuz. 
Ne yapabilirsiniz?  

BUSINESSRESPECTHUMANRIGHTS.ORG

ADRESİNİ ZİYARET EDEREK  ENDONEZYA  

KÖKENLİ BU VAKA HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Bu kılavuzun hedef kitlesi kim ve 
neden önemli?

Bu kılavuzun 
amacı nedir?

1 2

https://www.businessrespecthumanrights.org/
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2. Haziran 2016 itibariyle: https://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-on-
 human-rights.
3. Bkz. See www.goo.gl/GXK10R.

risklerine karşı ya da çeşitli tüketici ürünlerinde “çatış-
malara hizmet eden mineraller”in kullanımı gibi diğer 
yüksek riskli faaliyetlerle ilgili olarak insan haklarına 
gerekli özenin gösterilmesi konusunda yapılan çalışma-
ların açıklanmasını gerektirmektedir. Finansal olmayan 
verilerin açıklanmasına dair Avrupa Birliği Direktifini, üye 
ülkelerin kendi mevzuatlarına aktarmaları bekleniyor. Bu 
sayede, AB genelinde insan haklarıyla ilgili kurumsal beyan 
gereklilikleri güçlenecektir;

 △ Hindistan, Malezya ve Güney Afrika dahil olmak üzere sa-
yıları gün geçtikçe artan birçok yargı bölgesindeki borsalar 
ve düzenleyici kurumlar, toplumsal konulara ilişkin daha 
fazla miktarda verinin açıklanmasını zorunlu kılmakta 
veya teşvik etmektedir;

 △ Hollanda devleti; ilgili sektörlerin küresel değer zincirle-
rindeki insan hakları ve diğer hususlarla ilişkili risklerin 
nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda yeni bir muta-
bakata ulaşılması amacıyla sanayi birliklerini ve bunların 
üyelerini, STK’ları, işçi sendikalarını ve devletin kendisini 
ilgilendiren bir düzine farklı sektörde müzakere edilmiş 
“anlaşmalar” sürecini başlattı; 

 △ Gün geçtikçe artan sayıda OECD ülkesindeki ulusal ihracat 
kredisi kurumları ve kalkınma finansmanı kuruluşları, 
insan haklarını kendi mevcut çevresel ve toplumsal durum 
tespiti çalışmalarına entegre etmenin yollarını aramaktadır;

 △ Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü ve Güneydoğu 
Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Devletlerarası İnsan Hakları 
Komisyonu gibi bölgesel kuruluşlar, BM Kılavuz İlkelerini 
işletmelerin insan hakları konusunda karşılaması gereken 
beklentilere ilişkin hakim küresel referans noktası olarak 
kabul etmektedir;

 △ Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kılavuz İlkelerini refe-
rans alarak tedarik zinciri sorumluluğu konusunda yeni 
inisiyatif ve standartlara ihtiyaç duyulup duyulmadığını 
tartışmaya başlamıştır.

Şirketler ve diğer paydaşlar tarafından alınan aksiyonlar:
 △ Hızla artan sayıda şirket insan haklarına saygılı olma 

konusunda açık bir taahhüt ve kararlılık sergilemekte-
dir; örneğin, 9.000’den fazla şirket BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin On İlkesine uymayı taahhüt etmiştir (BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Kılavuz İlkeleri arasında-
ki ilişkiye dair açıklama için Bölüm 4’e bakın), 340’tan fazla 
şirket insan hakları politikası yayımlamıştır2  ve giderek 
artan sayıda şirket kendi insan hakları performansını kap-
samlı bir şekilde raporlamaktadır; 3

 △ Önde gelen uluslararası sürdürülebilirlik standartları 
bugün BM Kılavuz İlkeleriyle büyük ölçüde uyumlu hale 
getirilmiştir, örneğin: 

 △ OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi, 
 △ ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı,

Güney Afrika’daki bir 
bankanın etik başkanısınız. 
Şirketiniz zaten 
uygulanmakta olan bazı iyi 
sistemlere sahip fakat şirketin 
insan haklarına saygılı 
olma sorumluluğunu yerine 
getirebilmesi için bundan 
daha fazlasını yapmanız 
gerektiğinin farkındasınız. 
İş arkadaşlarınızı da ikna 
ederek mevcut sistemleri 
nasıl güçlendirebilirsiniz? 

BUSINESSRESPECTHUMANRIGHTS.ORG

ADRESİNİ ZİYARET EDEREK  GÜNEY AFRİKA  

KÖKENLİ BU VAKA HAKKINDA BİLGİ EDİNİN 
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 △ International Finance Corporation (IFC) Sürdürülebilir-
lik Çerçevesi ve Performans Standartları;

 △ Yönetim altındaki varlıkların 4,8 trilyon ABD doları tu-
tarındaki kısmını temsil eden sosyal sorumluluk sahibi 
yatırımcılar, daha güvenilir insan hakları raporlama çer-
çevelerini ve ayrıca şirketlerin BM Kılavuz İlkelerine göre 
performansının değerlendirilmesine yönelik karşılaştırma 
çalışmalarını desteklemektedir; 4

 △ Küresel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’lar, düzenle-
dikleri kampanyalar yoluyla Kılavuz İlkeleri de kullanarak 
şirketleri gün geçtikçe daha fazla ölçüde sorumluluklarını 
yerine getirmeye çağırıyor;

 △ Uluslararası Barolar Birliği, Kılavuz İlkelerin hukuki süreç-
lerde uygulamaya konulması konusunda ulusal baro birlikle-
rine ve tüm şirket avukatlarına yönelik bir rehber yayımladı.5 

 △ İnsan hakları üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğin-
den endişe eden yerel halkların sergilediği güçlü muhalefet 
nedeniyle şirketlerin projelerini geciktirebilir, askıya 
aldırabilir veya iptal ettirebilir. Tıpkı proje web sitesin-
de yayımlanan Meksika kökenli vaka öyküsünde paylaşılan 
rüzgar çiftliği projesi gibi.

 △ Çalışanlar ve yerel halklar ile ihtilafın maliyetleri, 
kıdemli lider kadrosu da dahil olmak üzere personelin 
söz konusu ihtilafların yönetimine mesai harcaması gibi 

4. Bkz. http://www.ungpreporting.org/early-adopters/investor-statement/.
5. Bkz. http://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=420dc178-5f9d-48eb-978e- 
 8876feffd8ab. 
6. Rachel Davis and Daniel M. Franks, “Costs of Company-Community Conflict in the Extractive  
 Sector”, Corporate Responsibility Initiative Report No. 66, Harvard Kennedy School, 2014, erişim  
 adresi: www.goo.gl/9WGrs5. 

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ŞİRKET İLE YEREL HALK ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN 
MALİYETLERİ 6 
Harvard Kennedy School Kurumsal Sorumluluk İnisiyatifi, Shift ve Queensland 
Üniversitesi  tarafından yürütülen ayrıntılı bir çalışmada, yerel halklarla yaşanan 
ihtilafların madencilik şirketlerine, ayrı ayrı bütçe kalemlerine etkisi toplandığında, 
çok büyük maliyetler doğurduğu ortaya konulmuştur. En sık gözlemlenen maliyetler, 
geçici kapatma veya gecikmeler yüzünden ortaya çıkan üretim kaybıyla ilişkilidir. 
Örneğin, 2-3 milyar ABD doları yatırımın yapıldığı birinci sınıf bir madencilik şirketi 
açısından bu gibi bir durum, gecikme haftası başına net bugünkü değer cinsinden 27 
milyon dolarlık bir kayıp demektir. En büyük maliyetler ise gerçekleştirilemeyen planlı 
projeler, büyüme planları veya satışlar ile bağıntılı değer kaybı cinsinden ortaya çıkan 
fırsat maliyetleridir. Personelin mesaisini, özellikle de üst yönetimin mesaisini ihtilafları 
yönetmede harcamak zorunda kalmasından ortaya çıkan maliyetler en sık gözden 
kaçırılan maliyetlerdir. 

Çalışmada ayrıca madencilik dışındaki diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 
faydalı bulduğu bir maliyet tipolojisi çıkarılmıştır. Şirketler bu maliyet tipolojisini, 
gerçekte karşılaştıkları fakat farklı bütçe kalemlerine yansımayan maliyetler hakkında 
bilgi eksikliği bulunan alanları tanımlamada kullandılar. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 

1 3Bu kılavuzun hedef kitlesi kim ve 
neden önemli?

Şirketlerin insan haklarına saygılı olması 
neden önemlidir?
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“gizli maliyetler” içerir. 
Madencilik sektörü proje-
lerinin incelendiği bir ça-
lışmada bu maliyetin, şir-
ket ve halklar arasındaki 
ihtilaflardan kaynaklanan 
maliyetler arasında en çok 
gözden kaçırılan maliyet 
olduğu tespit edilmiştir 
(bu sayfadaki kutuya ba-
kın). 

 △ Arazi mülkiyetiyle ilgili 
riskler çeşitli sektörler-
deki şirketler açısından 
kabul edilen bir güçlük 
teşkil etmektedir. 
Gelişen pazar ekonomi-
lerindeki arazi işletme 
imtiyazlarının incelendiği 
2013 tarihli bir çalışma-
da, belirli bir işletme 
imtiyazı alan bir şirketin 
onda üç olasılıkla şirketin 
arazi üzerindeki yasal 
veya geleneksel mülkiyet 
hakları konusunda halkla 
ihtilaflar yaşayabileceğini 
göstermektedir.7  Oxfam’ın 
“Behind the Brands” kam-
panyasında toprak gaspı 
ve büyük markalar arasın-
daki ilişki vurgulanmıştır.8 

Coca-Cola, PepsiCo, Unile-
ver vb. şirketler toprak gaspı konusunda kendi tedarik zin-
cirlerini de kapsayacak şekilde “sıfır tolerans” politikaları 
uygulamaya başlamaktadır. 

 △ İnsan hakları ihlallerinde rol aldıkları iddiasıyla şirketler 
aleyhine yasal tazminat talepleri arasında şu örnekler 
yer almaktadır: Guatemalalı yan kuruluşunun faaliyetle-
rinden Kanadalı bir madencilik şirketinin ana şirket olarak 
sorumlu olduğuna ilişkin iddialar; şeker üretimi alanında 
uluslararası dev bir holding olan Tate & Lyle’in iki şeker 
kamışı tedarikçisi tarafından kullanılmakta olan araziler-
den zorla tahliye edildikleri iddiasıyla Kamboçyalı çiftçiler 
tarafından holding aleyhine Birleşik Krallık Yüksek Mah-
kemesinde açılan dava.9  Ayrıca, Birleşik Krallık’taki Shell, 
BP, Trafigura vb. şirketlerin müdahil olduğu davalarda 
görülen yüksek profilli uzlaşmalar10 ve ABD’de Yabancı 

7. The Munden Project, ‘Global Capital, Local Concessions: A Data-Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging  
 Market Economies’, September 2013, p.2, erişim adresi:www.goo.gl/CRsucI. 
8. Bkz. https://www.behindthebrands.org/. 
9. Şirketin ayrıca, sürdürülebilir şeker kamışı üretimini destekleyen çok paydaşlı bir inisiyatif olan Bonsucro’ya üyeliği de askıya alındı.
10. Vaka profilleri için İş ve İnsan Hakları Kaynak Merkezi’nin kurumsal yasal sorumluluk portalına bakın: www.goo.gl/w5ORfI. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: TÜRKİYE 

Adil Giyim Vakfı tarafından Türkiye’deki fabrikalarda gerçekleş-
tirilen çalışma, çalışanların güvendiği bir şikayet sistemi tesis 
etmenin önemini ortaya koymaktadır. Deneyimler bize, sorun-
ları çözmek üzere çalışanlarla diyalog kurulmasını temel alan 
bu gibi bir mekanizmanın mevcut olduğu durumlarda işçi hak-
larına daha fazla saygı duyulduğunu göstermektedir. Bu kap-
samda, ibadet alanları sağlanması, sosyal hakların tam olarak 
ödenmesi, göz yorgunluğunu önlemek için üretim tesislerine 
daha iyi aydınlatma sistemleri kurulması, yeterli temiz içme 
suyu sağlanması gibi önlemler alınabilir. 

Türkiye’de şirketler, işçi haklarına saygılı olunduğunda işçile-
rin motivasyon ve üretkenliğinin arttığını gözlemlemiştir. İlgili 
şirketlerden birinde yönetici olarak görev yapan bir kişi bu 
konuda şu ifadeyi kullanmıştır: “İşçiler görüşlerinin dinlendi-
ğini hissettiğinde üretimin hızı ve kalitesi arttı”. Bu durum ise 
hem işletmeye, hem de işçilere fayda sağlamaktadır. 

Proje sitesini ziyaret ederek Türkiye kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çalışan güveni, motivasyonu ve üretkenliği

https://www.businessrespecthumanrights.org/
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Haksız Fiil Kanunu uyarınca açılan 180 dava ve buna karşı 
yaklaşık 80 milyon ABD doları değerinde olduğu tahmin 
edilen uzlaşmalar da dikkat çekicidir.11 

 △ Davalara ek olarak, OECD 
Kılavuzlarına bağlı 46 ülkede-
ki resmi, devlet kontrollü “Ulu-
sal Temas Noktaları”na OECD 
Çok Uluslu Şirketler Reh-
beri kapsamında şirketler 
aleyhinde bildirilen insan 
hakları şikayetlerinin sayısı 
artmaktadır. Yakın zaman 
önce Harvard’da yapılan bir 
araştırma, bu şikayetlerin 
büyük çoğunluğunun insan 
hakları sorunlarıyla ilişkili 
olduğunu göstermektedir.12  

Diğer yandan şikayetlerin 
çeşitliliğinde bir artış mey-
dana gelmiş olup; şikayetler 
işçi haklarının ötesinde halk 
konsültasyonlarıyla ilişkili 
sorunlara, geçim kaynak-
larının engellenmesi veya 
tahrip edilmesine, sağlık ve 
barınmaya, gizlilik haklarına 
ve tarım, altyapı ve finans 
sektörlerindeki vakalara 
kadar uzanmaktadır.  

İnsan haklarına saygılı 
olunması ayrıca çeşitli iş 
fırsatlarını da beraberinde 
getirmektedir, örneğin: 

 △ Çalışanları şirket bünE-
VETinde tutma ve işe alım 
oranlarında iyileşme; 
şirketin bu alandaki perfor-
mansına daha da fazla odak-
lanan yeni nesil liderlerin 

 △  işe alımı ve yetenekli kadın personelin şirket bünEVETin-
de tutulması da buna dahildir; 13

 △ İnsan haklarıyla ilişkili riskleri etkin bir şekilde yöneten 
bir şirketle çalışması durumunda daha az riskle karşı 

11. Michael Goldhaber, “Corporate Human Rights Litigation in Non-U.S. Courts: A Comparative 
 Scorecard”, 3 UC Irvine Law Review, 127, 2013. 
12. John Ruggie and Tamaryn Nelson, “Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational 
 Enterprises: Normative Innovations and Implementation Challenges”, Harvard Kennedy School 
 Corporate Responsibility Initiative Working Paper No. 66, May 2015, erişim adresi: 
 www.goo.gl/ZGyvVl. 
13. Lauren McCarthy, Liz Kirk and Kate Grosser, “Gender equality: it’s your business”, 2012, erişim  
 adresi: www.goo.gl/f8JmpJ. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: ENDONEZYA

Cakarta’da bulunan Asia Pulp and Paper (APP), kendisinin 
ve tedarikçilerinin operasyonlarını yürüttüğü bölgenin 
yakınında yaşayan halklarla daha iyi ilişkiler kurmak için 
harekete geçti ve bu kapsamda, politikalarına halk onayına 
ilişkin gereklilikler ekledi. Bu hareketin tetikleyici unsuru, 
yerel halkın geçim kaynağını etkileyen orman alanlarının 
temizlenmesine ilişkin devam eden iddialar ve şirketin işlerini 
etkileyen ihtilaflardı.

APP İdari Direktörü ve Sürdürülebilirlik Başkanı Aida 
Greenbury’ye göre: “İşten konuşmamız gerekirse uzun 
vadede olacakları konuşmamız gerek. Burada bir yıl veya 
10 yıl içinde alacağımız ürünler söz konusu değil, belki de 
önümüzdeki 100 yılı etkileyecek bir durum söz konusu. Bu 
nedenle, olacakları önlemenin maliyetini, daha da büyük 
ölçekte meydana gelebilecek ve işlerinizi etkileyebilecek 
gelecekteki ihtilafları hiçbir şey yapmadan beklemenin 
maliyetiyle karşılaştırırsak, yerel halkın araziyi kullanma 
hakkına saygılı olarak ihtilafları önlemenin hem kısa hem de 
uzun vadede daha az maliyetli olacağını görebiliriz.” Proje 
sitesini ziyaret ederek Endonezya kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinin. 

APP iş vakası

1 3Bu kılavuzun hedef kitlesi kim ve 
neden önemli?

Şirketlerin insan haklarına saygılı olması 
neden önemlidir?
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karşıya kalacağının farkında olan devletler, finansman 
kuruluşları, şirket müşterileri ve alıcıları kapsayan iş 
fırsatlarına daha fazla erişim olanağı; 

 △ Sosyal sorumluluk sahibi yatırımcılar ve finansman kuru-
luşlarının, finans dışı riskleri iyi yönetebilen bir şirketin 
genel şirket yönetiminde de başarılı olacağına dair inanç-
larının gün geçtikçe artması saEVETinde sermayeye daha 
kolay erişim olanağı;

 △ İşçiler, yerel halk ve diğer paydaşlarla daha iyi ilişkiler ve 
bu sayede güvenin pekiştirilmesi ve “şirket faaliyetlerinin 
toplumsal olarak daha güçlü bir şekilde onaylanması”;

 △ Şirketler tarafından yenilikçi yeni ürün ve hizmetler 
üretilmesi; örneğin, etik değerlere uygun olarak üretilmiş 
telefonlar veya çikolata, belirli sürdürülebilirlik alanlarına 
(suya erişimin sağlanması gibi) yatırım yapılarak geliştiri-
len tasarruf ürünleri gibi.

1.4 Bu kılavuzdan başka kimler yararlanabilir? 
Her ne kadar bu kılavuzun asıl hedef kitlesi şirketler olsa da, 
başka kişi ve kurumların da bu kılavuzdan yararlanabileceği-
ni umuyoruz. Örneğin:

 △ Bu kılavuz, kendi tedarik zincirleri de dahil olmak üzere 
şirketlerden insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri 
önleme ve yönetme konusunda makul olarak beklenebi-
lecek aksiyonlar açısından Kılavuz İlkelerin belirlediği 
beklentiler hakkında ve şirketlerin nelerden sorumlu tu-
tulabileceği hakkında sivil toplum kuruluşlarına ayrıntılı 
bilgi sağlamaktadır.14

 △ Bu kılavuz; Kılavuz İlkelere uyum sağlamak isteyen 
sektör girişimleri veya çok paydaşlı girişimler için, kendi 
kurallarının ve üyelerinin beklentilerinin insan haklarına 
saygılı olma kurumsal sorumluluğuna ne derecede uyumlu 
olduğunu gözden geçirmede yararlanabilecekleri yardımcı 
bir referans kaynak görevi görebilir.

 △ Bu kılavuz, yatırımcılar için güvenilir bir insan hakları risk 
yönetim sisteminin uygulamada nasıl olması gerektiğinin 
tanımlanmasına yardımcı olabilir ve yatırımcıların yatırım 
yapacakları kuruluşlarla ilişkilerini bilgiye dayalı olarak 
yürütmelerine yardımcı olabilir.

 △ Bu kılavuz, insan haklarına saygılı olma sorumluluklarını 
yerine getirme konusunda uzman desteği alan şirketler 
için, farklı şirketlerin bu konulara ilişkin sorumluluğu na-
sıl düzenlediği hakkında bilgi sağlayabilir ve şirketin karar 
alma süreçlerinde dış girdilerin kritik önem taşıyabileceği 
noktaları tam olarak tanımlayabilir. 

14. Kılavuz İlkelere ilişkin STK perspektifi için bkz. Oxfam International, “Business and Human Rights: An Oxfam perspective on the UN Guiding   
 Principles”, 2013, erişim adresi: www.goo.gl/olc25C. 
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Savunma kuruluşları için özellikle Çok Uluslu Kuruluşlar 
Araştırma Merkezi (SOMO) tarafından hazırlanan kılavuz 
yararlı olabilir: bkz. SOMO, “How to use the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights in company rese-
arch and advocacy” (2012).15  Yukarıda belirtilen kılavuz sivil 
toplum kuruluşları için özel olarak hazırlanmıştır ve birden 
çok dilde sunulmaktadır. 

15. Yerli Halkların Haklarına ilişkin eski Özel Raportör James Anaya, onay ve konsültasyon   
 süreçlerinin etkili olabilmesi için taşıması gereken özellikleri belirlemiştir: UN Doc  
 No A/HRC/21/47 (6 July 2012), pp.16–18, erişim adresi: http://www.ohchr.org/Documents/  
 HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-47_en.pdf.
16. Örneğin bkz. Oxfam Australia, “Guide to Free, Prior and Informed Consent”, 2014, birçok dilde  
 sunulmaktadır, erişim adresi: www.goo.gl/IlUQYI. 
17. Bkz.www.goo.gl/vyfCs6.  Sonuçlar, madencilik sektöründe petrol ve gaz sektörüne kıyasla daha 
 fazla şirketin FPIC ile ilgili taahhütlerde bulunduğunu göstermenin yanı sıra örneğin kadınların 
 karar alma süreçlerine katılımıyla ilgili trendlerde olduğu gibi bazı hayal kırıklığı yaratan  
 trendleri vurgulamaktadır. 
18. Bkz. www.goo.gl/IqdC4l. 

1 5

ONAY ALMANIN FAYDALARI VE ZORLUKLARI 
Şirketler için arazi kullanma lisansı alma işlemleri genellikle devlet tarafından yürütülen 
bir halkla konsültasyon veya onay sürecini kapsar. Çoğu zaman, halkla yapılan ilk 
konsültasyonda bir proje önerisi veya belirli bir arazinin kullanımı ile ilgili derin endişeler 
ortaya çıkar; ancak, devlet süreci zaman zaman hızlandırarak devam ettirir ve her şeye 
rağmen şirkete izin verir. Şirket daha sonra operasyonları başlatmaya çalışır; fakat 
halkın çok güçlü direnç göstermesi nedeniyle bunu başaramaz. 

Bu örnek, şirketin bir proje için ilgili halkın desteğini veya onayını alma konusunda 
sadece devlet tarafından yürütülen bir sürece bel bağlayamayacağını tecrübe ederek 
öğrendiği klasik bir durumdur. 

Kılavuz İlkeler kapsamında, şirketlerin potansiyel olarak hassas veya marjinal gruplar için 
geçerli olan belirli standartlara uymaları beklenir. Bu standartlar yerel halkın ücretsiz, 
önceden alınan ve bilgilendirilmiş onay (FPIC) hakkını da kapsar.  Devletlerin büyük 
çoğunluğu tarafından imzalanan Yerli Halklar Hakları Bildirisi’nde belirtildiği gibi, 
faaliyetlerin yerli halkların geleneksel olarak sahibi olduğu, kullandığı veya üzerinde 
yaşadığı toprakları, bölgeleri veya diğer kaynakları etkileyeceği durumlarda FPIC 
zorunludur. 16

Bazıları, FPIC’nin temel ilkeleriyle tutarlı olarak onay veya konsültasyon ve müzakere 
hakkının ilgili toprakları hukuka uygun veya geleneksel olarak kullanan veya bu 
toprakların üzerinde yaşayan her halk için geçerli olması gerektiğini savunmaktadır.17  
FPIC süreci sosyal ihtilafın azaltılmasına, bir projenin tüm paydaşlar gözündeki 
meşruluğunun artırılmasına yardımcı olur ve dolayısıyla, sürdürülebilir kalkınma 
için önemli bir esas teşkil eder. Gün geçtikçe artan sayıda şirket FPIC için kapsamlı 
taahhütlerde bulunmaktadır. Örneğin, proje web sitesinde yer alan Endonezya kökenli 
ilgili vaka öyküsü karşısında APP’nin yaklaşımına ve Halk Onayı İndeksinde yer alan 
madencilik şirketlerinin taahhütlerine ilişkin Oxfam analizine bakın. 18

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER

Bu kılavuzun hedef kitlesi kim ve 
neden önemli?

Bu kılavuz nasıl hazırlandı ve kılavuzu özel 
kılan unsurlar neler?
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1.5 Bu kılavuz nasıl hazırlandı ve kılavuzu özel kılan 
 unsurlar neler? 
Bu kılavuz şirketler ve paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde 
geliştirildi. Bu kılavuzun ilk sürümü, 2008-2010 yılları ara-
sında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Global Compact 
Network Hollanda tarafından hazırlanmıştı. Bu projede, Hol-
landa merkezli çok uluslu 10 şirkette, daha sonra BM Kılavuz 
İlkeleri olarak karşımıza çıkacak olan ilke ve uygulamalar, 
özellikle de insan hakları durum tespiti için pilot uygulama 
gerçekleştirildi. Sonuçlar; 2010 yılında, UN Global Compact 
Liderler Zirvesinde Unilever (projeye katılan şirketlerden 
biri) CEO’su Paul Polman ve Global Compact Network Hol-
landa Başkanı André van Heemstra tarafından ilk kez halkla 
paylaşıldı. Bu ilk yayında, BM Kılavuz İlkelerinin geliştirildiği 
bilgisi verildi. 19

Yayın dünya çapında şirketler ve paydaşları tarafından yaygın 
olarak dikkate alındı. Global Compact’in bazı yerel ağları bu 
belgeyi tercüme etti ve Global Compact Network Hollanda’dan 
takip projesinde işbirliğine girmesini istedi. Shift, Oxfam 
ve GC Hollanda daha sonra 2014’te yeni bir projeye başladı: 
Küresel Perspektifler Projesi. Hollanda hükümeti kendi İş ve 
İnsan Hakları İçin Ulusal Eylem Planının bir parçası olarak 
bu projeye destek verdi.

Proje ekibi Endonezya, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye’de, 
bu dört ülkedeki Global Compact yerel ağları ve Oxfam bağlı 
kurumlardan oluşan ülke ortaklarıyla birlikte iş ve insan hak-
ları tartışması ve kapasite oluşturma atölyeleri düzenledi. Bu 
atölyelerde, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri insan hak-
larına saygının işletmeler tarafından uygulamaya konulması-
na ilişkin deneyimlerini, bu konudaki perspektiflerini kendi 
yerel vaka öyküleriyle birlikte paylaştılar. Söz konusu vaka 
öykülerinden bazıları bu kılavuzda yer almaktadır ve ilişkili 
proje web sitesinde (www.businessrespecthumanrights.org) 
daha ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır.

Bu dört atölyede, 250’nin üzerinde katılımcı; içme suyu ve 
sıhhi tesisat hakları, toprakla ilgili insan hakları üzerindeki 
etkiler, azınlıklar ve yerli halkların hakları, kadın hakları, te-
darik zinciri yönetimine dönük yenilikçi yaklaşımlar, telafi ve 
şikayet mekanizmaları ve paydaşları sürece dahil etmeye dair 
kilit temalar ile ilgili olarak insan haklarına saygılı iş yapma 
yöntemlerini inceledi. Bu kılavuza ilişik Ek A’da her bir ülke 
atölEVETi ve bağlamı ile ilgili kısa özetler yer almaktadır.

Ülke atölyelerinde yükselen ekonomilerde faaliyet gösteren 
şirketlerin, Global South’ın ve işçi ve halkların haklarının ko-
runmasına yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarının bu bağ-
lamlardaki görüşleri paylaşıldı. Tedarik zincirindeki belirli 

19. Eski BM Özel Temsilcisi tarafından hazırlanan ve BM Kılavuz İlkelerini içeren nihai raporun 11. paragrafında, Ruggie projeye şu şekilde atıfta bulundu: 
 “Kılavuz İlkelerden bazıları aynı zamanda sahada test edildi… Kılavuz İlkelerde yer alan insan hakları durum tespiti hükümlerinin uygulanabilirliği  
 10 şirket tarafından kurum içi olarak test edildi.” 
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sorunların çözümü konusunda sergilenen yakın işbirliğinden 
madencilik, altyapı ve diğer büyük etkiye sahip projeleri çev-
releyen son derece ihtilaflı ilişkilere kadar çok çeşitli paydaş 
ilişkileri tartışıldı. 

Oxfam yerel ağlarının ve bağlı kurumların ve Küresel Pers-
pektifler Projesine katılmış olan GC Hollanda üEVETi sekiz 
şirketin (ABN AMRO, AkzoNobel, KPMG, Philips, Rabobank, 
Randstad, Shell ve Unilever) temsilcilerinin katılımıyla 
2016’nın ortasında Lahey’de düzenlenen bir gözden geçirme 
atölEVETinde bu bilgiler ve proje ortaklarının kendi dene-
yimleri tartışıldı. 

Bu atölye çalışması, kılavuzun bu güncellenmiş sürümünün 
temelini tesis eden derslerin özümsenmesine yardımcı oldu. 
Proje web sitesi; insan haklarına saygının çeşitli bağlamlarda 
şirket operasyonlarına entegre edilmesi konusuna ilişkin şir-
ket ve paydaş görüşlerini yansıtan dört vaka öyküsü de dahil 
olmak üzere bu bilgilere daha interaktif bir yoldan erişilebil-
mesine olanak sağlamaktadır. 

1.6 Bu kılavuzun yapısı nasıl tasarlandı?  
Bu kılavuz farklı okuyucuların kılavuza farklı noktalarda 
başlamasına imkan verecek şekilde yapılandırıldı: 

 △ İş dünyası ve insan hakları alanında henüz yeni olan ve 
daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyuculara yönelik 
olarak Bölüm 2’de; insan hakları, insan haklarının işle bağ-
lantısı, BM Kılavuz İlkelerindeki temel kavramlar ve bu 
kavramların şirketler için pratikte ne anlama geldiği 
konuları ele alınmaktadır. 

 △ Uygulama noktasına odaklanan ve atılması gereken belirli 
adımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen oku-
yuculara yönelik olarak Bölüm 3’te; şirketlerin insan 
haklarına saygılı olma sorumluluklarını yerine getire-
bilmek için uygulamaları gereken her bir temel bileşen 
(kısaca: kuruluş genelinde tesis edilmiş yerleşik bir politika 
taahhüdü; insan hakları durum tespiti süreçleri ve paydaş-
ları sürece dahil etmeye ve telafiye ilişkin süreçler) ile ilgili 
çeşitli kılavuz maddelerinin yanı sıra “kaçınılması gereken 
gizli tuzaklar” ele alınmaktadır. Her bir bölüm aynı zaman-
da “KOBİ’lere yönelik öneriler”i20  ve ek bilgi kaynaklarını 
içermektedir.  

 △ Bölüm 4’te birbirine paralel iki konu hakkında kısa 
arka plan bilgileri sunulmaktadır: BM Kılavuz İlkeleri ile 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesinin birbirini 
tamamlayıcı niteliği ve BM Kılavuz İlkelerinin Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri ile bağıntısı. 

1 5

20. Avrupa Komisyonu, KOBİ’ler için “My business and human rights” adlı faydalı bir kılavuz hazır-
 lamıştır: www.goo.gl/XG0Kyq 

Endoznezya, 
Meksika, 
Güney Afrika 
ve Türkiye’de 
gerçekleştirilen 
ve şirketler ve 
sivil toplumdan 
katılan 
250 kişinin 
katıldığı atölye 
çalışmaları, 
insan hakları 
konularıyla 
ilgili önemli 
geri bildirimler 
sağlamıştır.

Bu kılavuzun hedef kitlesi kim ve 
neden önemli?

Bu kılavuz nasıl hazırlandı ve kılavuzu özel 
kılan unsurlar neler?
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 △ Bu kılavuz boyunca, işlenen konuları açıklamak için 
şirketlerden örnekler sunulmaktadır. İlişkili proje web 
sitesinde ek materyallerle desteklenen dört farklı ülkeden 
gelen ayrıntılı dört vaka öyküsü bulunmaktadır: www.
businessrespecthumanrights.org. 

Bu kılavuzun işletmelerde insan haklarına saygının tesis 
edilmesine katkıda bulunacak aksiyonlar almanıza yardımcı 
olacağını umuyoruz. u

Kılavuz boyunca 
şirketlerden 
yaşanmış 
tecrübeler 
paylaşılmaktadır.
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Şirket 
fonksiyonu

İlgili sorunlara
örnekler

Etkilenen insan haklarına
örnekler

İnsan 
kaynakları

 △ Kadın ve erkek personelimizle ilgili işe 
alım, ücretlendirme ve terfi kararları 
tamamen işçilerin iş yetkinliklerine 
dayalı olarak alınıyor mu? 

 △ Kadınlar ve erkeklere aynı iş için aynı 
ücret ödeniyor mu?

 △ İşyerinde cinsel taciz olayları nasıl ele 
alınıyor?

 △ Ayrımcılık yapılmaması 
 △ Kadın hakları 

Sağlık ve 
güvenlik

 △ İşyerlerimiz personelin zihinsel ve 
fiziksel sağlığı açısından güvenli mi? 

 △ Adil ve uygun koşullar altında 
çalışma hakkı 

 △ Sağlık hakkı

Satın alma  △ Tedarikçilerimiz; çocuk işçi çalıştırma, 
zorla işçi çalıştırma, örgütlenme ve 
toplu sözleşme özgürlüğüne ilişkin 
standartlar da dahil olmak üzere temel 
işgücü standartlarına uyuyor mu?   

 △ İşçi sendikası kurma ve üye olma 
hakkı

 △ Toplu sözleşme hakkı 
 △ Köleliğin bulunmaması 
 △ Çocuk hakları

Ürün 
güvenliği

 △ Ürünlerimizden herhangi biri müş-
terilerimiz veya son kullanıcılarımız 
açısından potansiyel olarak tehlikeli mi 
(örneğin, sağlıklarını olumsuz etkileye-
bilecekleri veya hassas kişisel bilgilerin 
yayılmasına yol açabilecekleri için)? 

 △ Sağlık hakkı
 △ Gizlilik hakkı

Halkla
ilişkiler

 △ Operasyonlarımıza veya tesislerimize 
yakın bölgelerde yaşayan yerel halklar 
faaliyetlerimizden etkileniyor mu 
(örneğin, kirlilik, aşırı toz veya gürültü 
nedeniyle)?

 △ Operasyonlarımız insanların farklı bir 
konuma taşınmasına yol açıyor mu? 

 △ Yeterli bir yaşam standardı hakkı 
 △ Su ve sıhhi tesisat hakkı
 △ Sağlık hakkı
 △ Ücretsiz, önceden alınan ve 

bilgilendirilmiş onay hakkı dahil 
yerli halkların hakları

Tablo: Bir işletme ile insan hakları arasındaki bağlantıya örnekler  

2.1 Şirketlerin insan hakları üzerindeki   
 etkilerle bağlantısı nedir?
Şirketlerle insan hakları konusu konuşul-
duğunda çoğu zaman şu tip sorularla karşı-
laşılmaktadır: Bir işletme olarak gerçek an-
lamda nelerden sorumluyum? İnsan hakları 
devletin sorumluluğunda olan bir konu değil 
mi? İnsan haklarına salt “saygı”nın ötesine 
geçmek istediğimizde neler yapabiliriz? 

Bu sorulara farklı paydaşların birbirinden çok 
farklı cevaplar vermesi nedeniyle konuyu net-
liğe kavuşturmak amacıyla BM İş Dünyası ve 
İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkeleri hazır-
landı. Kılavuz İlkeler, insanların maruz kalabi-
leceği zararları önleme ve giderme konusunda 
şirketlerden makul olarak beklenebilecek 

eylemleri belirleyen hakim bir çerçevedir. 

Şirketlerin eylemleri ve kararları, insan-
ların insan haklarından istifade etmesine 
olumlu veya olumsuz etkilerde bulunabilir. 
Şirketler çalışanlarının ve taşeron işçile-
rin, tedarik zincirlerindeki çalışanların, 
operasyonlarına yakın bölgelerde yaşayan 
halkların, ürün veya hizmetlerini kullanan 
müşterilerin ve son kullanıcıların insan 
hakları üzerinde etkiye sahip olabilir. Şir-
ketler insan haklarının neredeyse tamamı 
üzerinde doğrudan veya iş ilişkileri yoluyla 
dolaylı olarak etkiye sahip olabilmektedir-
ler. Aşağıdaki tabloda bir işletmenin farklı 
tür insan hakları üzerinde yol açabileceği 
etkilere bazı örnekler verilmiştir. 
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Uygulamada, belirli sanayilerde ve koşullarda bazı hakların 
olumsuz etkilenmesi riski diğer haklara kıyasla daha yük-
sektir. Şirketlerin bunlara daha fazla dikkat etmesi gerekir. 
Fakat prensipte tüm şirketler uluslararası düzeyde kabul 
edilen bir insan hakkı üzerinde potansiyel olarak olumsuz 
bir etkiye yol açabilir. 

Bu durum şu iki soruyu gündeme getirmektedir: “uluslara-
rası düzeyde kabul edilen insan hakları” nelerdir ve insan 
hakları üzerinde olumsuz etki ne demektir?

2.2 Uluslararası düzeyde kabul edilen insan hakları” 
 nelerdir? 21

İnsan hakları fikri güçlü olduğu kadar basittir: İnsanlar say-
gınlıkla muamele görme hakkına sahiptir. İnsan hakları; uy-
ruğu, ikamet yeri, cinsiyeti, milli veya etnik kökeni, ırkı, dini, 
dili veya statüsü ne olursa olsun tüm insanlar için geçerlidir. 
Her birey ayrımcılığa maruz kalmadan insan haklarından 
yararlanma hakkına sahiptir. Bu hakların hepsi birbiriyle 
ilişkilidir, birbirine bağlıdır ve birbirinden ayrılamaz. 

Uluslararası insan hakları yasası, birey veya grupların insan 
haklarını desteklemek ve korumak amacıyla devletlerin 
belirli usullerde hareket etmesini veya belirli eylemlerden 
uzak durmasını gerektiren yükümlülükleri belirlemektedir. 
1948’de yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yaşanan vahşetin tekrarını önlemek 
amacıyla birçok ulusun temsilcisi tarafından hazırlanmıştır 
ve modern insan hakları yasasının dönüm noktasıdır. 1993’te 
düzenlenen Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansında, 
konferansa katılan 171 ülkenin tamamı bu belgede ifade 
edilen amaçlara yönelik taahhütlerini yeniden teyit etmiştir. 
Evrensel Bildirge her ikisi de 1966 tarihli olan Medeni ve 
Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi yoluyla 
uluslararası yasaya eklenmiştir. Bu sözleşmelerden her biri 
150’den fazla devlet tarafından imzalanmıştır. Bu üç belge 
topluca “Uluslararası İnsan Hakları Yasası” olarak anılmak-
tadır. 

İşçilerin insan haklarıyla ilgili olarak, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar 
Bildirgesi, örgüte üye tüm devletlerin şu dört ilke ve hak 
kategorisine ilişkin gereklilikleri yerine getirmesini zorunlu 
kılmaktadır: örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı; 

21. Aşağıdaki metnin büyük bir bölümü şu referans kaynaktan alınmıştır: Shift and Mazars, UN  
 Guiding Principles Reporting Framework, Chapter 4, erişim adresi: www.UNGPreporting.org.  

İnsan hakları 
nosyonu 
güçlü olduğu 
kadar basittir: 
İnsanların 
onurlu bir 
şekilde muamele 
görmeye hakları 
vardır.

BM Kılavuz İlkelerinde yer alan 
temel kavramlara giriş

2 Uluslararası düzeyde kabul edilmiş 
insan hakları nelerdir?

2
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zorla ve zorunlu çalışmanın önlenmesi; çocuk işçi çalıştır-
manın yasaklanması ve istihdam ve meslekler açısından 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması. Bu hususlar ILO’nun sekiz 
“temel sözleşmesinde” daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Bu temel araçlarda yer alan haklar ve işletmelerin bu hakları 
nasıl etkileyebileceği konusunda faydalı bulabileceğiniz bir 
özet için bkz. BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi - Ek 
A, web adresi: http://www.ungpreporting.org/resources/
how-businesses-impact-human-rights/. 

Kılavuz İlkelerde aşağıdaki hususlar net olarak ifade edil-
mektedir: 

 △ Uluslararası İnsan Hakları Yasası ve ILO Bildirgesi; 
işletmeler için insan haklarını, şirket faaliyetlerinin ve iş 
ilişkilerinin insan haklarını nasıl etkileyebileceğini, insan-
lar üzerinde potansiyel olumsuz etkilere yol açma riskini 
nasıl önleyebileceklerini veya azaltabileceklerini anlama-
larını sağlayan temel referans maddeleri sağlamaktadır. 

 △ Yürütülen operasyonların koşullarına bağlı olarak şir-
ketlerin; çocuklar, kadınlar, yerli halklar ve ulusal, etnik, 
dini veya dilsel azınlıklar veya engelli kişiler gibi belirli 
dezavantajlar taşıyan, marjinalize olmuş veya toplumdan 
dışlanmış ve dolayısıyla insan hakları üzerindeki etkilere 
karşı daha savunmasız22 olan kişilerin insan haklarına 
saygı gösterdiğinden emin olmak için ek insan hakları 
standartlarını göz önünde bulundurmaları gerekebilir. 
Aşağıdaki tabloda bu ek standartlar listelenmektedir.

22. Tedarik zincirlerinde çalışan kadın işçiler üzerindeki etkiler için bkz. Oxfam International,  
 “Trading Away our Rights: Women Working in Global Supply Chains”, 2004, 
 www.goo.gl/L1b4SC. 
23. OHCHR’den alınarak çoğaltılmıştır, “The Corporate Responsibility to Respect Human Rights:  
 An Interpretative Guide”, 2012, p.12, erişim adresi: www.goo.gl/6Zjln7. 

Belirli grup veya popülasyonlara üye kişilerin haklarının ayrıntılı olarak açıklandığı 
BM insan hakları araçları23  

 △ Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 
 △ Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
 △ Çocuk Hakları Sözleşmesi 
 △ Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 

Sözleşme 
 △ Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 
 △ Yerli Halklar Hakları Bildirisi 
 △ Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair 

Bildiri 
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2.3 İnsan hakları üzerindeki olumsuz etkiler nelerdir?
Herhangi bir eylemin bir bireyin insan haklarını kullanma 
yetisini ortadan kaldırması veya azaltması durumunda insan 
hakları üzerinde olumsuz etki meydana gelir. Bu tanımda 
kullanılan birçok kavram önemlidir: 

 △ Olumsuz: insan haklarını kullanma yetisini ortadan kal-
dırma veya azaltma;

 △ Eylem: şirketin kendisinin veya iş ilişkilerinden birinin 
olumsuz bir etkiye neden olan veya katkıda bulunan faaliyeti 

 △ Birey: etkilenen veya zarar gören kişi (Kılavuz İlkelerde “po-
tansiyel olarak etkilenen paydaşlar” ifadesiyle anılmaktadır); 

 △ İnsan hakları: etki, uluslararası düzeyde kabul edilen bir 
insan hakkı veya insan hakları üzerinde gözlenmektedir.   

2 BM Kılavuz İlkeleri ilk olarak 
ortaya nasıl çıktı?

4

İşçiler üzerindeki Yerel toplum üzerindeki
Tüketiciler veya 
son kullanıcılar üzerindeki

 △ Bir işçi sendikasına üye 
olması engellenen veya üye 
olduğu için işten çıkarılan 
işçilerin örgütlenme özgür-
lüğü hakkı etkilenmektedir

 △ Su veya hava kirliliğine 
neden olan şirketler, çevre-
deki halkların sağlık hakkını 
etkilemektedir

 △ Bir şirketin güvenli 
olmayan ürünleri bireysel 
tüketicilerin sağlık hakkını 
etkileyebilir

 △ Yeterli koruyucu ekipman 
verilmeyen işçilerin sağlık 
hakkı etkilenebilir; kadın 
işçiler bu durumdan daha 
fazla etkilenebilir

 △ Su kıtlığına neden olan şir-
ketler çiftçilerin su hakkını 
etkileyebilir

 △ Bir şirketin gizli bilgileri 
yitirmesi son kullanıcıların 
gizlilik hakkını etkileyebilir

 △ Sağlıksız yatakhane koşul-
ları sunulan işçilerin yeterli 
bir yaşam standardı hakkı 
etkilenebilir

 △ Gürültü, toz veya güvenlik 
kaygılarına yol açacak 
derecede artan şirket trafiği 
ilgili halkın yaşam ve sağlık 
hakkını etkileyebilir

 △ Şirket mağazalarındaki ye-
tersiz güvenlik tüketicilerin 
kişisel güvenlik hakkını 
etkileyebilir

 △ Aşırı uzun mesai saatleri, 
ücretsiz fazla mesai veya 
ücret veya terfide ayrımcılık 
yapılması çalışanların 
adil ve uygun koşullar 
altında çalışma hakkını 
etkileyebilir

 △ Yeni bir tesise yer açmak 
için ilgili halkla yeterli 
konsültasyonda bulunmadan 
halkın başka bir yere 
taşınmasına yol açmak söz 
konusu arazide yaşayan veya 
bu araziyi kullanan yerli 
halkların ücretsiz, önceden 
alınan ve bilgilendirilmiş 
onay hakkını ihlal edebilir

 △ Alkollü veya bol miktarda 
şeker içeren içeceklerin 
sorumsuzca tüketilmesini 
(özellikle genç kişilerce) 
teşvik eden şirketler ilgili 
tüketicilerin sağlık hakkını 
etkileyebilir

 △ Zorla veya kefalet altında 
çalıştırılan işçilerin 
(örneğin, bazı göçmen 
işçiler) köleliğe veya kulluğa 
maruz bırakılmama ve 
zorla çalıştırılmama hakkı 
etkilenebilir

 △ Yerel halk fertlerinin başka 
bir yere taşındıktan sonra 
alternatif bir geçim kaynağı 
bulamaması bu kişilerin 
yeterli bir yaşam standardı 
hakkını etkileyebilir

Tablo: Farklı paydaşların maruz kaldığı insan hakları üzerindeki olumsuz etkilere örnekler

BM Kılavuz İlkelerinde yer alan 
temel kavramlara giriş
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2.4 BM Kılavuz İlkeleri ilk olarak nasıl ortaya çıktı?  24

2005’te, BM Genel Sekreteri, Harvard Kennedy School Pro-
fesörü John Ruggie’ye, şirketlerin insan haklarına ilişkin 
sorumlulukları konusunda kutuplaşmaya yol açan mevcut 
tartışmaların ötesine geçerek işle ilgili insan hakları riskleri-
ni yönetmede kullanılabilecek pratik yöntemleri tanımlama 
görevini verdi. Ruggie’nin amacı, dünya çapında konsültas-
yonlarda bulunarak ve kapsamlı araştırmalar yaparak bu he-
defe ulaşma yöntemleri konusunda paydaşlar arasında fikir 
birliği sağlamaktı. Bu sürecin sonunda, 2008’de BM İnsan 
Hakları Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edilen “Koru, 
Saygı Duy ve Telafi Et” Çerçevesi ortaya çıktı. 

BM Koru, Saygı Duy ve Telafi Et Çerçevesi
Çerçeve üç bileşenden oluşmaktadır:
1. Devletler vatandaşlarını, üçüncü şahısların insan hakları 

suistimallerine karşı  korumakla görevlidir.
2. İşletmeler insan haklarına saygı duymaktan sorumlu-

dur; bu sorumluluk kapsamında işletmeler başkalarının 
haklarını ihlal etmekten kaçınmalı ve katkıda bulunduğu 
olumsuz etkileri gidermelidir.

3. İşle ilgili insan hakları suistimallerinden etkilenen kişile-
re hem hukuki, hem de hukuk dışı yollardan  etkin telafi-
ye daha kolay erişim imkanı  sunulması gerekmektedir.

BM İnsan Hakları Konseyi, BM Çerçevesini operasyonel hale 
getirme ve tanıtma görevinin verildiği Ruggie’nin Özel Tem-
silcilik görev süresini 2011’e kadar uzattı. 

BM Kılavuz İlkeleri
Haziran 2011’de, Ruggie tarafından sunumu yapılan BM İş 
Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkeleri Konsey 
tarafından oybirliğiyle onaylandı. Kılavuz İlkeler bize kısaca 
ne diyor?

1. Devletlerin koruma görevi
Kılavuz İlkeler, ilk kaide olarak devletlerin işletmelerin insan 
haklarına saygılı olmasına zemin hazırlayacak bir ortamı 
nasıl oluşturabileceğine dair öneriler sunmaktadır, örneğin:

 △ Mevcut yasaların uygulanması, politika veya düzenleme-
lerdeki tüm açıkların tanımlanması ve işletmelere etkin 
rehberlik sağlanması gibi devletin insan haklarına dair 
yükümlülükleri ve iş dünyası ile ilgili eylemleri arasındaki 
hukuki ve siyasi tutarlılığı artırmak; 

 △ Örneğin mülkiyet yoluyla veya devletin işletmeler ile ticari 
işlemler gerçekleştirmesi (örneğin, ihracat kredisi desteği 
sağlanması veya işletmelerden mal ve hizmet satın alın-
ması) yoluyla ortaya çıkan bir “devlet-işletme bağı”nın bu-
lunduğu durumlarda, hem yurtiçinde, hem de yurtdışında 

24. Bu bölümün içeriği, Shift’in BM Kılavuz İlkeleri ile ilgili bilgilendirme notu referans alınarak  
 hazırlanmıştır. www.goo.gl/Bk1vE4.

BM Kılavuz 
İlkeleri şirketlerin 
karşılaşabilecekleri 
tüm durumlar için 
temel beklentileri 
tanımlamaktadır.
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işletmeleri insan haklarına saygılı olmaya teşvik etmek;
 △ İhtilaflı bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin insan 

haklarını suistimal etmesini veya bu gibi suistimallere 
katkıda bulunmasını önlemek; ve 

 △ Çok taraflı kuruluşlara iştirak ettikleri durumlarda koru-
ma görevini yerine getirmek.

2. Saygılı olma kurumsal sorumluluğu
Saygılı olma sorumluluğu, BM İnsan Hakları Konseyi tara-
fından onaylanan ve sorumlu kurumsal davranış kurallarına 
ilişkin artan sayıda pek çok diğer uluslararası standartta yer 
verilen küresel davranış kuralları standartlarından biridir. 
Tüm işletmelerden her türlü durumda yerine getirmeleri 
beklenen temel sorumluluktur.  

Kılavuz İlkeler, ikinci kaide olarak işletmelerin aşağıdaki 
eylemleri nasıl yerine getirebileceğine ilişkin bir plan açık-
lamaktadır:

 △ İnsan hakları üzerinde etkilere neden oldukları veya 
katkıda bulundukları durumlarda veya bu gibi bir etkinin 
bir iş ilişkisi yoluyla doğrudan kendi operasyon, ürün veya 
hizmetleri ile bağlantılı olduğu durumlarda insan hakları 
üzerindeki olumsuz etkileri tüm operasyonları genelinde 
(hem kendi faaliyetlerinde hem de iş ilişkileri yoluyla) 
önleme ve giderme;

 △ Etkili insan hakları durum tespiti süreçlerini de kullanarak 
insan haklarına saygılı olduklarını “anlama ve gösterme” ve

 △ Faaliyet gösterdikleri alanların şiddetli insan hakları ihlal-
lerine karışma riskini etkileyebileceğinin farkında olma.

Saygılı olma sorumluluğunun kapsamı, sınırları ve içeriği bu 
bölümün ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak tartışılmak-
tadır.

3. Etkili telafiye erişim
Devlet ve işletmelerin optimum şekilde faaliyet gösterdiği 
durumlarda bile insan hakları üzerinde olumsuz etkiler 
meydana gelebilir; bu gibi durumlardan etkilenen birey 
ve halkların haklarını arayabilmesi gerekir. Etkili şikayet 
mekanizmaları hem devletin koruma görevi, hem de saygılı 
olma kurumsal sorumluluğu açısından önemli bir rol oynar. 
Kılavuz İlkeler, üçüncü kaide olarak bu gibi şikayet mekaniz-
malarının devletler ve işletmeler tarafından nasıl güçlendiri-
lebileceğini açıklamaktadır:

 △ Koruma görevleri uyarınca, devletler suistimal meydana 
geldiğinde etkilenen kişilerin yargı yoluna ve yargı yolu 
dışındaki etkili diğer telafi yollarına erişebildiğinden emin 
olmak için uygun adımları atmalıdır;

 △ Devlete dayalı olmayan mekanizmalar; operasyonel dü-
zeydeki (örn. şirketlerin iç şikayet mekanizmaları), sektör 
düzeyindeki (örn. çok paydaşlı girişimler kapsamında tesis 
edilen şikayet mekanizmaları) ve uluslararası düzeydeki 
(örn. uluslararası finansman kurumlarının şikayet meka-

2 4BM Kılavuz İlkelerinde yer alan 
temel kavramlara giriş

BM Kılavuz İlkeleri ilk olarak 
ortaya nasıl çıktı?
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25. Bkz. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx. 

nizmaları) mekanizmalar dahil olmak üzere devlete dayalı 
olmayan mekanizmalar ile etkili bir şekilde desteklenme-
lidir; ve

 △ Yargı yolu dışındaki şikayet mekanizmaları kilit etkililik 
kriterlerini karşılamalıdır 

Bu kavramlar Bölüm 3.8’de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

BM Kılavuz İlkeleri onaylandığından beri BM İnsan Hakları 
Konseyinde, iş dünyası ve insan hakları hakkında bağlayıcı 
uluslararası bir anlaşmaya ihtiyaç olup olmadığı tartışılmak-
ta olup, bu konunun daha ayrıntılı olarak araştırılması için 
hükümetlerarası bir çalışma grubu kurulmuştur.  25

2.5 Saygılı olma sorumluluğunun 
 kapsamına genel bakış
Birçok şirket, BM Kılavuz İlkelerinin anlamını kavrayabilmek 
için aşağıdaki soruları sormalıdır:

Hangi şirketler insan haklarına saygı duymalıdır?
Kılavuz İlkeler tüm şirketlere yönelik temel beklentileri be-
lirlemektedir; başka bir deyişle hangi ülkede bulunduğuna 
veya faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın her ölçekteki, her 
sektördeki ve her türlü mülkiyet yapısındaki tüm şirketler 
için geçerlidir ve ayrıca, üretim ve hizmet şirketleri için eşit 
derecede geçerlidir. 

Saygılı olma sorumluluğu tedarik ve değer zincirinde 
nereye kadar uzanmaktadır?
Saygılı olma sorumluluğu, bir etkinin iş ilişkisi yoluyla belirli 
bir şirketin operasyon, ürün veya hizmetleri ile bağlantılı 
olabileceği her türlü durumda şirketin neden olduğu veya 
katkıda bulunduğu etkilerin ötesine uzanan bir kapsama 
sahiptir. Tedarik veya değer zincirinin tüm aşama veya kat-
manlarındaki iş ilişkilerini kapsayabilir. 

Ancak, BM Kılavuz İlkeleri her ne kadar şirketler tarafından 
etkilerin araştırılması gereken kapsamı genişletse de bir 
şirketin belirli bir etkiye müdahil olma derecesine bağlı ola-
rak şirketten beklenen eylemlerin kapsamına bazı sınırlar 
getirmektedir.

Hangi durumda hangi eylemde bulunulması gerekir?
Kılavuz İlkelerde bir şirketin insan hakları üzerindeki etkile-
re üç farklı şekilde müdahil olabileceği açıklanmaktadır:  
a) Etkiye kendi faaliyetleri yoluyla neden olmuş olabilir; 
b) Etkiye doğrudan veya bazı dış tüzel kişiler (devlet, işletme 

veya diğer) yoluyla katkıda bulunmuş olabilir;  
c) Bir etkiye neden olacak veya katkıda bulunacak hiçbir 

faaliyette bulunmamış olsa da etki iş ilişkisi (veya bir 
dizi ilişki) yoluyla kendi operasyon, ürün veya hizmetle-
ri ile bağlantılı olabilir. 

d)   

Devletin insan 
haklarını 
korumadığı 
hallerde şirketin 
sorumluluğu 
nedir?
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Her senaryo, şirketin belirli eylemleri yerine getirme 
sorumluluğu açısından, özellikle de telafi konusunda 
bir rol oynaması gerekip gerekmediği konusunda farklı 
anlamlar taşır. 

Bu farklı senaryolar, Bölüm 3.4’te çeşitli uygulama örnekle-
riyle ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.  

Devletin insan haklarını korumadığı hallerde şirketin 
sorumluluğu nedir?  
Devletler, uluslararası insan hakları yasalarında kendilerine 
atfedilen yükümlülükleri kendi yasalarına aktarıp bu yasa-
ların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Tüm devletlerin 
yasalarında insan haklarının işletmeler tarafından suistima-
line ilişkin çeşitli koruyucu mekanizmalar yer almaktadır; 
örn. çalışma, ayrımcılığın önlenmesi, sağlık ve güvenlik, çev-
re ve tüketiciyi koruma yasalarında bu tür koruyucu meka-
nizmalar bulunur. Bazı devletlerde, insan hakları anayasada 
açıkça koruma altına alınmıştır. 

Aynı zamanda, ulusal yasalar uluslararası düzeyde kabul 
edilen tüm insan haklarını kapsamıyor olabilir, zayıf olabi-
lir, halkın tamamı için geçerli olmayabilir veya hükümet ve 
mahkemeler tarafından uygulanmıyor olabilir. Örneğin, iş 

müfettişleri yolsuzluğa bu-
laşmış olabilir veya etkisiz 
kalabilir veya polis güçleri 
yeterli donanım ve eğitime 
sahip olmayabilir. Bu gibi 
durumlarda insan hakları-
na saygılı olmanın şirketler 
açısından çok daha güç 
olacağı ortadadır. 
BM Kılavuz İlkelerinde, 
şirketlerden devletin her 
başarısızlığında devreye 
girmeleri beklenmemek-
tedir. Ancak, Kılavuz 
İlkelerde, ulusal yasaların 
uluslararası düzeyde kabul 
edilen insan hakları stan-
dardının altında kaldığı du-
rumlarda şirketlerin daha 
yüksek standarda uymaları 
gerektiği; ulusal yasaların 
bu standartlarla çakıştığı 
durumlarda ise şirketlerin 
ulusal yasaların sınırları 
çerçevesinde kalarak bu 
standartlardaki ilkeleri 
karşılamanın yollarını 
aramaları gerektiği açıkça 
belirtilmektedir. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika’da, işletmelerin ırk ayrımcılığı politikasının ortak 
mirasını dikkate almaları yönündeki toplumsal beklentiler 
nedeniyle, BM Kılavuz İlkelerindeki insan haklarına saygı temel 
standardı, işletmelerin daha gelişmiş toplumsal kalkınma ve 
hizmet sunumu yoluyla insan haklarının tanıtımına ilişkin 
rolüne değinilmeden tek başına tartışılamaz. Bu durum 
özellikle hükümetin birçok madencilik operasyonunda ve 
tarımsal bağlamda büyük ölçüde varlığını hissettirmediği 
halklarda önemlidir. Faaliyet göstermek için toplum iznini 
almak veya bu izni koruyabilmek için yapılması gerekenler 
bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Toplumun hala 
geçmişten gelen ağır adaletsizliklerin etkileriyle mücadele 
ettiği Güney Afrika’da, insan haklarının tanıtımı büyük resmin 
bir parçası olarak yürütülmelidir. 

Güney Afrika’da ırk ayrımcılığı politikasının
mirası ve işletmelere yönelik beklentiler

2 5BM Kılavuz İlkelerinde yer alan 
temel kavramlara giriş

“Saygılı olma” sorumluluğunun 
kapsamını anlama
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BM Kılavuz İlkelerinde neden insan haklarının “tanıtımı” 
konusuna değinmiyor? 
Kılavuz İlkeler, tüm dünya genelindeki şirketler için temel 
beklentileri belirlemek amacıyla hazırlandı. Ancak, bu du-
rum, şirketlerin insan haklarına saygılı olmanın “ötesine” 
geçemeyecekleri anlamına gelmez ve pek çok şirket farklı 
nedenlerle bu ekstra adımı atmaktadır. Örneğin, BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini imzalayan şirketler (bkz. 
Bölüm 4) insan haklarını “tanıtmayı” veya ileriye taşımayı da 
taahhüt etmiştir. Diğer şirketler, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini insan hakları tanıtım çalışmalarının odak nok-
tasına koymaktadır (bu konuda ve insan haklarına saygılı 
olma yönünde gerçekleştirilen olumlu eylemlerin insan hak-
larının tanıtımıyla bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için 
ayrıca bkz. Bölüm 4). 

Ancak, şirketler bu tür tanıtım faaliyetlerinde de insan hak-
larına eşit derecede saygılı olunduğundan emin olmak için 
gerekli özeni sergilemelidir. Ayrıca, Kılavuz İlkelerde açıkça 
ifade edildiği gibi, insan haklarını tanıtma veya desteklemeye 
yönelik çalışmalar, şirket operasyonlarının diğer başka bir 
alanında görülen insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri 
“telafi etmek” amacıyla kullanılamaz. Örneğin, yerel bir halk 
için okul yaptırılması, bu topluluğun su kaynaklarını kirlete-
rek insan sağlığını ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilemeyi 
telafi edemez.

2.6 Saygılı olma sorumluluğunu uygulamaya koymak  
 için nelere ihtiyaç duyulmaktadır? 
BM Kılavuz İlkelerinde, şirketlerin aşağıdaki şartları sağ-
laması gerektiği net olarak ifade edilmektedir: 

 △ İnsan haklarına saygılı olma taahhütlerini yansıtan ve tüm 
kurum genelinde yerleşik olarak tesis edilmiş (3.2) bir 
politika taahhüdü (Bölüm 3.1’de tartışılmaktadır);

 △ Aşağıdaki eylemlerin yerine getirilmesi için insan hakları 
durum tespiti süreçleri: 

 △ insanlar üzerindeki mevcut ve potansiyel olumsuz etki-
lerini değerlendirmek (3.3);  

 △ bulguları bir araya getirmek ve potansiyel etkileri önle-
me veya azaltma amacıyla eyleme geçmek (3.4);  

 △ performanslarını takip etmek (3.5); 
 △ performanslarının iletişimini yapmak (3.6);  
 △ paralel olarak paydaşları sürece dahil etmeye dönük 

faaliyetler yürütmek (3.7); ve
 △ Olumsuz bir etkiye neden olmaları veya katkıda bulunma-

ları halinde zarar gören kişilere telafi yolu sağlamak veya 
çözüm yolunun önünü açmak için gerekli süreçler (3.8).

Bu öğeler Bölüm 3’teki kılavuz maddeleri ve uygulama ör-
nekleri yoluyla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
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2.7  İnsan haklarına saygılı olma sorumluluğunu
 farklı kılan nedir?
Saygılı olma sorumluluğunu, kurumsal sosyal sorumluluk 
veya KSS’ye ilişkin yerleşmiş bilgilerden ayırt eden bazı un-
surlar: 

Şirketle ilgili risklerin yanı sıra insanlarla ilgili riskler
İnsan hakları durum tespiti, işletmeyle ilgili risklerin yanı 
sıra insanlarla ilgili risklere odaklanması nedeniyle gele-
neksel ticari, teknik ve finansal risk yönetiminden farklılık 
gösterir. İşletmeyle ilgili risklerin özellikle orta ila uzun 
vadede insanlarla ilgili risklere yakın nitelikte olduğuna dair 
kanıtlar artıyor olsa da (bkz. Bölüm 1), bu durum her zaman 
geçerli olmayabilir. 

BM Kılavuz İlkeleri, insan hakları üzerindeki olumsuz 
etkilerin insanlarla ilgili riskin şiddet düzeyine göre değer-
lendirilmesi ve önceliklendirilmesi gerektiğini net olarak 
ortaya koymaktadır. Buna göre şirketler “potansiyel olarak 
etkilenen paydaşlar” (aynı zamanda “hak sahipleri” olarak da 
anılmaktadır) ile etkileşim kurmalıdır. Bir şirketin operas-
yonlarından etkilenebilecek birey veya gruplardan oluşan bu 
kişiler; çalışanları (şirketin kendi personelinin yanı sıra te-
darikçilerin çalışanları), şirketin ürün veya hizmetlerini alan 
müşteri ve son kullanıcıları, şirketin kendi tesislerinin veya 
tedarikçilerinin tesislerinin çevresinde yaşayan halkları vb. 
kapsayabilir.

Tüm iş ilişkileri, sadece birinci katman değil
Birçok şirket toplumsal ve çevresel riskleri kendi tedarik 
zincirlerinin birinci katmanında veya birinci derecedeki 
satış ilişkilerinde yönetmeye alışıktır. Ancak, bu sınırın öte-
sine geçip değer zincirinin tüm aşamalarındaki insanlarla 
ilgili risklerin göz önünde bulundurulması ise pek çok şirket 
için yeni bir kavram olduğu kadar zorlu bir süreçtir. BM 
Kılavuz İlkelerinde, bir ilk olarak, tüm iş ilişkilerinin bir şir-
ketin insan haklarına saygılı olma sorumluluğu kapsamında 
bulunduğu ifade edilmektedir; bununla birlikte, şirketlerin 
gerçekleştirecekleri eylemler ise doğal olarak farklılık göste-
rebilecektir (Bölüm 3.4’te tartışılmaktadır).

İnsan haklarıyla ilgili risklerin yönetiminde kaldıraç et-
kisinden yararlanma
Tedarik zincirlerinin herhangi bir noktasında insan hakları 
üzerindeki etkilere müdahil olabilecek bir şekilde çalışan 
şirketlerin, insan haklarına saygılı olma yeteneklerini güç-
lendirmek için iş ortaklarıyla nasıl çalıştıklarına daha fazla 
dikkat göstermesi gerekir. Lider şirketler, sorunlar ortaya 
çıktığında ilişkiyi derhal sonlandırmak yerine kapasite 
oluşturma yoluyla sürekli gelişim sürecine girmenin, insan 
hakları açısından genel olarak daha iyi sonuçlar vereceğinin 
farkındadır. Örneğin, çocuk işçi çalıştırdığı öğrenilen bir 

2 7

İnsan hakları 
durum tespiti, 

işletmeyle ilgili 
risklerin yanı sıra 

insanlarla ilgili 
risklere 

odaklanması 
nedeniyle 

geleneksel
ticari, teknik 

ve finansal risk 
yönetiminden 

farklılık
gösterir

BM Kılavuz İlkelerinde yer alan 
temel kavramlara giriş

İnsan haklarına saygılı olma sorumluluğunu 
farklı kılan nedir?



35

Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

tedarikçinin iş ilişkisi derhal sonlandırılırsa tedarikçinin 
fabrikasında çalışmakta olan çocuklar daha da zararlı başka 
faaliyetler yoluyla söz konusu gelir kaybını telafi etmek zo-
runda bırakılabilir. İnsan hakları üzerinde sistematik etki-
lerin söz konusu olduğu durumlarda, kolay bir çözüm yoksa 
benzer şirketler, sanayi birlikleri, uluslararası örgütler, yerel 
işçi sendikaları veya STK’lar gibi başka aktörlerle birlikte 
kaldıraç etkisi yaratmak sürdürülebilir kalkınmayı elde 
etmenin tek yoludur. Bu konu Bölüm 3.4’te ayrıntılı olarak 
tartışılmaktadır. 

Anlama ve aktarma
İnsan hakları durum tespiti, şirketlerin insan haklarını su-
istimal ettikleri gerekçesiyle üçüncü taraflarca “afişe edilip 
ayıplanmak”tan kurtulup insan haklarına uygulamada saygılı 
olduklarını “anlayıp göstermelerine” yardımcı olabilir. İnsan 
hakları durum tespiti şirketlerin, insan hakları üzerindeki 
etkilerle nasıl bağlantılı olabileceklerini anlamalarına, bu 
riski azaltmak üzere stratejiler geliştirmelerine ve bu yön-
deki çalışmalarını takip ve aktarmalarına yardımcı olur. Bu 
durum, şirketlerin yaklaşımları konusunda dış paydaşlarla 
iletişim için daha iyi bir pozisyon elde etmelerini sağlar.

İnsan hakları üzerindeki zararlar telafi edilemez
Bir şirket insan hakları üzerinde neden olmuş olduğu zarar-
ları, okul yaptırmak veya ücretsiz sağlık hizmetleri sunmak 
gibi iyi faaliyetlerde bulunarak telafi edemez. Bu durum, gö-
nüllülüğe dayalı KSS’ye veya kurumsal hayırseverliğe ilişkin 
geleneksel yorumlardan temel bir fark gösterir. Bu yaklaşımı 
şirketlerin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulama-
ya dönük taahhütlerde bulunurken dikkate almaları gerekir 
(Bölüm 4.2’de tartışılmaktadır).  u
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 İnsan haklarına 
 saygıyı 

 uygulamaya koyma: 
 Uygulama adımları 

bölüm 3
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 Politika 
 taahhüdü 

“Tonu ayarlama”
Bir şirketin insan haklarına saygılı olma 
taahhüdü genellikle politika beyanı ile 
başlar. Planlama ve istişare adımlarını 
içermesi gereken bu politika beyanını 
hazırlama süreci, şirketin sorumlu-
luğunun şirket içinde daha iyi anlaşılması 
açısından bir fırsat teşkil eder ve sadece 
bir belge yazımından çok daha fazlasıdır. 

Politika beyanı genel olarak: 
1) şirketin saygılı olma sorumluluğunu 
nasıl anladığını açıklamalı ve 2) şirketin 
kendi işgücü, tedarikçileri ve diğer iş 
ortakları gibi politikayı izlemesi veya 
uygulamaya koyması beklenen kişilere 
yönelik beklentileri net olarak belirlemeli 
ve yol gösterici olmalıdır. 

 bölüm 3.1 
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Kılavuz maddesi  1
 

Üst yönetimi sürece dahil etme  

Üst yönetim tarafından kullanılan “dilin tonu”, insan hak-
larına saygı konusunun işletme tarafından ciddi bir şekilde 
ele alınması açısından büyük önem taşır. Politika beyanı bu 
açıdan önemli bir araç olabilir. Bu nedenle, politika beyanını 
hazırlama süreci en baştan itibaren üst yönetim tarafından 
desteklenmelidir. Üst yönetimden bir sorumlunun sürece 
dahil olması, şirket içi görüşmelerin hızlandırılmasına ve 
sürecin ne kadar önemli olduğunun aktarılmasına yardımcı 
olabilir.

KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ  

Kılavuz maddesi Üst yönetimi sürece dahil etme  

Kılavuz maddesi Mevcut taahhüt ve politikaları değerlendirme 

Kılavuz maddesi Şirketin belirgin insan hakları sorunlarını tanımlama 

Kılavuz maddesi Iç ve dış paydaşları sürece dahil etme

Kılavuz maddesi Beyan dilini geliştirme

Kılavuz maddesi Üst yönetimin onayını alma  

Kılavuz maddesi Politikayı aktarma

1

2

3

4

5

6

7

SÜRECE DAHİL  EDİLEBİLECEK
ANA ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ KSS/sürdürülebilirlik:  İnsan hakları ve şirketin 
daha geniş ölçekteki sürdürülebilirlik taahhütleri 
konusunda uzmanlık sağlayabilir

 △ İşletme operasyonları:  Politikanın uygunluğunun 
tesis edilmesine, kabul edilmesine ve uygulamaya 
konmasına yardımcı olur

 △ Hukuk, iç denetim, uyum:  Politikanın şirketin 
yasal yükümlülükleri bağlamında gözden geçirilme-
si ve uygulamaya konulduktan sonra uyumluluğun 
doğrulanması

 △ Üst yönetim:  Politikalara ilişkin destek ve resmi 
onay

 △ Devlet ve yatırımcı ilişkileri:  Sürece dahil olma 
sorumluluğu bulunan belirli paydaşlarla konsültas-
yon yapılması ve politikanın aktarılması

 △ İnsan kaynakları:  Politika ile şirketin kendi işgü-
cüne ilişkin mevcut politikalar arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi

 △ Kurumsal iletişim:  Şirket içinde uygun iş diline 
etkili bir şekilde çevrilmesine yardımcı olma ve 
uygulamanın ardından dış iletişim konusunda 
destek sağlama

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Politika taahhüdü: 
“Tonu ayarlama

1
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Kılavuz maddesi  
2

  
Mevcut taahhüt ve politikaları değerlendirme 

Mevcut olan insan haklarıyla ilişkili politikaların tespit 
edilmesi yararlı olur. Birçok şirket halihazırda kendi temel iş 
ilkelerinde insan haklarına atıfta bulunmuş veya BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini imzalamış durumdadır. 
İnsan haklarına açıkça atıfta bulunmayan şirketler bile 
muhtemelen pratikte sağlık ve güvenlik, çeşitlilik ve katılım, 
ürün güvenliği, sorumlu pazarlama veya halkla ilişkilere dair 
mevcut politikalarında insan hakları konusuna değinmekte-
dir. Konunun şirket için yeni bir konu olmadığını göstermek 
için ana insan hakları politikasında bu gibi taahhütlere atıfta 
bulunulabilir.

Kılavuz maddesi  3
 

Şirketin belirgin insan hakları sorunlarını tanımlama  

Kılavuz İlkelerde politika taahhüdüne yönelik herhangi bir 
biçim belirtilmemesine rağmen, politika taahhüdü şirketin 
gerçeklerine ne kadar uygun olursa, uygulamada da o kadar 
etkili olacaktır. Şirketin operasyonlarında müdahil olabile-
ceği başlıca insan hakları risklerinin taahhütte ele alınması, 
şirketin gerçeklerine uygun bir taahhüt elde edilmesi açısın-
dan önemlidir. Örneğin, bir ICT şirketi muhtemelen gizlilik 
ve ifade özgürlüğü haklarına özellikle odaklanmak isteyecek-
ken, tekstil boyama işi yapan bir fabrika ise kendi işgücünün 
maruz kaldığı çeşitli etkileri ve ayrıca aşırı su tüketimi veya 
kirletici madde deşarjı gibi operasyonlarının çevreyle ilgili 
sonuçları nedeniyle yerel halkların insan hakları üzerinde 
meydana gelebilecek olumsuz etkileri göz önünde bulundur-
mak isteyecektir. 

Bunun için en azından şirketin belirgin insan hakları so-
runları üzerinde bir ön değerlendirme yapılması gerekir. 
Şirketin belirgin insan hakları sorunlarını tanımlama konu-
su da dahil olmak üzere insan hakları üzerindeki etkilerin 
değerlendirilmesine ilişkin kılavuz bilgi için bkz. Bölüm 3.3. 

Politika beyanı her ne kadar saygılı olma sorumluluğunu uygulamaya koymanın kritik 
bir bileşeni olsa da, hemen oturup bir resmi politika yazılması her zaman en iyi başlangıç 
noktası olmayabilir. Bazen, işletme ile bağlantılı olarak ortaya çıkmış olan belirli bir 
insan hakları sorununu (örneğin, su hakkı, zorla işçi çalıştırma) gözden geçirerek veya 
şirketin belirgin insan hakları sorunlarının haritasını çıkararak sürece başlamak, üst 
yönetimin ve diğer çalışanların şirket faaliyetleri ile insan hakları arasındaki bağlantıyı 
görmelerine yardımcı olabilir. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 
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İç ve dış paydaşları sürece dahil etme

İç paydaşların sürece katılımı, şirket bünEVETindeki 
herkesin potansiyel olarak soyut olabilecek insan hakları 
kavramının kendi işleri ile alakasını anlayabilmesi için bu 
kavramın “iş diline” dökülmesini sağlayabilecek önemli bir 
fırsattır. Politikayı uygulamaya koyması beklenen personelin 
sürece katılımı özellikle önem taşır. Bu kişiler; yöneticileri, 
uzman veya operasyonel personeli ve insan hakları riskleriy-
le bağlantılı olabilecek kilit iş ilişkilerini veya faaliyetlerini 
yürüten kişileri kapsayabilir. Bu kişilerin sürece katılımını 
sağlamak politika içeriğini zenginleştirmenin yanı sıra po-
litikanın resmi olarak uygulandıktan sonra daha fazla kabul 
görmesine yardımcı olacaktır.

Sürece katılımı sağlanacak dış paydaşlar değerlendirilirken, 
şirketin genel faaliyetleri ve etkileri konusunda ve ayrıca 
şirketin belirgin insan hakları sorunlarının belirlenmesin-
de bilgi sahibi olan kişilerin göz önünde bulundurulması 
yararlı olur. Belirli bir iş sahası veya tesise yönelik bir poli-
tika geliştiriliyorsa ve bu politikanın uygulamaya konulması 
yerel halkları doğrudan ilgilendiriyorsa yerel paydaşlara ve 
temsilcilerine doğrudan danışılması önemlidir. Paydaşları 
sürece dahil etme konusu Bölüm 3.7’de ayrıntılı olarak tar-
tışılmaktadır.

Politika hazırlama sürecinde genellikle esas olarak yöneticiler görev alır; sadece birkaç 
şirket “genel katılımlı” toplantılar düzenlemiş veya çeşitli görevlerden çalışanları sürece 
dahil edecek yöntemler izlemiştir. Bu tür geniş katılımlı bir yöntem izleyen şirketler, 
politikaya daha fazla katkı sağlarken, politikanın şirket içinde daha fazla kabul görmesi 
avantajını elde etmişlerdir. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 

AYRI BİR POLİTİKA MI UYGULANACAK?
Ayrı bir insan hakları politikası uygulayıp uygulamama kararı birçok şirketin aklını 
karıştıran bir konudur. Bazı şirketler insan haklarını diğer politikalara entegre 
etmektedir. Bazı şirketler ise insan hakları risklerinin ayrı bir politika gerektirecek kadar 
yaygın olduğunu düşündükleri için ya da üst yönetimin konunun ciddiyetine dikkat 
çekmek istemesi nedeniyle ayrı bir beyanı uygulamaya koymaktadır. Ayrı bir politika, 
paydaşlara şirketle insan hakları konusunu tartışmak üzere bir başlangıç noktası 
oluşturabilir. Paydaşlardan gelen bu inceleme ve baskılar, insan hakları konusunun 
şirket içinde daha fazla izlenmesine neden olabilir. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 

3 1İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Politika taahhüdü: 
“Tonu ayarlama
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Kılavuz maddesi   5
 

Beyan dilini geliştirme  

Politika taahhütleri birçok farklı biçimde olabilir. Aşağıdaki 
aşamaların düşünülmesi yararlı olabilir: 

İnsan hakları hakkında özet referans
Bir şirket kendi değerler veya misyon beyanında insan hak-
ları konusuna değinebilir. Burada genellikle uluslararası dü-
zeyde kabul edilen insan haklarına saygının ifade edilmesine 
odaklanılır ve bazı durumlarda şirket CEO’su veya kıdemli 
yöneticilerinin sözlerinden yapılan alıntılar kullanılabilir. 

İnsan haklarına ilişkin politika beyanı
Politika beyanı, şirketin insan hakları konusunda çalışanla-
ra ve dış paydaşlara yönelik beklentilerini net olarak ortaya 
koymalıdır. Bu durum, politika beyanının şirketin kendine 
özgü koşullarına, faaliyet gösterdiği sektöre ve insan hakları 
risklerine göre özelleştirilmesini gerektirir. Politika; sonra-
dan edinilen dersleri kapsayacak ve şirketin insan hakları 
konusunda karşılaştığı güçlüklere ilişkin elde edilen yeni 
bilgileri yansıtacak şekilde zamanla güncellenmelidir. 

Belirli fonksiyonel/coğrafik alanlarda operasyonel kılavuz
Bazı iş operasyonları veya fonksiyonları, insan hakları üze-
rindeki belirli etkileri kapsama açısından daha yüksek bir 
risk altında olabilir. Örneğin, insan kaynakları iş ilanlarında 
ayrımcılığa işaret eden belirli bir tercihi belirterek veya 
kadınların belirli iş kollarında çalışmasına izin verilmeyen 
ülkelerde ayrımcı işe alım uygulamaları yürütebilir. 

OPERASYONEL
KILAVUZ

Fonksiyonel veya coğrafik alanlarda yöneticilerin ve diğer kişilerin 
günlük işleri kapsamında yapmaları gereken eylemleri tam olarak 
açıklayan, genellikle mevcut operasyonel politikalara entegre 
edilen ayrıntılı kılavuz 

ÖZET
REFERANS

POLİTİKA
BEYANI

Ayrı bir politika içerisinde veya daha geniş kapsamlı bir 
sürdürülebilirlik politikasına veya davranış kurallarına entegre 
edilmiş olarak insan haklarıyla ilgili şirket beklentilerini ve 
sorumluluk yapılarını açıklayan daha ayrıntılı bir beyan

Şirketin misyon ve değerler beyanında veya diğer geniş kapsamlı 
belgelerinde insan haklarına kısaca değinilmesi

Başlarken: Politika beyanına dahil edilmesi gereken öğelere ilişkin kılavuz  
Dahil edilebilecek öğeler hakkında fikir vermesi için Ek B’de şirket politika taahhütleri ile 
ilgili temel esaslar ve örnekler sunulmaktadır. Bu örneklerden bazıları, BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından yayımlanan yararlı bir 
kılavuz olan şu kaynaktan alınmıştır: “How to Develop a Human Rights Policy”, (2. basım, 
2015), erişim adresi: https://www.unglobalcompact.org/library/22). 
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Belirli şirket fonksiyonlarına yönelik operasyonel kılavuz örnekleri  
•	 Gizlilik ve verilerin korunması (bilgi teknolojisi ve insan kaynakları)
•	 Güvenlik operasyonlarında güç kullanımı (güvenlik)
•	 İnsan hakları odağı çerçevesinde paydaşların sürece dahil edilmesine ilişkin kılavuz 

(halkla ilişkiler)
•	 İşe alımda ayrımcılık yapılmaması (insan kaynakları)
•	 Sorumlu tedarik (satın alma) 
•	 HIV/AIDS’in önlenmesi (HIV/AIDS prevalansının yüksek olduğu ve şirket aracı sürücüler-

inin seks çalışanlarıyla ilişkiye girdiği bilinen ülkelerde bu sürücülerden sorumlu lojistik 
departmanı/personel) 

Devlet emniyet güçleriyle işbirliği yapması gereken bir şirke-
tin güvenlik fonksiyonu, emniyet güçlerinin eğitimsiz olması 
veya aşırı güç kullanması durumunda yerel halk fertlerinin 
kişisel güvenlik veya sağlık haklarının zarar görmesine ne-
den olma açısından daha yüksek risk altında kalabilir.  

Çeşitli yardım kaynakları mevcuttur, sektöre ve konuya özel 
girişimlerde kılavuz bilgiler bulunabilir, Güvenlik ve İnsan 
Haklarına İlişkin Gönüllü İlkeler, Adil Çalışma Derneği (te-
darik zincirinde özellikle çalışanların maruz kaldığı insan 
hakları üzerindeki etkiler için) ve Küresel Ağ Girişimi (artan 
sayıdaki ICT şirketiyle ilgili olarak ifade özgürlüğünü ve 
gizlilik hakkını ele almaktadır). Belirli şirket fonksiyonlarına 
yönelik kılavuz oluşturulurken bazı noktaların göz önünde 
bulundurulması gerekir: 

 △ Şirketin genel taahhütleri ile arasında açık bir bağlantı 
bulunduğundan emin olun; 

 △ Sade ve anlaşılır bir dil kullanın; insan haklarına özgü 
hususlar korunduğu sürece (işletme ile ilgili risklerin yanı 
sıra insanlarla ilgili risklere odaklanılması), insan hakları 
diline ait olmasa bile belirli iş fonksiyonlarının anlayacağı 
bir dil kullanılması gerekebilir;

 △ Kılavuzun mümkün olduğunca uygulanabilir olduğundan 
emin olmak için kılavuzu kullanacak kişileri sürece dahil 
edin. 

Kılavuz maddesi  6
 

Üst yönetimin onayını alma 

Kılavuz İlkelerde, politikanın şirketin en üst yönetim düze-
yinde onaylanması gerektiği ifade edilmektedir. Üst yöneti-
me politikanın şirket içinde iyi derecede kabul göreceğine 
ilişkin güvence verebilmek açısından politikanın işletmenin 
operasyonel fonksiyonlarındaki kişiler tarafından kabul gör-
düğünü veya en azından bu kişilerin sürece dahil edildiğini 
göstermek önemli olabilir. Benzer şekilde, dış paydaşların 
sürece dahil edilmesi, politikanın güvenilir bir taahhüt ola-
rak kabul göreceğine ilişkin güvence sağlayabilir. 

Politika 
taahhüdünün 
geliştirilmesi 
süreci üst 
yönetim 
tarafından 
en başından 
desteklenmeli.

3 1İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Politika taahhüdü: 
“Tonu ayarlama
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Kılavuz maddesi  7
 

Politikayı aktarma

Onaydan sonra politika 
hem ilgili personele, hem 
de dış iş ortakları ve pay-
daşlara, yani politikayı 
uygulamaya koyması bekle-
nen (örneğin, şirketin yük-
lenicileri ve tedarikçileri) 
ve politikanın uygulamaya 
konulmasından doğrudan 
menfaati olan (örneğin, po-
tansiyel olarak etkilenebi-
lecek halklar, yatırımcılar, 
tüketiciler ve sivil toplum 
kuruluşları) kişilere net 
bir şekilde aktarılmalıdır. 
Şirket, hedef kitleleri göz 
önünde bulundurarak po-
litika için en etkili yayım-
lama yöntemini bulmalıdır. 
Bölüm 3.6 ve 3.7’de iletişim 
ve paydaşları sürece dahil 
etme konularında ek kıla-
vuz bilgiler sunulmaktadır.

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: ENDONEZYA

2013’te, Asia Pulp and Paper (APP), operasyonlarını 
yürüttüğü bölgenin yakınında yaşayan halkları, ücretsiz, 
önceden alınan ve bilgilendirilmiş onay ilkesine dayalı 
olarak sürece dahil etmeye yönelik genel bir taahhütte 
bulundu. Ardından, politikanın yöneticiler ve sahadaki diğer 
personel tarafından anlaşılabilmesi için standart çalışma 
prosedürü (SOP) biçiminde bir kılavuz oluşturdu. Bu SOP, 
politikayı uygulamaya koyması gereken tüm personele 
eğitim verilerek uygulamaya konuldu.  Proje web sitesinde 
Endonezya kökenli bu vaka öyküsü hakkında daha fazla 
bilgi edinin. 

Halk onayına ilişkin

standart çalışma prosedürü

ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

SORUMLULUK İFADELERİ İÇİN ETKİ YERİNE NÜFUZU TEMEL ALMA  
Kılavuz İlkelerde bir şirketin sorumluluğu, iş ilişkileri de dahil olmak üzere şirketin 
insan hakları üzerindeki olumsuz etkilere nasıl müdahil olabileceğine dayalı olarak 
tanımlanır. Bir şirketin sorumluluğu şirketin nüfuzuna (veya kaldıraç etkisine) bağlı 
değildir. Bu nedenle, politika beyanı, şirketin daha az nüfuza sahip olduğu durumlarda 
sorumluluğunun azalmayacağını net olarak ifade etmelidir; ancak durumun 
yönetilmesi daha güç olabilir, ancak şirketin sorumluluğunun kapsamı değişmez.

ANALİZ YAPMADAN BELİRLİ HAKLARI GÖZ ARDI ETME 
Şirketler bazen insan hakları risk haritasını çıkarmadan veya ilgili uzmanlara 
danışmadan belirli hakları kendi işletmeleriyle alakasız olarak değerlendirip göz 
ardı edebilmektedir. Bir şirketin politika beyanında belirli haklara odaklandığı her 
durumda söz konusu şirket, Bölüm 3.3’te açıklanan “belirgin insan hakları sorunları”nı 
tanımlama sürecine uygun olarak, neden bu odak noktasını seçtiğini ve hangi sürecin 
kendisini bu seçime yönlendirdiğini açıklayabilmelidir. 

ÇELİŞEN STANDARTLARA DEğİNİLMEMESİ  
Şirket personeli kendini bir ikilemin içinde bulduğunda politikaya veya operasyonel 
kılavuza başvuracaktır. Bu gibi ikilemler genellikle yerel standartlar ve uluslararası 
standartlar veya şirket standartları arasındaki çakışmalardan kaynaklanır. Bu 
nedenle, politikada bu gibi durumların ortaya çıkabileceği kabul edilmeli ve personelin 
politikanın karşılaştıkları gerçek zorluklara hitap ettiğini hissetmesini sağlamak üzere, 
zor durumlarda yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler sunulmalıdır. 
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KOBİ’ler için tavsiyeler

Sektördeki kuruluşların veya çok paydaşlı girişimlerin 
mevcut davranış kurallarından yararlanma  
KOBİ’ler kendi politikalarını sıfırdan yazmak yerine, sek-
tördeki kuruluşların veya çok paydaşlı girişimlerin insan 
haklarına ilişkin hükümler içeren davranış kurallarını ince-
leyebilirler. Örneğin, Etik Ticaret Girişimi veya Adil Çalışma 
Derneği gibi kuruluşların, tedarik zincirindeki çalışanların 
işçi haklarına saygılı olunmasına yönelik hükümler içeren 
ve bu gibi kuruluşlara üye olduktan sonra şirketlere gönde-
rilen kendi davranış kuralları bulunmaktadır. Bir KOBİ bu 
kuruluşlara üye olmak zorunda değildir; genellikle online 
olarak erişilebilen bu davranış kuralları şirketin kendi özel 
durumuna göre uyarlanabilir. 

İnsan haklarını mevcut politikalara entegre etme
Küçük şirketler genellikle temel şirket kurallarını kapsayan 
bir belgeye veya davranış kurallarına sahiptir; insan hak-
ları ayrı bir politikada sunulmak yerine bu gibi bir belgeye 
dahil edilebilir. Taahhüdün bu taahhütten haberdar olması 
gereken kişilere iletilmesi kaydıyla bazı KOBİ’ler için tek bir 
paragraf yeterli olacaktır.  

Politika hazırlamadan önce uygulamayla başlayın
Resmi bir taahhütte bulunulması her şirket için önemlidir. 
Ancak, özellikle bazı KOBİ’ler için, insan hakları durum 
tespitini uygulamaya koyarak sürece başlamak ve ardından 
resmi bir politika oluşturmayı düşünmek daha yerinde bir 
karar olacaktır. 

Sektör kuruluşları yoluyla paydaşları sürece dahil etme 
sürecini düzenleme 
Birçok KOBİ, kendi girişimlerini kurmak yerine belirli emtia 
veya sanayilere yönelik sektör girişimlerindeki paydaşlarla 
etkileşim kurabilir.  u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri 
•	 OHCHR and UN Global 

Compact, “How to 
Develop a Human Rights 
Policy” (2nd edition, 2015) 
www.goo.gl/TFWWkk 

•	 İş ve İnsan Hakları 
Kaynak Merkezi, 
şirket insan hakları 
politikalarının listesi 
www.goo.gl/xIx2Nh 

3 1İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Politika taahhüdü: 
“Tonu ayarlama
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 İş süreçlerine 
 entegre etme 

“Şirketin DNA’sına 
yerleştirme”

 bölüm 3.2 

 

Bir politika sadece kağıt üzerindeki 
sözcüklerden ibarettir, uygulamaya 
dönük herhangi bir işlem yürütüldüğünü 
kanıtlamaz. Bir şirketin taahhüdünü 
uygulamaya koyabilmesi için insan 
haklarına saygı konusu şirket kültürünün 
veya “DNA”sının bir parçası olmalıdır, 
şirketin faaliyetlerine yön veren yerleşik 
bir bileşen olmalıdır. İş süreçlerine yer-

leştirme, bir politikanın uygulamada 
etkili olabilmesi için “makro düzeyde”uy-
gun ortamın oluşturulmasını gerektirir. 
Eğitim, performans ve hesap verebilirlik 
yapılarını, üst yönetimin ve yönetim 
kurulunun tonunu ve şirketin insan hak-
ları taahhütlerini karşılamak için gerek 
duyulan ortak sorumluluk duygusunu 
kapsar. 
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KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ 

Kılavuz maddesi  İnsan haklarına ilişkin sorumluluk atama

Kılavuz maddesi Üst yönetimin liderliği

Kılavuz maddesi İşe alımlarda şirketin taahhüdünü göz önünde bulundurma 

Kılavuz maddesi İnsan hakları hakkında dürüst bir şekilde konuşma 

Kılavuz maddesi Kilit personelin eğitimi

Kılavuz maddesi Teşvikler ve caydırıcılar oluşturma

Kılavuz maddesi İkilemleri çözme ve beklenmedik durumlara yanıt verme 
    kapasitesini geliştirme

1

1

2

3

4

5

6

7

SÜRECE DAHİL  OLMASI  MUHTEMEL ANA 
ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ Üst yönetim: Hedef, teşvik ve caydırıcıların belir-
lenmesi; üst yönetimin tonu yoluyla insan haklarına 
saygı duyulan bir şirket kültürünün oluşturulması 
ve gerekli değişiklik yönetimine liderlik edilmesi 
(özellikle ara yönetime odaklanarak) süreçlerine 
dahil olur

 △ İnsan kaynakları: İnsan haklarının; personel aday-
larını tespit etme ve işe alma, eğitim, performans 
değerlendirmesi ve işten çıkarma gibi genel insan 
kaynakları süreçlerine yerleştirilmesine yardımcı olur

 △ KSS/sürdürülebilirlik:  İş süreçlerine yerleştirme 
aşaması için değerli uzmanlık bilgileri sağlayabilir; 
eğitimin tasarlanmasına ve verilmesine yardımcı olur

 △ Orta kademe: Politikayı uygulamaya koyma ve yü-
rütme; çalışanları eğitme, destekleme ve denetleme; 
gerektiğinde ilgili disiplin önlemlerini alma

 △ Kurumsal iletişim: Tonu belirleme, personelin 
önemli gelişmelerden haberdar edilmesi ve kilit 
politika ve taahhütlerin yayılması konularında üst 
yönetime yardımcı olabilir 

Kılavuz maddesi
İnsan haklarına ilişkin sorumluluk atama

İnsan haklarına saygının iş süreçlerine yerleştirilebilmesi 
için şirket içinde insan haklarına ilişkin sorumlulukların 
atanması gerekir. Başlangıçta, tek bir fonksiyon veya depart-
manın öncü görev yaparak süreci başlatması gerekebilir. İş 
süreçlerine yerleştirme işlemine fonksiyonlar arası destek 
sağlanabilmesi için satın alma, insan kaynakları ve satış gibi 
kurumsal fonksiyonların da sürece dahil edilmesi gerekir. 
Son olarak, iş operasyonları, kontrol ettikleri şirketin temel 
faaliyetlerine uygun olarak insan hakları risklerini yönetme 
görevinin sorumluluğunu üstlenmelidir. 

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 İş süreçlerine yerleştirme: 
“Şirketin DNA’sına yerleştirme

2
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Yapmak

İnsan
Haklarına

Bu bölümün sonundaki kaynaklarda, farklı şirketlerin insan 
haklarına ilişkin sorumluluğun düzenlenmesi konusundaki 
deneyimlerine örnekler bulabilirsiniz.

Kılavuz maddesi  2
 

Üst yönetimin liderliği 

Birçok şirketin Kılavuz İlkelerde açıklanan insan haklarına say-
gılı olma sorumluluklarını yerine getirebilmesi için genellikle 
değişiklik yönetimi sürecinin uygulanması gerekir ve üst yöne-
tim ile yönetim kurulunun bu sürece liderlik etmesi önemlidir. 

Üst yönetim, insan haklarının işletme açısından önemini an-
latmada benzersiz bir rol oynar. Üst yönetim konuşmalarında, 
mesajlarında, kurumsal iletişimlerde ve kişisel görüşmelerin-
de, insan haklarının şirket değerlerinin bir parçası olarak ele 
alınmasını teşvik edebilir ve bu konuda liderlik sergileyebilir. 

Birleşik Krallık Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun 
2016’da yayımladığı “Business and human rights: A five-step 
guide for company boards” başlıklı yayınında yönetim kuru-
luna yönelik yararlı bir kılavuzu bulabilirsiniz.26

İNSAN HAKLARI SORUMLUSU
Bazı şirketler insan haklarıyla ilgili konular için genellikle “insan hakları sorumlusu” 
olarak adlandırılan bir kişi atamıştır. Bu sorumlu genel merkezde veya bir iş biriminde 
görev yapıyor olabilir. Sorumlu, şirketin insan haklarına yaklaşımı konusuyla ilgilenen 
bir şirket içi danışman, koordinatör ve sözcü olabilir. Sorumlu, ayrıca şirketi iş ve insan 
hakları ile ilgili gelişmeler konusunda güncel tutar.

The Coca-Cola Company’de, her yıl İnsan Hakları Gününde (10 Aralık), e-posta ve/veya 
şirket intraneti yoluyla tüm çalışanlarla insan hakları konusunda özel bir mesaj paylaşılır. 
Bu mesajda şirketin insan haklarına saygılı olma taahhüdünün önemi yeniden vurgulanır 
ve şirketin BM Kılavuz İlkelerini uygulama konusunda geçen yıl içinde gerçekleştirdiği 
eylemlerin altı çizilir. Bu mesaj, insan haklarının şirketin taahhütleri arasında yer alan 
bir konu olduğunu ortaya koymaya yardımcı olur ve şirketin insan haklarıyla ilgili 
çalışmalarında birebir yer almayan çalışanlar için insan hakları konusunda yeni 
zorlukları ve yıl içindeki ilerleme durumu hakkında  bilgilenmeleri sağlanmış olur.

The Coca-Cola Company’nin insan haklarını iş süreçlerine yerleştirme 
yolculuğu ve her çalışanının günlük faaliyetlerinin insan hakları üzerinde 
nasıl bir etki yarattığını düşünmesini sağlama amacı hakkında daha fazla 
bilgi ve çalışanların bakış açısını gösteren kısa bir video için bkz: http://
www.coca-colacompany.com/stories/what-respect-for-human-rights-
means-to-me--a-q-a-with-cokes-bren 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER

UYGULAMA ÖRNEğİ

26.  Shift’in desteğiyle hazırlanan bu kılavuza şu adresten erişebilirsiniz: www.goo.gl/4LvQrB. 
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Kılavuz maddesi  3
  

İşe alımlarda şirketin 
taahhüdünü göz önünde 
bulundurma  

Şirketler genellikle işe 
aldıkları bireylerin, insan 
haklarına saygı dahil olmak 
üzere şirket değerlerini be-
nimsediğinden emin olmak 
ister. İşe başvuran adaylara 
şirket değerlerine saygı ile 
diğer iş baskıları arasında 
dengeyi nasıl kurmayı 
planladıkları ve bu gibi 
ikilemlerle geçmişte nasıl 
başa çıktıkları sorulabilir. 
Örneğin, bankadaki bir işe 
başvuran bir adaya, banka-
nın satış temsilcilerinden 
biri tarafından müşterilere 
karşı ayrımcılık yaptığını 
öğrenmesi halinde ne yapa-
cağı sorulabilir. 

Ayrıca şirketlerin doğru yet-
kinliklere sahip çalışanları 
işe alması gerekir: örneğin, 
yerel halkla ilişki kurma 
görevini, “sadece insanlarla 
konuşmaktan ibaret” ve 
herkesin “yapabileceği” bir 
görev olarak görmek şir-
ketlerin yaygın olarak yap-
tıkları bir hatadır. Ancak, 
deneyimler bize gösteriyor 
ki yerel halkla iletişimin 
başarılı bir şekilde planla-
nabilmesi, yürütülebilmesi 
ve yönetilebilmesi için 
belirli bir dizi yetkinliğe ve 
deneyime sahip olunması 
gerekmektedir. Bu konu Bö-
lüm 3.7’de ayrıntılı olarak 
tartışılmaktadır.

“Yerel halklarla yürütülen bu konsültasyon sürecinde Asia 
Pulp and Paper’a [APP] yardımcı olan, bu konsültasyonu 
yürüten kişilerdir. Sahada operasyonları kuran uygulamanın 
lideri, APP içinde ve dışında araziyle ilgili çakışmaları 
yönetme konusunda geniş bir deneyime sahip. Ayrıca, 
ekibindeki kişiler yerel halktan işe alınmıştı. Yerel halktan 
doğru kişilerin tespit edilip bu kişilerle iletişim kurulmasının 
ve bugüne kadar da bu iletişimin sürdürülmesinin, APP’nin 
yerel halkla arasındaki iletişimde kilit nokta olduğunu 
düşünüyorum.”

Oxfam’ın Endonezya’daki Ekonomik Adalet Programı 
Direktörü Dini Widiastuti. Proje sitesini ziyaret ederek 
Endonezya kökenli bu vaka öyküsü hakkında daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz.

“Perakende grubumuza [insan haklarıyla ilişkili suistimaller 
de dahil olmak üzere çalışanların uygunsuz davranışlarının 
şirkete getirdiği maliyetler hakkında] bir sunum yaptım. 
Perakende grubunun başkanı maliyetlere şöyle bir baktıktan 
sonra dönüp “Demek ki hiçbir ürün geliştirmemize gerek yok; 
yapmamız gereken tek şey çalışanlarımızı iyi yönetmek,” 
dedi. Çalışanlarınızı iyi yönetirseniz şirkete daha az maliyet 
getireceklerdir. Çalışanlarınızın en önemli varlıklarınız 
olduğu kadar aynı zamanda en büyük yükümlülüğünüz de 
olabileceğini fark etmek gerçekten şaşırtıcı bir durumdu. 
[İnsan hakları ile ilgili] sorunlar sistemlerden kaynaklanmıyor. 
İnsanlardan kaynaklanıyorlar.”

Driekie Havenga, Grup Etik Sorumlusu, Nedbank. Proje 
sitesini ziyaret ederek Güney Afrika kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

İnsanlar fark yaratabilir

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: ENDONEZYA  
VE GÜNEY AFRIKA

3 2İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

İş süreçlerine yerleştirme: 
“Şirketin DNA’sına yerleştirme

https://www.businessrespecthumanrights.org/
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Kılavuz maddesi  4
  

İnsan hakları hakkında dürüst bir şekilde konuşma  

İnsan haklarına saygıyı iş süreçlerine yerleştirmek; şirketin 
taahhütlerini yerine getirme konusundaki durumu hakkın-
da “yanıltıcı pozitif bir tablo çizilmesi”nden kaçınılması, 
zorluklar hakkında ve durumun nasıl iyileştirilebileceği 
konusunda dürüstçe konuşulması anlamına gelir. Şirketler 
daha ayrıntılı tartışmayı teşvik etmenin çeşitli yollarını bul-
muştur, örneğin: 

 △ Şirketin insan haklarına karşı nasıl bir yaklaşım sergile-
diğini ve personelin insan haklarına ilişkin zorluklarla 
karşılaştığı gerçek vakaları paylaşan şirket içi insan hakları 
kılavuzu hazırlamak 

 △ Şirketin kamuya açık politikasında yer alan genel bildirim-
lerin ötesinde, diğer paydaşların şirketin zorlu durumları 
nasıl yönettiğini anlayabilmesi için bu şirket içi kılavuzu 
dış kişilerin erişimine açmak;

 △ Gerçek deneyimlere dayalı insan haklarıyla ilgili ikilemler 
oluşturarak personelin etkileşimli bir ortamda bu gibi 
vakalar üzerinde çalışmalarını ve bunları nasıl yönetecek-
lerini tartışmalarını sağlamak;

 △ Zorlukları ve iyi uygulamaları intranet ve sunumlar yoluyla 
şirket genelinde paylaşmak;

 △ Örneğin, yan kuruluşları, müşterileri veya tedarikçileri 
ziyaret etmelerini sağlayarak veya bu gibi doğrudan ma-
ruziyetin mümkün olmadığı durumlarda fotoğraflar veya 
video sunumlarını göstererek personelin insan hakları 
üzerindeki etkileri ilk elden görmelerini sağlamak. 

Birçok şirket, şirketin insan hakları taahhüdünü uygulama konusunda personeline 
destek sağlamak için şirket içi kılavuzlar geliştirmektedir. Bu kılavuzlar genellikle şirketin 
genel taahhütlerini şirketteki herkesin anlayabileceği bir “iş diline” çevirir, şirketin karşı 
karşıya olduğu belirli risklere ilişkin kılavuz bilgiler sunar ve vaka örnekleri ve/veya 
personelin karşılaşabileceği ikilemleri tartışır. 

Kılavuzun hazırlanması sürecinde dış paydaşlara danışılması daha fazla zaman 
alabilir. Ancak, şirketler bu işlemin içeriği güçlendirdiğini ve kılavuzu genel erişime 
açabileceklerini tespit etmiştir. Diğer kılavuzlara örnekler: 
•	 ABN AMRO: “Our path towards respecting human rights” (İnsan haklarına saygıya 

giden yolumuz) 27

•	 Total: “Human Rights Guide” (İnsan Hakları Kılavuzu) 28 
•	 Rio Tinto: “Why human rights matter” (İnsan hakları neden önemlidir?) 29

ÖRNEKLER: İNSAN HAKLARI  KILAVUZLARI 

27. www.goo.gl/VHO24X 
28. www.goo.gl/PJRjwQ 
29. www.goo.gl/L29QBO 
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Kılavuz maddesi  5
 

Kilit personelin eğitimi

Birçok şirket, personeline şirketin iş ilkeleri ve davranış 
kuralları konusunda eğitim verir. Bu eğitimde insan hakları 
ikilemleri tartışılabilir. Belirli insan hakları ikilemleriyle 
karşılaşan personele (örneğin, genellikle fiyat ve teslimat 
süresi gibi iş baskıları ve sosyal performans gibi sorunlarla 
uğraşan satın alma personeli) veya insan hakları açısından 
zorlu durumlarda (örneğin, belirli grupların insan hakları-
nın sistematik olarak suistimal edildiği durumlar) çalışan 
personele özel eğitim verilmelidir. Eğitim düzenli olarak 
gözden geçirilerek bu personelin hedeflerine ulaşmasına 
yardımcı olmada etkili olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Kılavuz maddesi  6

Teşvikler ve caydırıcılar oluşturma

Ödül ve takdir sistemleri insan haklarına saygı konusunu 
içine alacak şekilde genişletilmelidir. Bu sistemler gözden 
geçirilerek yanlış davranışları teşvik etmediklerinden emin 
olunmalıdır. Örneğin, tedarikçilerin bir iş hedefini karşıla-
mak üzere ürünleri daha hızlı teslim edebilmek için kendi 

Rabobank Etik Ofisi 30 
Çalışanların şirketin davranış kurallarıyla ilgili, doğrudan insan haklarıyla bağlantısı 
bulunan konularda tavsiye istemek için kullanabileceği bir kanal sağlar. Bir sorunu 
veya vakayı, CEO’nun başkanlık ettiği ve “mevcut politika ve kılavuzların gözden 
geçirildiği” Etik Komitesine taşıyabilir ve “tavsiyeleri kuruluştaki çalışanların eylemleri 
için kılavuz ilke görevi görür”.

Nedbank Etik Ofisi  31 
Şirketin yönetiminde ve insan haklarına saygının iş süreçlerine yerleştirilmesinde 
merkezi bir rol oynar. Farkındalığı artırır, şirket genelindeki etik sorumlularına destek 
verir ve “etik dışı davranışlarla ilgili tüm somut ihtarları ele alan ve etik dışı davranış 
veya işlemlerin karşısında bağımsız, objektif ve adil aksiyonlar alınmasını sağlama 
yönündeki devam eden çalışmaları kapsamında [bir yönetim kurulu komitesine] bağlı 
olarak çalışan” bir Etik Paneline sahiptir.

Ericsson Satış Uygunluk Kurulu 32

“Satış süreci ile ilişkili insan hakları üzerindeki etkilerin düzenli olarak gözden 
geçirildiği ve belirli satış isteklerinin incelendiği” bir süreci denetler. “Çeşitli departman 
ve fonksiyonlardan temsilciler içerir, sürece ilişkin nihai sorumluluğu taşır ve satışları 
koşullu olarak onaylayabilir veya doğrudan reddedebilir. Bazı durumlarda, belirli 
ülkeler için insan hakları etki değerlendirmesi yapılmasını tavsiye edebilir. Gerekli 
durumlarda Satış Uygunluk Süreci hafifletici aksiyonların alınmasına gerek duyulup 
duyulmadığını belirleyebilir.” 

ÖRNEKLER: İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ  KARAR ALMA SÜREÇLERİNİ 
DESTEKLEYEN KOMİTELER 

30. www.goo.gl/NKdc8w 
31. www.goo.gl/X1VA2c 
32. www.goo.gl/cEY2Oj 

Ödül ve takdir 
sistemleri insan 
haklarına saygı 
konusunu
içine alacak 
şekilde 
genişletilmelidir.

3 2İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

İş süreçlerine yerleştirme: 
“Şirketin DNA’sına yerleştirme
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çalışanlarına aşırı uzun veya 
ücretsiz fazla mesai yaptırarak 
sıkı terminleri karşılaması 
halinde satın alma personeline 
prim ödenmesi. Ayrıca, insan 
haklarına saygılı olunmaması-
nın şirket içinde bazı sonuçla-
rının olması gerekir. 

Teşvik sistemlerine bazı ör-
nekler:

 △ Tüm yöneticilerin hedeflerine 
insan haklarıyla ilgili en az 
bir hedefin dahil edilmesini 
zorunlu kılma;

 △ İnsan hakları performansına 
ilişkin primleri bir grubun 
veya ekibin ortak çalışmaları-
na bağlama;

 △ İnsan haklarına saygıyı, 
çalışanların değerlendirilme-
sinde kullanılan yetkinlikler 
çerçevesinin bir parçası hali-
ne getirme.

Kılavuz maddesi  7
              

İkilemleri çözme ve beklen-
medik durumlara yanıt ver-
me kapasitesini geliştirme

İnsan haklarını ilgilendiren 
şirket kararları genellikle güç 
ikilemler sunar ve bunlarla 

başa çıkılabilmesi için uygun kapasiteye ihtiyaç duyulur. 
Gün geçtikçe daha fazla sayıda şirket, insan haklarıyla 
ilgili ikilemleri çözmek için etik ve uygunluk komitesi 
veya kurumsal sorumluluk komitesi gibi komiteler oluş-
turmaktadır. Komitenin fonksiyonları aşağıdakileri kap-
sayabilir: 

 △ İnsan haklarıyla ilgili tüm taahhütler de dahil olmak üzere 
iş ilkeleri veya davranış kurallarının yorumlanması ve 
uygulanması;

 △ Şirket içinde ortaya çıkan ikilemlerin (örneğin, büyük 
bir yeni sözleşmede şirket değerlerinin gözetilip göze-
tilemeyeceği veya yeni bir ülke pazarına girip girmeme) 
tartışılması; 

 △ Şirket genelindeki şikayet prosedürlerini gözden geçirme 
ve bu prosedürlerin nasıl güçlendirilebileceğine ilişkin 
tavsiyelerde bulunma. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: GÜNEY AFRİKA

Proje sitesinde yer alan Güney Afrika kökenli bu 
vaka öyküsünde, Nedbank’ın insan haklarına saygılı 
olma yönündeki çalışmaları incelenmektedir. Şirketin 
deneyimi, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu bölümde 
yer alan birçok kılavuz maddesine ışık tutmaktadır: 
•	 insan haklarına saygılı olunmaması halinde ortaya 

çıkabilecek maliyetler ve sürdürülebilir ve etik bir 
şirketin çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar için cazip 
bir şirket olarak ilgi görecek olması şirket içinde sürekli 
olarak anlatılması; 

•	 İnsan haklarını, çevrenin korunması ve etik gibi şirkette 
etki gücüne sahip olan mevcut konulara bağlama;

•	 İnsan haklarını, tedarikçilerle yapılacak sözleşmeler 
gibi iş kararlarının ayrılmaz bir parçası haline getirme;

•	 İnsan haklarını, risk ve denetim komiteleri gibi yönetim 
yapılarına entegre etme; 

•	 İnsan haklarını; işe alım, performans puan kartları, 
eğitim ve uygunsuz davranışların raporlanması gibi 
çeşitli insan kaynakları mekanizmalarına entegre etme. 

Nedbank’in insan haklarını uygulamada iş

süreçlerine entegre etmeye dönük çalışmaları

https://www.businessrespecthumanrights.org/
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KOBİ’ler için tavsiyeler

Daha kolay fonksiyonlar arası koordinasyon
Küçük şirketlerde, tam zamanlı bir çalışanın sadece belirli 
bir konu üzerinde çalışması çoğu zaman mümkün olmamak-
tadır. Ayrıca, farklı insan hakları sorumluluklarına sahip 
personelin çalışmalarını koordine etmelerini kolaylaştıra-
cak daha basit bir hiyerarşi ve iletişim yapısı bulunabilir. 

Dış eğitimlere katılma 
Şirketler kendi eğitim programlarını oluşturmak yerine 
eğitim kuruluşlarının sunduğu programlara katılabilir. İş ve 
İnsan Hakları Kaynak Merkezi’nde açık kurslar dahil olmak 
üzere etkinliklerin güncel listesi bulunmaktadır. 

Üst yönetim tonunu belirleme
Bu konu, tıpkı büyük şirketlerde olduğu gibi son derece 
önemlidir. Kurucuları tarafından yönetilen KOBİ’ler için 
değerlere dayalı mesajlar oluşturulması daha kolay olabilir. 

Çalışanlarla kurulacak daha gayri-resmi iletişimlerden 
yararlanma
KOBİ’lerde yöneticiler, büyük şirketlerdeki yöneticilere kı-
yasla genellikle daha kolay bir şekilde çalışanlarla doğrudan 
iletişim kurabilmektedir. Bu durum, insan haklarının öne-
minin aktarılmasına yardımcı olur ve yönetimin personelin 
taahhüdü karşılarken uygulamada yaşadığı zorlukları ilk 
ağızdan dinlemesine olanak sağlar .  u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri
•	 Shift, “Embedding 

Respect for Human Rights 
Within a Company’s 
Operations”, 2012 
www.goo.gl/uO9cIP 

•	 BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, “Good 
Practice Note on 
Organizing the Human 
Rights Function within a 
Company”, 2014 
www.goo.gl/XjiHnc 

ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

İNSAN HAKLARININ TEK BİR DEPARTMANA İZOLE EDİLMESİ  
Şirketler insan hakları konusunda şirket içi kapasite oluşturma çalışmalarında 
bulunurken, insan haklarıyla ilgili konuların belirli bir birey veya fonksiyon tarafından 
“yürütüldüğüne” dair bir izlenimin oluşması halinde işletmenin geri kalanının insan 
hakları konusunda daha az sorumluluk hissedebileceğini tespit etmiştir. Şirketler şirket 
içi uzmanlık geliştirme süreci ile insan hakları üzerindeki etkilerin yönetimine ilişkin 
sorumluluğun ortaklaşa üstlenilmesi ihtiyacı arasında dengeyi yakalamalıdır.

İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN SORUMLULUğA SAHİP PERSONELİN ERİŞİM EKSİKLİğİ 
İnsan haklarına ilişkin sorumluluğa sahip kişilerin insan haklarıyla ilgili konuları 
işletmede etkili bir şekilde yönetebilmeleri için şirketin ilgili tüm bölümlerine erişebilmeleri 
ve ayrıca şirket içindeki insan haklarıyla ilgili etkinlikler konusunda farkındalığa sahip 
olmaları gerekir. 

TERS ETKİ EDEN TEŞVİKLERİN BELİRLENMESİ 
Açıklığı ve gelişim istekliliğini teşvik etmek yerine sadece insan haklarıyla ilgili 
olayların sayısını azaltmaya dönük performans hedefleri belirlenmesi halinde, bu 
durum olayların sayısında gerçek bir azalma sağlamak yerine olayların daha az 
raporlanmasına yol açabilir. Teşviklerin, görünüşte iyi ölçüm değerleri yerine doğru 
davranışı teşvik etmesi önemlidir.

3 2İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

İş süreçlerine yerleştirme: 
“Şirketin DNA’sına yerleştirme
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İnsan hakları durum tespitinin ilk adımında, 
şirket faaliyetlerinin ve iş ilişkilerinin insan 
hakları açısından nasıl risk teşkil edebi-
leceği değerlendirilir. Bu süreçte mevcut 
ve planlanan faaliyetlerin ve iş ilişkilerinin 
bireyler ve halklar üzerindeki olası olumsuz 
etkileri göz önünde bulundurulmalı ve bu 
gibi riskleri azaltmaya dönük eylemlerin 
öncelikleri belirlenmelidir. 

Etkilerin değerlendirilmesi zor bir süreç 
olabilir. Şirketin müdahil olabileceği insan 
hakları üzerindeki en şiddetli etkilerin 
tanımlanması; insan haklarının şirket per-
soneli tarafından kavranmasına, işletme 
operasyonlarıyla ilişkili riskleri yönetmede 
izlenecek stratejik yöntemin belirlenme-
sine ve şirketin riskleri azaltma çalışma-
larında insanların zarar görme riskinin en 
yüksek olduğu alanlara odaklanılmasına 
yardımcı olabilir.  

 bölüm 3.3 

 

 Etkileri 
 değerlendirme 

“Reaktiften proaktife 
geçiş”
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SÜRECE DAHİL  OLMASI  MUHTEMEL ANA 
ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ KSS/sürdürülebilirlik: İnsan hakları konusunda 
uzmanlık sağlar; operasyonlarda işbirliği yapar; 
insan hakları etki değerlendirmesi süreçlerini koor-
dine eder

 △ Risk yönetimi: Etki değerlendirmesi süreçlerine 
uzman girdileri sağlar; insan haklarını mevcut risk 
yönetimi süreçlerine entegre eder

 △ Kurumsal ilişkiler: Etki değerlendirmesi için 
komşularla ve halkla istişare yapılması gereken du-
rumlarda dış paydaşlarla iletişim kurar  

 △ Hukuk/uyum:  Şirketin yasal yükümlülüklerine bağlı 
olarak çeşitli riskler hakkında farkındalık sağlayarak 
bunların etki değerlendirmesi sürecinde göz önünde 
bulundurulmasına yardımcı olur

 △ İnsan hakları riskleriyle bağlantılı olabilecek be-
lirli fonksiyonlar/operasyonlar (örneğin, güvenlik, 
satın alma, insan kaynakları, satış): Etkileri değer-
lendirme ve dikkat edilmesi gereken etkilere öncelik 
verme sürecine katılır 

 △ Devlet/halkla ilişkiler: Devlet veya düzenleyici 
kurum eylemlerinin insan hakları risklerini nasıl 
artırabileceğine dair bilgi sağlar

Kılavuz maddesi  1
 

İnsan hakları üzerindeki etkileri tanımlama

İnsan hakları üzerindeki etkileri tanımlamak için birçok yön-
tem kullanılabilir. Doğal olarak ilk önce şirketin operasyonla-
rıyla ilgili belirli ülkeler ve/veya sektörlerde mevcut olan insan 
hakları üzerindeki etkilerle ilgili riske odaklanılarak masa 
başında araştırma yapılmalıdır. Kamuya açık kaynakların yanı 
sıra ihbar politikaları ve şikayet mekanizmalarının kullanı-
mına ilişkin raporlar, tedarikçi veya iş birimleri tarafından 
yapılan kendi kendine değerlendirmeler ve ilgili fonksiyonlar 
(örneğin, insan kaynakları, uyum, KSS/sürdürülebilirlik) tara-
fından hazırlanan yönetim raporları gibi şirketle ilgili şirket içi 
raporlar ve işçi konseylerinin ve diğer işçi temsilcisi kuruluşla-
rın hazırladığı raporlar da yararlı bilgiler sağlayabilir. 

KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ 

Kılavuz maddesi İnsan hakları üzerindeki etkileri tanımlama

Kılavuz maddesi İnsan hakları üzerindeki şiddetli etkilere öncelik verme

Kılavuz maddesi Mevcut risk yönetimi fonksiyonunu sürece dahil etme

Kılavuz maddesi Etki değerlendirmesini işletme geneline yayma 

Kılavuz maddesi Tek defalık bir değerlendirme yerine devam eden bir süreç oluşturma 

1

2

3

4

5

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Etkileri değerlendirme: 
Reaktiften proaktife geçiş

3
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Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

Daha ayrıntılı araştırma amacıyla geniş kapsamlı insan hak-
ları sorunlarının tanımlanması için başlangıçta kullanılabile-
cek bazı yöntemler aşağıdaki gibidir: 

 △ Belirli ülkeler:  en yüksek insan hakları risklerinin bulun-
duğu faaliyet ülkelerinin tanımlanması; 

 △ Belirli haklar: belirli bir endüstri, sektör veya ülke bağ-
lamında en yüksek riskli olduğu kabul edilen belirli insan 
haklarının tanımlanması;   

 △ Belirli fonksiyonlar: belirli personelin insan hakları üze-
rindeki etkiler ve insan hakları riskleriyle düzenli olarak 
karşı karşıya kaldığı veya bunlardan sorumlu olduğu belirli 
şirket fonksiyonlarının (örneğin, güvenlik veya satış) katılı-
mının sağlanması. 

Ancak, insan haklarıyla ilgili riskler üzerinde yapılan bir 
değerlendirmede insanlara ilişkin riske odaklanıldığından, 
değerlendirme süreçlerinde etkilenme ihtimali olan birey 
veya grupların (Kılavuz İlkelerde “potansiyel olarak etkile-
nen paydaşlar” olarak ifade edilmektedir) veya bu kişilerin 
yasal temsilcilerinin görüşleri yeterli derecede dikkate alın-
malıdır. İşçi sendikaları, doğal olarak, üyelerde oluşan insan 
hakları etkileri hakkında bilgi sağlayabilecek ana bilgi kay-
naklarından biridir. Bir yerel halkın liderleriyle istişarede 
bulunulması daha geniş bir grup üzerindeki etkilerin anla-
şılmasına yardımcı olabilir; bununla birlikte, şirketler yerel 
liderlerin halktaki görüş çeşitliliğini yansıtmayabileceğini 
göz önünde bulundurmalıdır. (Paydaşların anlamlı bir şekil-
de sürece dahil edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar Bölüm 3.7’de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.) 

Etkilenen paydaşlarla doğrudan istişarede bulunulması 
başlangıçta her zaman mümkün olmasa da, bir şirketin etki 

EKİP BAZLI ETKİ DEğERLENDİRME ATÖLYELERİ 
İnsan hakları etki değerlendirmesine yönelik bir yaklaşım da, geleneksel ekip bazlı risk 
değerlendirmesi süreçlerinin üzerine modellenen modere edilmiş beyin fırtınasından 
yararlanılmaktadır. İşletmenin ilgili bölümlerinden farklı yönetici ve personel grupları 
genellikle fonksiyonlar arası bir düzene göre bir araya getirilir ve uzman bir rehber 
tarafından şirketin şimdi veya gelecekte insan hakları üzerindeki etkilere hangi şekillerde 
müdahil olabileceği konusunu düşünmeye teşvik edilirler. Bu süreçte genellikle diğer 
hallerde gözden kaçırılabilecek potansiyel sorunlar vurgulanır ve etkilerin birbirine göre 
şiddet düzeylerinin tartışılması teşvik edilir; bununla birlikte, hemen her zaman daha 
fazla bilgi ve doğrulama gerektirir.  

Gün geçtikçe artan sayıda şirket bu süreci, insan haklarının ve bu hakların öneminin 
işletme personeli tarafından kavranmasını sağlayabilecek önemli bir adım olarak kabul 
etmektedir. İnsan haklarının önemine şüpheyle bakan ancak, risk azaltma önlemlerinin 
etkili şekilde alınmasında desteklerine ihtiyaç duyulan iş arkadaşlarının sürece dahil 
edilmesinde fayda olacaktır. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER
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değerlendirme süreçlerinin zamanla bu kişilerle doğrudan 
etkileşim kurulmasına imkan sağlayacak şekilde evrilmesi 
gerekebilir. Bu gibi bir istişarenin uygulanabilir olmaması 
(örneğin, potansiyel olarak etkilenen bireylerin sayısının çok 
yüksek olması nedeniyle) veya etkilenen paydaşlar açısından 
risk teşkil etmesi durumunda, şirketler bu kişilerin görüş-
lerini öğrenmek için başka yöntemler bulmalıdır. Etkilenen 
paydaşlarla birlikte çalışan ve bunların görüşleri hakkında 
doğrudan bilgi sahibi olan “güvenilir temsilciler” (örneğin, 
yerel STK’lar veya söz konusu işçileri temsil etmeyen fakat 
yerel işçi hakları sorunları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olan işçi sendikaları gibi) bu konuda yardımcı olabilir. 

Kılavuz maddesi  2
 

İnsan hakları üzerindeki şiddetli etkilere öncelik verme

Her etki değerlendirmesi sürecinde sorulması gereken kilit 
soru önceliktir: Şirket dikkatini hangi odak noktasına ver-
meli? Gerçekte, çoğu şirket pek çok sayıda potansiyel etkiye 
müdahil olabilir ve meşru kaynak kısıtlamaları nedeniyle 
bunlardan hangilerine öncelikle odaklanması gerektiğine 
karar vermelidir. BM Kılavuz İlkelerinin 24. İlkesinde bu 
gerçeklik ele alınmaktadır. Ancak, şirketler genellikle itibar 
riski veya operasyonların kesintiye uğraması riski gibi en bü-
yük iş riskini teşkil eden sorunlara odaklanarak öncelikleri 
belirlemektedir. Bunun aksine, saygılı olma sorumluluğu 
insanlarla ilgili riskle bağlantılıdır ve Kılavuz İlkelerde 
bir şirketten insanları sürecin merkez noktasına koyması 
beklenmektedir. Başka bir deyişle, dikkat edilmesi gereken 
ve aksiyon alınacak insan hakları üzerindeki etkilerin önce-
liklendirilmesi gerekirse şirketler bu işlemi ilkeye dayalı bir 
şekilde, insanlarla ilgili zararın şiddet düzeyine odaklanarak 
gerçekleştirmelidir.

Bu durum uygulamada ne anlama geliyor? Tipik risk yöneti-
mi süreçlerinde iki girdi bulunur: iş üzerindeki etkinin şid-
det düzeyi (örneğin, x tutarında dava maliyetleri veya şirket 
saygınlığında x düzeyde zarar) ve olasılık (belirli bir etkiye 
neden olacak bir olayın gerçekleşme olasılığı). İnsanlarla 
ilgili risk iki açıdan farklılık gösterir:

1. Söz konusu şiddet düzeyi, iş üzerindeki etkinin şiddet dü-
zeyi değil, insanlar üzerindeki etkinin şiddet düzeyidir;

2. Şiddet düzeyi, olasılığa kıyasla daha fazla ağırlığa sahip-
tir, bu nedenle şiddetli riskler her zaman dikkat edilecek 
şekilde önceliklendirilmelidir.

Şirketler şiddet düzeyi en yüksek olan etkilere öncelik ver-
melidir; Kılavuz İlkelerde bunlar ölçeklerine, kapsamlarına 
ve telafi edilebilirliklerine göre tanımlanmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda bu kavramlar bazı örneklerle açıklanmıştır. Örnek-
ler sadece açıklama amaçlıdır, belirli bir etki türünün hiçbir 
zaman şiddetli olamayacağı anlamında yorumlanmamalıdır.

Her etki değer-
lendirmesi süre-
cinde sorulması 
gereken kilit soru 
önceliktir: Şirket 
dikkatini hangi 
odak noktasına 
vermeli?

3 3İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Etkileri değerlendirme: 
Reaktiften proaktife geçiş
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Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

Önceliklendirme her zaman göreceli bir uygulamadır: Bir 
şirketin en şiddetli insan hakları riskleri, başka bir şirketin 
en şiddetli insan hakları risklerine göre çok büyük farklılık-
lar gösterebilir fakat her iki şirket de müdahil olabilecekleri 
insanlarla ilgili en şiddetli riskler konusunda aksiyon al-
malıdır. Bir etki yukarıda belirtilen ölçek, kapsam ve telafi 
edilebilirlik boyutlarından sadece birinde şiddetli olsa dahi 
şiddetli kabul edilebilir; üç boyutun hepsinde de şiddetli 
olması gerekmez. 

Dikkat edilmesi gereken şiddetli etkilerin önceliklendirilme-
si, düşük şiddet düzeyli etkilerin ele alınmayacağı anlamına 
gelmez. Bunlardan bazıları nispeten kolay bir şekilde ele 
alınabilir veya çok az ek kaynak gerektirebilir; şirketlerin bu 
etkileri ele almamasını gerektirecek hiçbir gerekçe bulun-
mamaktadır.  

Şirketler, şiddet düzeyine ek olarak olasılığı da göz önünde 
bulundurmalıdır: Etkinin şirket operasyonlarında mevcut 
olma veya meydana gelme olasılığı nedir? Bunun için şirket 
operasyonlarının bağlamı ve şirketin çeşitli iş ilişkilerinin 
insan hakları risklerini etkili bir şekilde yönetme yeteneği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki tabloda olasılığa 
ilişkin bu iki öğeye bazı örnekler verilmiştir. 

Boyutlar Tanım

Örnekler

Potansiyel olarak 
daha az şiddetli

Daha şiddetli

Ölçek: Etkinin ne kadar ağır 
veya ciddi olacağıdır

Aile mağazasında kasa 
başında işlere yardım-
cı olan 14 yaşındaki bir 
çocuk

Dönemsel olarak 
küçük ölçekli 
madende çalışan 10 
yaşındaki bir çocuk  

Kapsam: Etkinin ne kadar 
yaygın olacağı (etkile-
necek kişilerin sayısı)

Bir veya iki birey Bir topluluğun tamamı

Telafi edilebilirlik: Ortaya çıkan zararı 
telafi etmenin ne 
kadar güç olacağı   

Ayrımcılık yapılarak 
işten çıkarılan bir 
işçi; özür dilenerek ve 
söz konusu durumun 
tekrarlanmayaca-
ğına ilişkin garanti 
verilerek uygun bir 
ücretle işe hemen geri 
alınabilir

Bir işçi uygun sağlık ve 
güvenlik önlemlerinin 
alınmaması nedeniyle 
tedavisi bulunmayan 
bir hastalığa yakalan-
mıştır

Tablo: Şiddet düzeyini anlama
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Tablo: Olasılık kavramını anlama

Şirketler genellikle insan hakları üzerindeki etkilere ilişkin 
önceliklerinden nasıl emin olabileceklerini sormaktadır. 
Karar alma mekanizmasının Kılavuz İlkelere uyumlu 
olduğundan emin olmanın en iyi yolu yukarıdaki sürecin 
izlenmesidir. Ancak, daha güvenilir bir önceliklendirme sü-
reci elde edilebilmesi ve şirketin daha güvenilir seçimlerde 
bulunabilmesi için en önemli unsur nihai olarak paydaşların 
sağladığı girdilerdir. 

Önerilen bir listenin test edilebileceği doğru paydaşları 
bulabilmek için dikkatli bir gözden geçirme süreci gerekir. 
Şirketler bu noktada bilgi için güvenilir vekillere veya uzman 
paydaşlara başvurabilir. Tıpkı politika geliştirme sürecinde 
olduğu gibi, bu gibi bir uygulamayla ilgili girdiler sağlanabil-
mesi için bir bütün olarak şirketin operasyonları hakkında 
ve şirketin insan haklarıyla ilgili en büyük risklerinin hangi 
alanlarda bulunabileceği hakkında belirli bir perspektife 
sahip olunması gerekir. 

Bölüm 3.6’da tartışılan BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çer-
çevesi, “belirgin insan hakları sorunları”nın tanımlanması 
ve önceliklendirilmesi hakkında yararlı kılavuz bilgiler sun-
maktadır. Aşağıdaki tabloda BM Kılavuz İlkeleri Raporlama 
Çerçevesini kullanmış olan bazı şirketlerin deneyimleri 
açıklanmaktadır. Bu şirketlerin raporları genel olarak bu 
şirketlerin küresel operasyon düzeyinde toplanmış belirgin 
sorunlarını tanımlamada izledikleri süreci açıklamaktadır. 
Daha fazla örnek için bkz: www.UNGPreporting.org. 
 

Belirli bir ülke bağlamında olumsuz 
etkilerin meydana gelme olasılığını 
artıran birçok faktör bulunur: 

Aşağıdaki faktörler bir şirketin iş ilişkileri nedeniyle in-
san hakları üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmesi 
olasılığını artırabilir veya azaltabilir:  

Ulusal yasa ve düzenlemelerin varlığı ve 
yaptırımı;

Şirketlerin politikalarında insan haklarına saygı 
konusuna yer verilip verilmediği;  

Ulusal yasalar ile uluslararası insan hak-
ları arasındaki ihtilaflar;  

Şirketlerin saygılı olma sorumluluklarını yerine get-
irmek için etkili süreçlere sahip olup olmadıkları;  

Toplumsal gelenekler ve uygulamalar; Geçmişte insan haklarına saygılı olup olmadıkları; 

Yolsuzluk bulunması;  Yolsuzlukla ilgili uygulamaları;  

İhtilaf bulunması.  Yerel paydaşlarla ihtilaf içinde olup olmadıkları.

Şirketler insanlar 
üzerine en 
şiddetli etkileri 
önceliklendirmeli

3 3İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Etkileri değerlendirme: 
Reaktiften proaktife geçiş
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Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

Tablo: Şirketlerin UNGP Raporlama Çerçevesini kullanarak tanımladıkları belirgin sorunlara örnekler

Şirket Sektör
Tanımlanan belirgin insan hakları 
sorunları

Kaynak

ABN AMRO Finans  △ Gizlilik
 △ Ayrımcılık
 △ İşçi hakları
 △ Toprakla ilgili insan hakları

Yıllık (Entegre)
Rapor 2015 33

Ericsson ICT  △ Gizlilik hakkı
 △ İfade özgürlüğü
 △ İşçi hakları

Sürdürülebilirlik ve 
Kurumsal Sorumluluk 
Raporu 2015  34

H&M Giyim  △ Adil ücret 
 △ Sağlık ve güvenlik
 △ Zorla çalıştırma 
 △ Ayrımcılık ve taciz
 △ Çocuk işçi çalıştırma
 △ Örgütlenme ve toplu sözleşme 

özgürlüğü 
 △ Sosyal güvenlik 
 △ Toprak hakları 
 △ Çalışma saatleri
 △ Suya erişim

Sürdürülebilirlik 
Raporu 2015  35

Total Enerji  △ Zorla çalıştırma 
 △ Çocuk işçi çalıştırma
 △ Ayrımcılık 
 △ Adil ve uygun koşullar altında çalışma 

ve güvenlik hakkı
 △ Toprağa erişim 
 △ Sağlık hakları ve yeterli bir yaşam 

standardı 
 △ Gücün kötüye kullanılması riski

İnsan Hakları Özet 
Raporu, Temmuz 
2016 36

Unilever Gıda ve 
içecek

 △ Ayrımcılık
 △ Adil ücret
 △ Zorla çalıştırma
 △ Örgütlenme özgürlüğü
 △ Taciz
 △ Sağlık ve güvenlik
 △ Toprak hakları
 △ Çalışma saatleri

“Enhancing Liveli-
hoods, Advancing 
Human Rights” 
(Geçim Kaynaklarının 
Geliştirilmesi ve 
İnsan Haklarının 
İyileştirilmesi). İnsan 
Hakları Raporu 2015  37

33. www.goo.gl/cRLSbO 
34. www.goo.gl/Y6jlz2 
35. www.goo.gl/GLJ72d 
36. www.goo.gl/Kjnem6 
37. www.goo.gl/J2N7Jy 
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Kılavuz maddesi  3
 

Mevcut risk yönetimi fonksiyonunu sürece dahil etme

Risk yönetimi departmanı bulunan şirketlerle ilgili olarak, 
deneyimler bize bu departmanın insan hakları üzerinde-
ki etkileri değerlendirme sürecine dahil etmenin faydalı 
olacağını göstermektedir. Bu eylem daha güçlü bir yöntem 
(sundukları uzmanlık düşünüldüğünde) elde edilmesine 
katkıda bulunmanın yanı sıra sonuçların şirketin daha geniş 
kapsamlı veya kurum genelindeki risk yönetim sistemlerine 
entegre edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, risk 
fonksiyonunun insan haklarıyla ilgili risk yönetiminin, gele-
neksel işle ilgili risk yönetiminden nasıl farklılık gösterdiğini 
anlamasına yardımcı olabilir. 

Riski azaltma işlemlerini uygulaması gereken fonksiyonlar; 
risklerin niteliği ve riski azaltmaya yönelik önerilerin uy-
gulanabilirliği hakkında girdi sağlayabilecekleri için sürece 
dahil edilmesi gereken diğer önemli fonksiyonlardır. İç de-
netim ve uyum fonksiyonları tüm yeni prosedürlere uyum 
sağlanmasına yardımcı olabilir.  

Kılavuz maddesi  4
 

Etki değerlendirmesini işletme geneline yayma  

Yukarıda açıklanan insan hakları üzerindeki etkileri değer-
lendirme süreci kurum veya grup düzeyinde gerçekleştirilen 
oldukça üst düzey bir uygulama olabilir. Bununla birlikte, 
aynı temel yaklaşım belirli iş birimlerine, ülke yan kuruluş-
larına veya işletmenin diğer bölümlerine de uygulanabilir. 
Örneğin: 

Belirli ülkelere odaklanma
Başlangıçta yapılan araştırma yoluyla ülkeler, insan hak-
larıyla ilgili farklı risk düzeylerine göre sınıflandırılabilir. 
Daha yüksek risk taşıyan ülkeler (örneğin, kadınlara eşit 
muamelenin yasalarda reddedildiği ülkeler) ile ilgili olarak, 
belirli risk azaltma önlemlerinin geliştirilebilmesi için daha 
yoğun bir analiz gerçekleştirilmesi gerekebilir. “Kırmızı 
bayrak” yaklaşımının izlendiği durumlarda, ihtilaflı ülkele-
rin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Birliği gibi 
bölgesel birlikler tarafından yaptırım uygulanan tüm ülkeler 
vurgulanmalıdır.

Müşteri durum tespiti süreçleri  
Belirgin insan hakları sorunlarına bağlı olarak, bir şirket 
müşterilerine yönelik durum tespiti sorularını güçlen-
dirmek isteyebilir. Bu süreç genellikle bir müşteri kabul 
edilmeden veya bir müşteriye ürün satılmadan önce belirli 
soruların sorulmasını ve herhangi bir ilişkinin veya ticari 
işlemin içerdiği insan hakları riskleri hakkında şüphelerin 
dillendirildiği durumlarda sorunların şirket içinde üst kade-
melere yönlendirilmesini içerir. 

3 3İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları
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Diğer iş ortaklarını tarama  
Gün geçtikçe daha yaygın olarak, şirketler diğer iş ortaklarını 
(örneğin, tedarikçiler, alt yükleniciler, hizmet sağlayıcılar) 
taramadan geçirerek insan hakları sicilini ve insan haklarıy-
la ilgili riskleri yönetme kabiliyetlerini tespit etmeye çalış-
maktadır. Bu süreçte iş ortaklarından anketleri yanıtlaması 
istenir; satıcı veya tedarikçi davranış kurallarını kapsayan 
bir sözleşmeyi imzalamaları zorunlu kılınır ve denetimleri, 
“tedarikçi destek ziyaretlerini” (Bölüm 3.4’teki örneğe ba-
kın) veya performansı değerlendirmeye yönelik işbirliğine 
dayalı değerlendirmeler yapılmasını kabul etmeleri istenir. 
Şirketin belirgin insan hakları sorunlarının tanımlanması 
(yukarıdaki Kılavuz maddesi 2’ye bakın), belirli türde aksi-
yonların alınmasına ilişkin eşik düzeylerinin tanımlanma-
sına yardımcı olabilir. Örneğin, orta şiddetli insan hakları 
riskleri ile ilişkili bir parça tedarikçisinden kendi kendini 
değerlendirmesi istenirken, yüksek riskli bir girdinin teda-
rikçisinin ise daha resmi bir değerlendirmeden geçmesi zo-
runlu kılınabilir.  

Şirket birleşmeleri, iktisaplar ve 
ortak girişimlerdeki insan hakları riskleri
Diğer işletmeleri satın alan veya ortak girişimlerde başka 
işletmelerle birlikte çalışan şirketler için bu faaliyet ve iliş-
kilerdeki insan hakları risklerinin tanımlanması önemlidir. 
Örneğin, bir şirketin ortak girişim (joint venture) iş ortağı, 
insan haklarına saygılı olma sorumluluğu taşımadığını dü-
şünüyor olabilir. Şirket bu durumu öğrendiğinde sıkıntılı 
tartışmalar ve hatta ortak girişimin yönetimi konusunda 
anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. 

Başka bir örnekte, bir şirket alım-satım işlemi sonuca 
bağlandıktan sonra işleme konu hedef tesisin bulunduğu 
arazinin daha önce devlet tarafından yetersiz bir istişare 
süreci yoluyla satın alınmış olduğunu ve dolayısıyla, alıcının 
bu arazi üzerindeki mülkiyetinin yerel halklar tarafından 
reddedilebileceğini öğrenebilir. Önceden insan hakları 
durum tespitinin yapılması geçmişten kaynaklanan tüm 
önemli maliyetlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir ve 
hedefin satıştan önce risk azaltma eylemlerinin maliyetinin 
karşılanmasını gerektirebilir.  38

38. Shift, ‘What Do Human Rights Have to Do with Mergers and Acquisitions?’, January 2016,  
 available at www.goo.gl/vKWdm5. 
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ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: ENDONEZYA

Endonezya’da el değmemiş ormanlardaki büyük ormanlık alanların kıymetli kereste elde etmek 
üzere kesildiği veya palmiye yağı ve kauçuk gibi bol miktarda tarımsal ürün yetiştiren ticari 
çiftliklere arazi açmak için yakıldığı görülmektedir. Bu topraklarda genel olarak geçinebilmek ve 
kültürel ve atalarından kalan mirası koruyabilmek için ormana ve ormanın doğal kaynaklarına 
ihtiyaç duyan yerli halklar veya diğer geleneksel halklar yaşamaktadır. Çiftlikler, çok büyük 
miktarda suya ihtiyaç duyduklarından çevre köylerdeki su kuyularının seviEVETini etkileyebiliyor. 
Ayrıca, araziyi temizlemek için başlatılan orman yangınları bölgede veya bölgenin çevresinde 
yaşayan insanlar için tehlike teşkil ediyor ve komşu ülkelerdeki insanlar da dahil olmak üzere 
genel nüfusun sağlığı üzerinde ciddi etkilere yol açabilir. 

Ancak, şirketler sık sık arazi sahiplerini tam olarak tespit etmekte güçlük çekiyor ve birden 
çok tarafın aynı arazi üzerinde hak iddia ettiği durumlarla karşılaşıyor. Bu durum etkilerin 
değerlendirilmesinde güçlük yaratıyor: Operasyonlarınızdan etkilenebilecek arazinin kime 
ait olduğunu veya kim tarafından kullanıldığını bilmiyorsanız iletişime geçmeniz gereken 
etkilenen paydaşlarınızın kim olduğunu bilemezsiniz. Paydaşlar yerel veya bölgesel idarelerin, 
arazilerle ilgili hak iddialarının karara bağlanmasında etkin bir rol oynamadığını bildirmektedir. 
Tapu sicilinin eksik olması ve resmi tapu belgelerinin bulunmaması bu sorunu daha da 
ağırlaştırmaktadır. Pratikte, kullanmayı veya satın almayı planladıkları bir arazi parçasıyla ilgili 
olarak paydaşları sürece dahil etmek isteyen şirketler birden çok tarafın hak iddialarıyla karşı 
karşıya kalmaktadır; bir şirket 26 farklı tarafın aynı arazi parçası üzerinde hak iddia ettiğini 
bildirmiştir.  

Bu tür ihtilafları çözmek karmaşık bir iş olsa da, birçok şirket ve paydaşları “katılımcı haritalama” 
adı verilen bir işlemden olumlu deneyimler elde etmiştir. Bu işlem sırasında ilgili tüm taraflar 
bir GPS sistemiyle birlikte ihtilafa konu arazi parçasının çevresinde yürüyüp önemli nokta ve 
sınırları işaretler. Sonuçlara dayalı olarak, herkesin hak iddiasını kapsayan bir harita oluşturulur. 
Bunun ardından, bir çözüme ulaşmak için ilgili taraflar arasında istişare ve müzakere süreci 
yürütülür. Sürecin uzmanlar tarafından desteklenmesi, yeterli zaman ayrılması ve süreçten 
memnun kalmayan taraflar için şikayet mekanizmalarının sağlanması, katılımcı haritalama 
işleminin başarıya ulaşma olasılığını artıran kilit faktörler olarak tanımlanmıştır. 

“Katılımcı haritalama” ile ilgili şirket deneyimi 

3 3İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları
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Katılım maddesi  5
 

Tek defalık bir değerlendirme yerine devam eden 
bir süreç oluşturma

Kılavuz İlkelerde, “etkilerin değerlendirilmesi” (“etki de-
ğerlendirmeleri” ifadesi yerine) süreci açıklanarak insan 
hakları durum tespitinde yer alan bu adımın devam eden 
bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Her durumda ayrı bir 
“insan hakları etki değerlendirmesi” (HRIA) yapılması ge-
rekmez. Şirketler kendi işlerine ve müdahil olabilecekleri 
insan hakları üzerindeki etkilerin türüne en uygun yakla-
şımları izlemelidir. 

Devletler ve finansal kurumlar; altyapı, madencilik veya 
büyük ölçekli tarım projeleri gibi çevre ve toplum üzerinde 
önemli etkilere (insan hakları üzerindeki etkiler de dahil) 
yol açabilecek projeler için genellikle ayrı etki değerlendir-
meleri yapılmasını gerekli kılmaktadır. Gün geçtikçe artan 
sayıda şirket, insan haklarını mevcut çevresel ve toplumsal 
değerlendirme süreçlerine entegre hale getirmenin yolları-
nı aramaktadır. 39

Aynı zamanda, zorluklar içeren bir ülke pazarına girilmesi, 
yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulması, sistemik in-
san hakları suistimalleriyle ilişkili geçmişten gelen sorunların 
veya durumların ele alınması gibi bazı durumlarda ayrı bir 
HRIA yapılması yararlı olabilir. İş operasyonları üzerinde ayrı 
HRIA’lar yaparken kullanılabilecek çeşitli yöntem ve araçlar 
bulunmaktadır. Uluslararası İş Dünyası Liderler Forumu ve 
Uluslararası Finans Kurumu tarafından yayımlanan “Guide to 
Human Rights Impact Assessment and Management” (İnsan 
Hakları Etki Değerlendirmesi ve Yönetimine İlişkin Kılavuz) 
ve Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından yayımlanan 
“Human Rights Compliance Assessment” (İnsan Haklarına 
Uyum Değerlendirmesi) faydalı olabilecek kaynaklardır. 
Şirketler tarafından yürütülen HRIA’lara ilişkin kamuya açık 
örneklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır, örneğin:

 △ Guatemala’daki Marlin madeni ile ilgili insan hakları de-
ğerlendirmesi; 40

 △ Nestlé tarafından şirketin insan hakları durum tespiti 
çalışmalarına (Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü ile)41,  
Fildişi Sahili’ndeki kakao tedarik zinciri üzerindeki etki-
lerine (Adil Çalışma Derneği ile)42 ve Tayland’daki karides 
tedarik zinciri üzerindeki etkilerine (Verité ile) ilişkin 
yapılan açıklama; 43

 △ Turizm şirketi Kuoni’nin Kenya ve Hindistan’daki ope-
rasyonlarıyla bağlantılı çocuk hakları üzerindeki etkiler 
konusunda şirketin UNICEF ile birlikte  yaptığı değerlen-
dirmeler . 44

39. www.goo.gl/gTIM23. 
40. www.goo.gl/wnbTqs 
41. www.goo.gl/a31U5o 
42. www.goo.gl/zJr9p
43. www.goo.gl/yPUUvt
44. www.goo.gl/aNqD77

İnsan hakları 
etkilerini 
değerlendirme 
şirketler için 
sürekli devam 
eden bir süreçtir
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OxFAM’IN TOPLUM BAZLI İNSAN HAKLARI ETKİ DEğERLENDİRMELERİ KONULU 
ÇALIŞMASINDAN ÇIKARILAN DERSLER 
Etkilerin değerlendirilmesi her ne kadar durum tespiti sürecinde yer alan adımlardan 
biri olsa da, insan hakları etki değerlendirmeleri (HRIA’lar) önemli bir araç olabilir. Özel 
bir yatırımla ilişkili bir HRIA’nın amacı; kurumsal faaliyetlerin insan hakları üzerinde 
yarattığı, yaratmakta olduğu veya yaratabileceği etkileri tanımlamaktır. HRIA’lar çeşitli 
şekillerde olabilir ve farklı paydaşlar tarafından yürütülebilir, ancak nihai amacı insan 
haklarını korumak ve paydaşlar arasında hesap verilebilirliği geliştirmek olmalıdır.

Oxfam ve diğer STK’lar; en doğrudan etkilenen kişilerin yani yerel halkların katılımını 
artırmak, olumsuz etkileri önlemek veya hafifletmek ve insan haklarının karşılanmasına 
katkıda bulunmak üzere devreye girebilmeleri için toplum temelli yürütülen HRIA 
yaklaşımlarını savunmaktadır. Toplum temelli HRIA’lar, şirketler ve şirketlerin 
operasyonlarından etkilenen halklar arasındaki diyaloğun niteliğini tamamen değiştirme 
potansiyeline sahiptir. Halkların kendi kanıta dayalı analizlerini sunmaları halinde, 
şirketlerin halkın perspektiflerini kabul edip onlarla iletişime geçmesi gerekecektir. 
Aynı zamanda, topluluğa dayalı yöntemlerle dahi şirketin katılımı olmadan istenilen 
sonuçların elde edilemeyeceği açıktır.

Toplum temelli insan hakları etki değerlendirmesi yaklaşımı, alternatif bir yol sunarak 
etkilenen halkların, insan haklarıyla ilgili kendi anlayışları çerçevesinde bir bilgi toplama 
ve katılım sürecini yürütmelerine olanak sağlar. Yerel toplum; STK’lar, şirketler ve devletlerle 
daha eşit bir zeminde işbirliği yaparak insan haklarıyla ilgili tehditlerin çözülmesine 
çalışabilir. HRIA, etkilenen kişilerin perspektiflerinden başlayarak endişelerine ve insan 
haklarına saygının sağlanmasına ilişkin hedeflerine odaklanır. Oxfam’ın bu çalışmaya 
bağlı olarak şirketlere yönelik tavsiyeleri aşağıdakileri kapsamaktadır:
•	 Tüm HRIA süreçlerinin eksiksiz olarak yürütüldüğünden ve şirketin insan haklarıyla ilgili 

sonuçlara ulaşırken halkın katılımıyla elde edilen anlamlı bilgilerden yararlandığından 
emin olun. Bu; geleneksel liderlik anlayışının ötesine geçerek kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve azınlıklar gibi hassas gruplara seslerini duyurma fırsatını tanımak anlamına gelir.

•	 Mevcut projeyle ilgili olarak dış HRIA süreçlerinden elde edilen bulguları göz önünde 
bulundurun, HRIA’lardan öğrenilen dersleri içselleştirin ve bu bilgilerden, bağlamsal 
farklılıkları göz önünde bulundurarak gelecekteki projelerde de yararlanın.

•	 Şirket tarafından yürütülen değerlendirmeye ek olarak, toplum temelli bir HRIA’yı 
finanse edebilecek bir STK’ya ulaşmayı veya ortak sorumluluk altında yürütülen bir 
süreçte işbirliği yapmayı düşünün.

•	 Toplum temelli HRIA’lar için kullanılabilecek bir iş ve insan hakları fonunu destekleyin.
•	 Bir şirket projesinin etkilerinin değerlendirildiği tüm toplum temelli HRIA’lara tam 

olarak katılın, ilgili materyalleri sağlayın ve tesise ve personele erişim sağlayın.

Bkz. www.goo.gl/dNwQf8, s. 33
Oxfam’ın HRIA’lar üzerindeki çalışması hakkında daha fazla bilgi için bkz: 
www.goo.gl/RF7tSe 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER
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Ayrıca, şirketler tarafından yürütülen HRIA’ların aksine, etkile-
nen paydaşların algılarını daha iyi anlama ihtiyacına gün geçtik-
çe daha fazla odaklanılmaktadır ve bunun için bugün Oxfam ve 
FIDH tarafından da uygulanan, topluma dayalı etki değerlendir-
mesi için Kanadalı Rights & Democracy kuruluşunun “Getting it 
Right” aracı temel alınmaktadır . Aşağıdaki kutuda Oxfam’ın bu 
alandaki çalışmasına ait bazı bulgular özetlenmektedir. 
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ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

PAYDAŞLARI SÜRECE DAHİL ETMEYİ UNUTMA   
Etki değerlendirmesi, durum tespiti sürecinin diğer tüm adımları için önemli bir zemin 
teşkil eder. Bir şirketin etkileri tanımlama faaliyetlerinin bir parçası olarak paydaşların 
girdilerini almak amacıyla paydaşlarla kurmaya başladığı ilişkiler, sürecin sonraki 
aşamalarında potansiyel çözümler konusunda ek iletişim için zemin oluşturulmasına 
yardımcı olabilir. Aynı zamanda, bazı şirketlerin ilk olarak paydaşların sürece dahil 
edildiği mevcut uygulamaların sonuçlarından dersler çıkararak etki değerlendirmesi 
sürecine aşinalık kazanması ve ardından yavaş yavaş ilerleyerek belirli insan hakları 
sorunları veya ülke bağlamları hakkında paydaşlarla doğrudan iletişime geçmesi 
gerekebilir.

YALNIZCA “KENDİ FAALİYETLERİNE” ODAKLANMA  
Birçok şirkette gözlemlendiği üzere, bir şirketin en önemli insan hakları riskleri kendi 
faaliyetlerinden ziyade iş ilişkileriyle bağlantılı olabilir. Şirketler yalnızca kendi 
faaliyetlerine veya üzerinde en çok kontrol sahibi oldukları noktalara odaklanmaktan 
kaçınmalıdır. Başlangıçta uygulamanın kapsamını yönetilmesi mümkün olmayacak 
derecede genişletiyormuş gibi görünse de bu kurala uyulmalıdır.

HER ŞEYİ MÜKEMMEL ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞMA 
Bu bölümde açıklanan süreçler çoğu şirketin ilk defa uygulayacağı süreçlerdir. 
Büyük veya karmaşık işletmelerin, insan hakları risklerinin nasıl değerlendirileceğini 
öğrenmek üzere ilk olarak işletmenin faaliyet gösterdiği belirli ülkelere veya belirli 
bölümlerine öncelik vererek hedefli bir yaklaşımla işe koyulması tavsiye edilir. 
Çalışmanın kapsamının zamanla şirketin tüm operasyonlarını içine alacak şekilde 
genişletilmesi gerekecektir. Ancak, bir şirketin her şeyi bir defada yapmaya kalkışması 
“analiz felci”ne yol açabilir ve anlamlı adımların atılmasını engelleyebilir.



66

KOBİ’ler için tavsiyeler

Bir dizi soruna odaklanarak işe başlayın
Genel olarak bir KOBİ oldukça spesifik veya hedefli bir ürün 
tedarik eder. Bu nedenle, ürün veya hizmetleri ile ilişkili sek-
töre veya iş türüne göre nispeten daha spesifik bir dizi insan 
hakları üzerindeki etkileri ele alıyor olacaktır (örneğin, su 
mühendisliği şirketi: su hakkı; yeni kurulmuş İnternet şirke-
ti: gizlilik hakkı ve ifade özgürlüğü; sert kereste ithalatçısı: 
kerestenin tedarik edildiği ormanlık bölgedeki yerli halklar 
ve diğer halkların hakları). Bu durum, şirketin öncelikli 
olarak dikkat etmesi gereken konuların net olarak belirlen-
mesine yardımcı olur.  

Diğer kaynaklardan yararlanın  
Sektöre ve konuya özel çok paydaşlı girişimlerin yanı sıra 
devlet kurumları, belirli ülkelerde veya belirli konularda 
risklerin değerlendirilmesine ve uygun aksiyonların alınma-
sına yardımcı olacak bilgiler sağlayabilir.  u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri  
•	 Shift, “Business and 

Human Rights Impacts: 
Identifying and 
Prioritizing Human 
Rights Risks”, 2014 
www.goo.gl/HMk5Vl   

•	 Uluslararası İş Liderleri 
Forumu, Uluslararası 
Finans Kurumu “Guide 
to Human Rights 
Impact Assessment and 
Management”, 2010   
www.goo.gl/AIFT8q   

•	 Oxfam America, 
“Community Voice in 
Human Rights Impact 
Assessments”, 2015  
www.goo.gl/n1PI16 
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İnsan hakları durum tespitinin amacı, 
insan hakları üzerindeki etkileri önlemek 
ve hafifletmektir. Şirketler belirgin insan 
hakları sorunlarını tanımladıktan sonra bu 
amaca ulaşmak için harekete geçmelidir. 
Önleme ve hafifletme çalışmaları ileriye 
dönük faaliyetlerdir; potansiyel etkilerin 
gerçek etkilere dönüşmesini önlemeye 
odaklıdırlar. Bu sürecin üçüncü tarafları 
kapsadığı durumlarda, bir şirketin söz 

konusu üçüncü tarafların davranışlarını 
değiştirmelerini sağlamak üzere kullanabi-
leceği bu tarafların üzerindeki kaldıraç 
etkisi ve gerektiğinde bu kaldıraç etkisini 
artırabilme yeteneği kritik önem kazanır. 
Önlemeye yönelik çalışmalara rağmen 
etkilerin gerçekleşmesi halinde, çözüm 
ihtiyacı ortaya çıkar. Çözüm konusu 
Bölüm 3.8’de açıklanmaktadır.  

 bölüm 3.4 

 
 

 Entegre etme ve 
 harekete geçme 

“Teoriyi pratiğe dökme”
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Kılavuz maddesi  
1

 
İş süreçlerine yerleştirme ve entegre etme arasındaki ilişki

Bölüm 3.2’de şirketin insan haklarına saygıyı organizas-
yonel DNA’sına yerleştirmesinin önemi açıklandı. Burada 
sözü edilen iş süreçlerine yerleştirme ifadesi; taahhüdün iş 
yapma şeklinde bir fark meydana getirecek şekilde hayata 
geçirilebilmesi için insan haklarına ilişkin sorumlulukla-
rın düzenlenmesi ve personelin insan haklarının işleri açı-
sından önemi hakkında farkındalığının artırılması dahil 
olmak üzere gerekli iç yapıların tesis edilmesini kapsayan 
makro düzeydeki bir süreçtir. 

Entegrasyon ise insan hakları durum tespiti sürecinin 
ikinci adımıdır ve insan hakları üzerindeki belirli etki-
leri önlemek ve hafifletmek için mikro düzeyde gerekli 
aksiyonların alınmasını ifade eder. Bu süreçte şirketin 
genellikle çok farklı bölümleri rol oynar. Örneğin, bir ICT 
şirketinin ürünlerini kullanan son kullanıcıların gizlilik 
hakkı üzerindeki bir etkinin önlenmesi, bir yiyecek ve 
içecek şirketinin tedarik zincirinin uzak bir noktasındaki 
aile çiftliklerinde çocuk işçi çalıştırma uygulamalarının 
hafifletilmesine yönelik çalışmalardan farklı aksiyonlar 
gerektirir ve farklı şirket departmanlarını ilgilendirir.  

Kılavuz maddesi  2
 

Şirketin insan hakları üzerindeki etkilerle 
bağlantısını anlama

Kılavuz İlkeler; şirketlerin insan hakları üzerindeki etkilere 
farklı yollarla müdahil olabileceğini ve bu etkileri ele alma 
sorumluluğunun her bir senaryoda farklı nitelikte olacağını 
belirtmektedir. Bu durum, OHCHR’nin bu konudaki kılavuz 
bilgileri kullanılarak aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 45

KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ

Kılavuz maddesi İş süreçlerine yerleştirme ve entegre etme arasındaki ilişki 

Kılavuz maddesi Şirketin insan hakları üzerindeki etkilerle bağlantısını anlama

Kılavuz maddesi Kaldıraç etkisinin rolü

Kılavuz maddesi Farklı kaldıraç etkisi türlerini araştırma

Kılavuz maddesi Kaldıraç etkisi fırsatlarını tanımlama

Kılavuz maddesi İlişkileri sonlandırma

1

2

3

4

6

5

45. “Paralel katkı” örneği hariç diğer örnekler şu kaynaktan alınmıştır: OHCHR, “The Corporate  
 Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide”, 2012, s.17.  

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Entegre etme ve harekete geçme: 
Teoriyi pratiğe dökme

4
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Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına
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Paralel olarak katkıda bulunm
a

Şirket

Şirket
Bir veya 

daha fazla 
diğer aktör 

3. taraf

Etkilenen paydaşlar
Etkilenen paydaşlar

 △Several com
panies in an area 

release harm
ful effl

uent into 
a river. Each release is under 
the legal lim

it but, together, 
they lead to the w

ater 
becom

ing so polluted that 
people dow

nstream
 can no 

longer use it, im
pacting their 

livelihoods. 

 △Kabul edilen standartlara 
aykırı olarak halkların 
yerleşim

 yerlerinden 
tahliye edilm

esine yol açan iş 
faaliyetlerinde bulunan bir 
kuruluşa kredi verilm

esi; 
 △Bir perakende şirketinin 

giyim
 ürünleri üzerinde 

kullanılan nakışların, 
tedarikçi tarafından 
sözleşm

e yüküm
lülüklerine 

aykırı olarak çocuk işçilere 
evde yaptırılm

ası; 
 △Bir şirketin taram

a m
aki-

nelerinin tıbbi kuruluşlar 
tarafından gebe kadınlarda 
dişi fetüs taram

ası yaparak 
erkek olm

ayan fetüslerin 
kürtajını sağlam

ak için 
kullanılm

ası.
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İş ilişkisi yoluyla katkıda bulunm
a

MÜDAHİL  OLMA MODUÖRNEKLER

Şirket
Şirket

3. taraf

Etkilenen paydaşlar
Etkilenen paydaşlar

 △Bir restoranın m
üşter-

ilerine rutin olarak 
ırksal ayrım

cılıkla m
uam

ele 
etm

esi; 
 △Fabrika işçilerinin yeterli 

güvenlik ekipm
anı olm

adan 
tehlikeli çalışm

a koşullarına 
m

aruz kalm
ası; 

 △Ü
retim

 süreçlerinden ortaya 
çıkan kim

yasal atık sular 
nedeniyle bir topluluğun 
içm

e suyu kaynağını 
etkileyen tek veya ana kirlilik 
kaynağı olm

ak. 

 △İnternet hizm
eti kullanıcılarına 

ilişkin verilerin, bu verileri insan 
haklarına aykırı bir şekilde siyasi m

u-
halifleri takip etm

ek ve yargılam
ak 

üzere kullanan bir devlete verilm
esi; 

 △Tutukluların gayri insani m
uam

eleye 
tabi tutulduğu iddia edilen bir 
tutukevinde inşaat ve bakım

 işleri 
yapılm

ası; 
 △Çocuklarda obezite sorununa katkıda 

bulunacak şekilde çocuklara yüksek 
m

iktarda şeker ihtiva eden yiyecek ve 
içeceklerin tem

in edilm
esi; 

 △Üretim
 term

inleri ve fiyatları 
konusunda düzenlem

eye gitm
eden 

tedarikçilerden talep edilen ürün 
gerekliliklerinin sık sık değiştirilm

esi 
ve dolayısıyla tedarikçilerin bu 
gereklilikleri karşılayabilm

ek üzere 
işgücü standartlarını ihlal etm

eye 
itilm

esi.  

 △Bir bölgedeki birkaç şirket 
zararlı atık sularını bir 
nehre salıyor. H

er bir atık su 
salım

ı yasal sınırlar içnde; 
fakat hepsi bir araya geld-
iğinde su o kadar kirli bir 
hal alıyor ki nehir akıntısı 
yönündeki bölgelerde 
yaşayan insanlar artık nehri 
kullanam

az hale geliyor ve 
dolayısıyla geçim

 kaynakları 
etkileniyor. 

Şirketlerin insan hakları üzerindeki etkilere 
müdahil olabileceği üç farklı yol

(…
bir iş ilişkisi yoluyla bir şirketin 
operasyonları, ürünleri veya 

hizm
etleri ile bağlantı)
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İnsan hakları üzerindeki etkilere müdahil olmaları halinde 
şirketlerin vermesi gereken yanıta ilişkin beklentiler
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3 4İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları
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Saygılı İş
Yapmak

İnsan
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Bir şirketin bu üç senaryodan (neden olma, katkıda bulunma, 
bağlantı) her birinde vereceği yanıtın niteliği aşağıdakilere 
göre değişiklik gösterir: 

 △ Gerekli eylemin sadece ileriye dönük bir eylem mi (bağ-
lantı) yoksa geçmişteki etkilerin telafi edilmesini de (veya 
telafi edilmesine katkıda bulunulmasını) kapsayan bir 
eylem mi olduğu (neden olma veya katkıda bulunma);

 △ Şirketin esas olarak kendi uygulamalarını değiştirmesine 
mi (neden olma ve bir katkıda bulunma senaryosundaki 
kendi eylemlerini) yoksa bir üçüncü tarafın uygulamala-
rında değişikliğe yol açmak üzere kaldıraç etkisini kullan-
masına mı (katkıda bulunma ve bağlantı) gerek olduğu. 

Yukarıdaki ikinci tabloda beklenen farklı yanıtlar göste-
rilmektedir. Bu bölümün geri kalanında her bir senaryoya 
ilişkin bazı örnekler daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Neden olma
Küçük bir restoran şirketi, müşterilerden restoranlarından 
birinde çalışan personelin belirli bir ırka mensup kişilere 
rutin olarak ayrımcılık yaptığına dair şikayet almıştır. Şirket 
konuyu araştırıp personelin görüşlerini dinledikten sonra 
şikayetlerin gerçeği yansıttığını tespit etmiştir. Şirket bu 
durumda aşağıdakileri yapmalıdır: 

 △ Örneğin, personelle konuşup uygun eğitimi vererek ve bu 
uygulamayı devam ettiren tüm personelin uyarılmasını ve 
kınama cezası almasını sağlayarak ayrımcılık uygulama-
larını önlemek üzere aksiyon almalıdır ve davranışlarını 
değiştirmeyi reddeden personelin iş sözleşmesini feshet-
meyi göz önünde bulundurmalıdır (bu gibi bir feshin ne-
den olabileceği insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri 
de dikkate alarak); ve 

 △ Resmi olarak özür dileyerek, restoran yönetiminin gele-
cekte bu gibi davranışların oluşmasını önlemek için almış 
olduğu aksiyonlar hakkında bilgi vererek ve potansiyel 
olarak belirli bir türde tazminat teklif ederek ayrımcılığa 
maruz kalan müşteriler ile ilişkileri düzeltmelidir. 

Katkıda bulunma
Bir giyim şirketi bir tedarikçisine yüksek sayıda tişört siparişi 
verir. Şirket daha sonra tedarikçinin kullanmasını istediği 
dikiş türünde son anda değişiklik yapar. Tedarikçi aceleyle 
hareket ederek, şirketin sevkiyat terminini karşılayabilmek 
üzere değiştirilen tasarımı zamanında hazırlayabilmek için 
gerekli sayıda işçiye sahip olup olmadığını tespit etmeye çalı-
şır. Kapasite baskısıyla karşı karşıya kalan tedarikçi, siparişi 
yetiştirebilmek amacıyla fazla mesai yapmaları ve hakları olan 
tatil günlerinde de çalışmaları için işçilerine baskı uygular. 

Bu durum, giyim ve ayakkabı sektöründe sık sık karşılaşılan 
bir senaryodur. Gün geçtikçe artan sayıda marka ve pera-
kende şirketi, kendi son dakika kararları nedeniyle tedarikçi 
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düzeyinde meydana gele-
bilecek işçi suistimallerine 
nasıl katkıda bulunuyor 
olabileceklerini değerlen-
dirmek üzere kendi satın 
alma uygulamalarını gözden 
geçirmektedir. Örneğin, 
ABD’li giyim markası GAP’in 
bu riski azaltmaya çalışırken 
aldığı aksiyonlar aşağıdaki-
leri içermektedir: 46

 △ İş ortaklığı duygusunun 
oluşmasına yardımcı 
olacak ve şirketin satın 
alma uygulamaları ne-
deniyle tedarikçilerin 
karşı karşıya kaldığı 
baskılar hakkında daha 
samimi bir şekilde ko-
nuşulabilmesine olanak 
sağlayacak daha uzun 
süreli ilişkileri yoluyla 
ve daha küçük ve birleşik 
bir tedarikçi tabanıyla 
çalışmak;

 △ Şirketin tedarikçilere 
kendi tesislerinde daha 
iyi kapasite yönetim sis-
temleri oluşturmada yar-
dımcı olabileceği nokta-
ları değerlendirmek için 
tedarikçi performansına 
ilişkin veriler toplamak; 

 △ Satın alma personeline 
verecekleri kararların 
tedarikçi tesislerinde 
çalışan işçileri doğrudan 
nasıl etkileyebileceği 
konusunda eğitim ve-
rerek bu gibi sonuçları 
önlemeye çalışmak.

BM Kılavuz İlkelerinde, yukarıda açıklananlara benzer bir 
durumun meydana gelmesi halinde alım yapan şirketten, 
örneğin, tedarikçinin işçilerin hakkı olan tüm tatil ve izin 
günlerini kullanmalarına izin vermesini ve yaptıkları fazla 
mesai için doğrudan ödeme yapmasını sağlayarak etkilenen 
işçilerin maruziyetinin telafi edilmesine, bu duruma katkıda 
bulundukları ölçüde yardımcı olması beklenmektedir.

46. www.goo.gl/Qqxh3m
47. www.goo.gl/2Y5BGy 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: TÜRKİYE

Türkiye’de düzenlenen proje atölEVETinde, katılımcılar 
geleneksel toplumsal uyum programlarının sınırlarını ve 
tedarik zincirlerinde meydana gelen işçi hakları suistimalleriyle 
başa çıkmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlara duyulan ihtiyacı 
tartıştı. Katılımcıların önerilerinden bazıları: 
•	 Alım yapan şirketler bir sorun tespit ettiklerinde “ilişkileri 

sonlandırıp kaçmak” yerine, uygulamaları iyileştirmek 
üzere tedarikçilerle işbirliği yapmalı ve tedarikçilerle uzun 
süreli ilişkiler tesis etmeye yatırım yapmalıdır;

•	 Şirketler bir yandan yüksek sayıda ürünü hızlı bir şekilde 
teslim etmeleri için tedarikçilere baskı uygulayıp, diğer 
yandan insan haklarına saygı konusunda yüksek 
beklentiler koyarak tedarikçilere birbiriyle çelişen mesajlar 
göndermekten kaçınmalıdır; 

•	 Tedarikçilerin hataları kabul etmesini engelleyen kültürel 
bir bariyer söz konusu olabilir: alım yapan şirketler 
karşılaşılan zorlukların birlikte ele alınabilmesi için 
tedarikçileri yaşadıkları zorlukları kendileriyle paylaşmaya 
teşvik etmelidir;

•	 Tedarikçiler; çocuk işçi çalıştırma, örgütlenme özgürlüğü 
veya kadın hakları gibi belirli sistemik sorunları ele 
alabilmek için özel desteğe ihtiyaç duyabilir. 

Proje sitesini ziyaret ederek Türkiye kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca bkz. “From 
Audit to Innovation: Advancing Human Rights in Global 
Supply Chains”, 2013. 47 

Tedarikçilerle birlikte insan hakları standartlarını 

iyileştirmek için “denetimin bir adım ötesine” geçme
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https://www.businessrespecthumanrights.org/
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Bağlantı
Bir sağlık şirketi uzak bölgelerde hayat kurtaran tıbbi teda-
viye erişim olanağı sağlayan kompakt, taşınabilir ultrason 
makineleri üretmektedir. Şirketin makine sattığı bir ülkede 
kadınlara karşı yaygın bir ayrımcılık bulunmaktadır ve bu 
durum, toplumda kız çocuk yerine erkek çocukların kuvvetli 
bir şekilde tercih edilmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak, 
şirketin makineleri gerçek hastalık ve yaralanmaların teş-
his ve tedavisinde kullanılmasının yanı sıra kız çocukların 
kürtajla alınabilmesi için fetüslerin cinsiyetini belirlemede 
kullanılmaktadır. Söz konusu uygulama; bu tür makinele-
rin üreticilerinin satış yaptıkları alıcı doktorların bu gibi 
makineleri kullanabilmek için devlet tarafından verilen bir 
sertifikaya sahip olduğundan emin olmalarını zorunlu kılan 
ulusal yasalara aykırıdır. Ancak, yasaların uygulanmasında 
problemler mevcuttur ve canlı doğan kız çocuğu sayısında 
azalma meydana gelmiştir.

Bu durum, GE Healthcare’in Hindistan’daki işletmesinde 
karşılaştığı gerçek bir durumdur. Şirketin bu durumu yönet-
mek ve yeterli önlemleri almayarak insan hakları üzerindeki 
zararlara katkıda bulunmadığından emin olmak için attığı 
adımlardan bazıları şunlardır: 48

 △ Ultrason makinesi satan tüm satış temsilcilerine verilen 
eğitimi hızlandırarak bu kişileri, potansiyel müşteri olan 
bir doktor ile ilgili şüpheleri bulunması halinde bu durumu 
yöneticilerine iletmeye teşvik etmek ve söz konusu şüpheler 
ortadan kalkmadan cihaz satışının yapılmaması gerektiğini 
açıkça bildirmek;

 △ Tüm satış sözleşmelerine ve ülkedeki bayiliklerle (şirketin 
çok sayıdaki ürünü bu bayiler yoluyla satılmaktadır) yapılan 
tüm sözleşmelere ulusal yasal gereklilikler ile ilgili açık 
uyarılar eklemek;

 △ Doğrudan ultrason makinelerinin üzerine yasalarla ilgili 
uyarılar yapıştırmak;

 △ Alınması gereken aksiyonlar hakkında STK’lar ve diğer yerel 
paydaşlarla iletişime geçmek;

 △ Hindistan Sanayi Konfederasyonu yoluyla bu sorun konu-
sunda sektör genelinde aksiyon alınmasına yönelik baskı 
yapmak; 

 △ Kadın ve kızların hakları konusundaki farkındalığı artır-
maya yönelik bir kamusal eğitim kampanyası çerçevesinde 
işbirliği yapmak. 

48. www.goo.gl/FOAxQU 
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Kaldıraç etkisinin rolü 49

Şirketlerin insan hakları üzerindeki bir etkiye bir veya daha 
fazla üçüncü taraf ile birlikte katkıda bulundukları veya et-
kinin bir iş ilişkisi yoluyla doğrudan kendi operasyon, ürün 
veya hizmetleri ile bağlantılı olduğu durumlarda, şirketler-
den kaldıraç etkisini kullanmaları beklenir. Kaldıraç etkisi, 
bir üçüncü tarafın zarara yol açan yanlış uygulamalarında 
değişiklik meydana getirebilme yeteneği olarak tanımlanır. 
Başka bir deyişle, kaldıraç etkisi bir şirketin diğer kişilerin 
davranışlarını etkileme yeteneğidir.

Kaldıraç etkisi, şirketlerin karmaşık insan hakları sorunla-
rıyla karşılaştıklarında kendilerinden gerçekçi olarak bek-
lenebilecek eylemlerin merkezinde yer alır. Bir iş ilişkisinde 
baskın veya etkili bir ticari konuma sahip olunması şirketin 
kaldıraç etkisini kullanabilmesine yardımcı olacaktır. An-
cak, birçok şirket bu gibi bir konuma sahip olmadığı ve yeter-
li kaldıraç etkisini tesis etme konusunda yaratıcı düşünceye 
ihtiyaç duyacağı durumlarla karşılaşabilir. 

Şirketlerin insan hakları üzerindeki bir etki ile bağlantıları-
nı, söz konusu etkiyi ele almak için kaldıraç etkisini kullanma 
yeteneklerinden ayırt etmeleri gerekir. Şirket deneyimleri 
bu iki hususun birbiriyle karıştırıldığı durumlarda şirketin 
aksiyon alma sorumluluğuna ilişkin algısının, belirgin bir 
kaldıraç etkisine sahip olup olmadığına bağlı hale gelebilece-
ğini göstermektedir. 

Örneğin, gerçek bir vakada bir şirket iş ilişkilerinden 
biri üzerinde sınırlı kaldıraç etkisine sahip olduğunu ve 
dolayısıyla, söz konusu işletmenin insan hakları üzerinde 
neden olduğu zararlara ilişkin hiçbir sorumluluğunun bu-
lunmadığını tespit etmişti. Halbuki daha derinlemesine bir 
analiz yapılmış olsaydı şirketin sorumluluğunun bulunduğu 
görülecekti: Üçüncü tarafın neden olduğu etkiler ile şirketin 
kendi hizmetleri arasında bir bağlantı mevcuttu. Bu tür bir 
analiz, şirketin sahip olduğu sınırlı kaldıraç etkisinin gerçek 
sonuçları hakkında şirket içinde daha yapıcı bir tartışmaya 
zemin hazırlardı ve şirketin kaldıraç etkisini nasıl artırabi-
leceğine ilişkin yaratıcı düşünceleri teşvik ederdi. Bunun ye-
rine, konuları birbiriyle karıştırması nedeniyle şirket kendi 
sorumluluğu konusunda paydaşlarla önemli bir ihtilaf içine 
düştü ve bunun neticesinde şirketin saygınlığı zarar gördü.  
Şirketler, örneğin, devletler nezdinde yürüttükleri lobi çalış-
maları gibi diğer bağlamlarda kaldıraç etkisini kullanmaya 
oldukça aşinadır. Ayrıca, şirketlerin kaldıraç etkisini kullan-
dıkları bu gibi diğer koşulları göz önünde bulundurmaları ve 
eylemlerinin insan haklarına saygılı olma sorumluluklarıyla 
tutarlı olup olmadığını düşünmeleri gerekir. 

49. Aşağıdaki kılavuz maddeleri şu kaynaktan alınmıştır: Shift, “Using Leverage in Business   
 Relationships to Reduce Human Rights Risks”, 2013, erişim adresi: www.goo.gl/vVtUoN. 

Kaldıraç etki-
si bir şirketin 
başkalarının 
davranışlarını 
etkileme 
yeteneğidir.
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Farklı kaldıraç etkisi türlerini araştırma

Kaldıraç etkisi, en nihayetinde, insanların düşünce ve dav-
ranışlarını değiştirme fırsatı yaratmak ile ilgilidir. Kılavuz 
İlkeler bağlamında değerlendirildiğinde kaldıraç etkisi; bir 
tedarikçi, yüklenici, iş ortağı, müşteri veya devletin gerçek-
leştirdiği eylemlerin insan haklarıyla ilgili riskleri artırdığı 
durumlarda bu gibi kuruluşların bünEVETindeki kilit kişi-
lerin düşünce ve davranışlarını değiştirmek ile ilgilidir. Bir 
şirketin kaldıraç etkisini kullanmak için atabileceği birçok 
adım bulunur. Bu adımlar, örneğin bir kişiyi arayarak ken-
disini yaklaşımını değiştirmeye ikna etmeye çalışmak kadar 
basit adımları da içerir. 

Aşağıdaki kaldıraç etkisi türlerinin üzerinden geçip bu kal-
dıraç etkilerinin belirli bir durumda kullanılıp kullanılama-
yacağını veya nasıl kullanılabileceğini düşünerek bir şirketin 
kaldıraç etkisini hangi farklı yöntemlerle kullanabileceğini 
bulabilirsiniz:  

A. Geleneksel ticari kaldıraç etkisi:  Bir şirketin, sözleşme 
ile üçüncü taraflara iş yaptırma gibi ticari ilişkilerinde 
rutin olarak gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yer 
alan kaldıraç etkisi. 

B. Daha geniş kapsamlı işletme kaldıraç etkisi: Bir şir-
ketin, kapasite oluşturma gibi ticari ilişkilerinde rutin 
veya olağan olarak gerçekleştirmediği faaliyetler yoluyla 
kendi başına kullanabileceği kaldıraç etkisi.

C. İş ortaklarıyla birlikte oluşturulan kaldıraç etkisi:  
Aynı veya farklı sektördeki diğer şirketlerle ortaklaşa 
olarak yürütülen eylemler yoluyla oluşturulan kaldıraç 
etkisi.

D. Karşılıklı sürece dahil etme yoluyla oluşturulan kal-
dıraç etkisi: Devlet, emsal işletmeler, uluslararası bir 
kuruluş veya bir sivil toplum kuruluşu gibi bir veya daha 
fazla diğer aktörle karşılıklı olarak ve ayrı ayrı etkileşim 
kurma yoluyla oluşturulan kaldıraç etkisi.

E. Çok paydaşlı işbirliği yoluyla oluşturulan kaldıraç 
etkisi: Emsal işletmeler, devletler, uluslararası kuruluş-
lar ve/veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte eyleme 
geçerek oluşturulan kaldıraç etkisi.

Aşağıdaki tabloda bu farklı kaldıraç etkisi türlerinin kullanı-
mına yönelik bazı örnekler sunulmaktadır; bu tablo söz ko-
nusu türlerin uygulamadaki etkililiklerini değerlendirmeye 
yönelik değildir. 
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Tablo: Kaldıraç etkisi türlerine örnekler 

Kaldıraç 
etkisinin şekli

Örnek Kaldıraç etkisi nasıl tesis edilir ve kullanılır?

A.  Geleneksel 
ticari kaldıraç 
etkisi

 △ DeFacto (Türkiye 
kökenli vaka 
öyküsüne çevrimiçi 
olarak bakın)

Şirket, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik (insan hak-
ları dahil) performansını geniş kapsamlı tedarikçi 
değerlendirme sistemine dahil etmiştir ve siparişler 
bu sistemdeki bilgiler göz önünde bulundurularak 
verilmektedir. Daha iyi performans daha uzun süreli 
ilişkiler ve daha yüksek hacimler sağlamaktadır.

 △ Madencilik şirketler-
inin kamu güvenlik 
güçleriyle yaptığı 
anlaşmalar50

Şirketler devlet güvenlik güçleriyle imzaladıkları 
sözleşmelere insan haklarıyla ilgili hükümler 
ekleyerek iş ortaklarının insan haklarına saygılı 
olmasını talep eden bir mekanizma oluşturur. 

B.  Daha geniş 
kapsamlı              
işletme          
kaldıraç etkisi

 △ AkzoNobel’in 
“tedarikçi destek 
ziyaretleri”51

Şirket; yönetim desteği, geribildirim raporları ve 
takip ziyaretleri yaparak tedarikçilerin kendi stan-
dartlarını karşılamasına ve zamanla gelişim elde 
etmesine yardımcı olmaktadır. Bu konuda daha fazla 
bilgi için bu bölümün devamındaki kutuya bakın.

 △ Boyner Grubu’nun 
Kadın Girişimcilere 
Yönelik Tedarikçi 
Akademisi 52

Çalışma koşullarının denetlenmesine ek olarak, 
bu akademide kadın girişimciler eğitim gibi çeşitli 
yollardan desteklenmekte ve tedarik zincirindeki 
küçük ölçekli işletme sahibi kadınlara karşı 
ayrımcılık riskinin azaltılmasına yönelik çalışma-
lar yapılmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için 
Bölüm 4’teki kutuya bakın.

 △ Kamu ve özel 
güvenlik güçleri için 
BP insan hakları 
eğitimi 53

BP,  kendi operasyonlarını koruyan güvenlik güçleri-
ne insan hakları eğitimi sağlayarak operasyonlarında 
insan hakları üzerinde güvenlikle ilgili etkiler mey-
dana gelmesi olasılığını azaltmayı amaçlıyor. 

C.  İş ortaklarıyla 
birlikte 
oluşturulan 
kaldıraç etkisi

 △ Bettercoal Davranış 
Kuralları, değer-
lendirme programı 
ve raporlama 
gereklilikleri 54

Bettercoal girişimine katılan enerji tedarik şir-
ketleri, ortaklaşa bir şekilde kömür tedarikçilerini 
standartları geliştirmeye ve madencilikle ilgili in-
san hakları üzerindeki etkiler konusunda şeffaflığı 
artırmaya iterek kömür tedarikçileri üzerindeki 
kaldıraç etkilerini artırmayı amaçlıyor.  

D.  Karşılıklı 
etkileşim 
yoluyla 
oluşturulan 
kaldıraç etkisi

 △ Unilever: 
Vietnam’daki işçi 
haklarına ilişkin 
Oxfam raporu 55  

Unilever, Oxfam’a Vietnam’daki operasyonları ve 
tedarikçilerine erişim izni vererek ve halka açık 
bir rapor yayımlamasını kabul ederek kuruluşun 
küresel tedarik zincirlerinde işçi hakları üzerin-
deki etkileri ele alma konusunda sahip olduğu 
uzmanlığından yararlandı. 

 △ H&M: CEO’nun 
Bangladeş Başbakanı 
ile yaptığı toplantı 56

H&M, üst düzey bir katılım yoluyla kendi tedarik 
zincirindeki çalışanlar da dahil olmak üzere tüm 
giyim ve tekstil çalışanlarının (son derece yetersiz 
düzeydeki) asgari ücretlerine zam yapılmasını 
sağlamaya yönelik çalışmalarda bulundu. 

E.  Çok paydaşlı 
işbirliği 
yoluyla 
oluşturulan 
kaldıraç etkisi

 △ Accord’un Bangla-
deş’teki Yangın ve 
Bina Güvenliği Konu-
sundaki Çalışması 57 

Accord; birden çok markanın tedarik zincirine 
erişimini, işçi sendikaları başta olmak üzere kilit 
paydaşların uzmanlığı ile bir araya getirerek Bangla-
deş’teki tekstil kuruluşlarının karşı karşıya olduğu 
sistemik bir soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. 

 △ Roundtable on 
Sustainable Palm Oil 
(RSPO - Sürdürüle-
bilir Palmiye Yağı 
Yuvarlak Masası) 58

STK’lar ve diğer paydaşlar, RSPO standardına uyan 
şirket sayısını artırarak palmiye yağı sektöründeki 
standartları yükseltmeyi, gıda şirketlerinin satın 
alma gücünden yararlanmayı ve onaylı palmiye yağı 
toplam hacmini artırmayı hedefliyor. 

3 4İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Entegre etme ve harekete geçme: 
Teoriyi pratiğe dökme
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Kaldıraç etkisi fırsatlarını tanımlama

Bir iş ilişkisinde kaldıraç etkisinin kullanılmasına imkan ta-
nıyan belirli bir fırsatın söz konusu olabileceği özel anların ta-
nımlanması yararlı olabilir. Örneğin, bir kreditör müşterisiyle 
bir kredi üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra sınırlı düzeyde 
kaldıraç etkisine sahip olacak olabilir; ancak kredi sözleşme-
lerine müşterinin insan hakları üzerindeki etkilere ele almaya 
dönük bir eylem planının uygulamasında veya şikayet meka-
nizması yoluyla iletilen önemli sorunlarda kaydedilen iler-
lemeye dair bildirimlerde bulunması yönünde bir gereklilik 
ekleyerek insan hakları sorunlarını takip etme fırsatı yaratır.  

Diğer potansiyel “etki gücü anları” aşağıdakileri kapsayabilir: 

 △ Sözleşme müzakereleri
 △ Lisans anlaşmaları/lisansların yenilenmesi
 △ Teklif verme süreçleri için uygunluk kriterlerinin belirlenmesi
 △ Bir hizmetin veya eylem planının ilerleme durumuna iliş-

kin periyodik bildirimlerde bulunulması
 △ Hizmet anlaşmalarının yenilenmesi
 △ Hizmet veya ürünlerin bakım gerektirdiği noktalar 
 △ Fon ödemeleri
 △ Gerekliliklerin izlenmesi veya denetlenmesi
 △ Teknik destek veya danışmanlık desteğinin sağlanması
 △ Şikayetleri araştırma süreçleri

Kılavuz maddesi  6
 

İlişkileri sonlandırma

Kılavuz İlkelerde, insan hakları üzerinde beklenmedik olumsuz 
etkiler meydana gelmesi riski bulunduğundan şirketlerin bir iş 
ilişkisini sonlandırmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmesi 
gerektiği ifade edilmektedir. Örneğin, bir tedarikçinin fabrika-
sında çocuk işçi çalıştırıldığı tespit edildiğinde şirket hemen iş 
ilişkisini sonlandırırsa fabrikada çalışan çocuklar işten atılabi-
lir ve dolayısıyla ailelerinin geçimine yardımcı olabilmek için 
daha da riskli işlerde çalışmaya başlayabilir. İşte bu nedenle 
çocuk işçi çalıştırılmasıyla ilgili önde gelen yaklaşımlara göre 
ilişkiler hemen sonlandırılmamalıdır. Bunun yerine, söz konu-
su çocuğun çıkarlarını gözetecek ve güvenliğini sağlayabilecek 
adımlar atılarak hareket edilmelidir. Örneğin, çocuğun çalışma 
yaşına kadar okuluna devam etmesi sağlanıp fabrikanın çocu-
ğun maaşını ailesine ödemeye devam etmesi talep edilebilir.

Bir şirket insan hakları gerekçesiyle bir 
ilişkiyi sonlandırırken aşağıdaki faktör-
leri göz önünde bulundurmalıdır:

 △ İlgili olumsuz etkilerin şiddet düzeyi;
 △ Şirketin kaldıraç etkisini ne ölçüde 

kullanmaya çalıştığı ve/veya ek 
kaldıraç etkisi tesis etmek için tüm 
seçeneklerini kullanıp kullanmadığı;

 △ İlişkinin şirket açısından kritik öneme 

 
50. Bkz. Voluntary Principles on Security and Human Rights, “Model Clauses For  
 Agreements Between Government Security Forces And Companies With   
 Respect To Security And Human Rights”, erişim adresi: www.goo.gl/3jYpz7. 
51. www.goo.gl/lE1meB 
52. www.goo.gl/iVMFYF 
53. BP, “Voluntary Principles on Security and Human Rights: Implementation   
 Guideline”, (s.8–11): www.goo.gl/fyqvjt 
54. http://bettercoal.org/ 
55. www.goo.gl/cYgM3I 
56. www.goo.gl/D0YNVW
57. http://bangladeshaccord.org/ 
58. http://www.rspo.org/ 
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 △ sahip bir ilişki olup olmadığı (yani makul bir alternatifin 
bulunmadığı önemli bir ürün veya hizmet tedarik edip 
etmediği); ve

 △ İlişkinin sonlandırılması neticesinde insan hakları üzerin-
de başka olumsuz etkiler meydana gelip gelmeyeceği. 

 
İnsan hakları gerekçesiyle ilişkiyi sonlandırma seçeneğinin 
en baştan itibaren ilişkiye dahil edilmesi başlı başına önemli 
bir kaldıraç etkisi kaynağı sağlar ve ilişkiyi sonlandırma teh-
didi, bazı durumlarda, daha iyi performans sağlayan güçlü 
bir teşvik görevi görebilir.

Aşağıdaki karar ağacında, şirketlerin kaldıraç etkisini tesis 
etmeye ve kullanmaya çalışırken ve en nihayetinde bir ilişki-
yi sonlandırmayı düşünürken bu faktörleri nasıl faydalı bir 
şekilde göz önünde bulundurabileceği belirtilmektedir. 

59. Shift’in izniyle çoğaltılmıştır. 

3 4

Şekil: Kaldıraç etkisini tesis etme ve kullanmaya ilişkin karar ağacı59

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Entegre etme ve harekete geçme: 
Teoriyi pratiğe dökme

EVET

EVET

EVET

EVET

Bu etkiyi riski azaltmak 
için kullanabilir miyim?

Bu etki, 
riski azaltabilir mi?

Bu etki, 
riski azaltabilir mi?

Bu etki, 
riski azaltabilir mi?

Bu yeterli 
mi?

Bu yeterli 
mi?

Bu yeterli 
mi?

Bu yeterli 
mi?

Etkimi eylemlerimle 
artırabilir miyim?

Etkimi başka bir kişi 
üzerinden artırabilir miyim?

Etkimi işbirlikçi eylem 
yoluyla artırabilir miyim?

Bu üçüncü tarafı insan 
haklarına daha fazla zarar 

vermeden değiştirebilir 
miyim?

Bu üçüncü tarafla devam 
etme tercihi açıklanabilir

EVET EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Şu anda bir üçüncü taraf 
üzerinde etkim var mı? 
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ÖZET – KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

TUTARSIZ VE REAKTİF BİR YAKLAŞIMIN BENİMSENMESİ   
Genellikle insan hakları krizleri oluşur ve şirketler bu krizlere yanıt vermekte güçlük çeker. 
İnsan hakları durum tespitinin amacı insan haklarını ele almak için proaktif sistemler 
geliştirmektir. Bir sorun ortaya çıktığında şirket, karar ağacını veya benzer diğer araçları 
kullanarak etkiyle bağlantısını ve alması beklenen ilgili aksiyonu değerlendirmeye 
hazırlıklı olabilir. Zararın şiddet düzeyine ve şirketin ileriye dönük aksiyon alma 
sorumluluğu yerine, şirketin ilişkiye verdiği önceliğe veya belirli ülke bağlamına göre 
belirlenmesi nedeniyle şirketler bir etkiyle bağlantılı oldukları durumlarda tutarsız 
yaklaşımlar benimsemeyebilirler. 

SADECE BİR ETKİYLE BAğLANTILI OLABİLECEğİNİZİ VAR SAYMA
İnsan hakları durum tespiti bir şirketin etkiye katkıda bulunmadığından emin olmasına 
yardımcı olabilir: Bir şirketin potansiyel katkıda bulunma durumundan bağlantı 
durumuna geçmesine yardımcı olabilir. Bir şirket etkileri tanımlayarak ve üçüncü 
tarafların söz konusu etkilere neden olmaya devam etmesi riskini azaltmak üzere kaldıraç 
etkisini kullanarak saygılı olma sorumluluğunu karşıladığını ve etkilere kendi faaliyetleri 
yoluyla katkıda bulunmadığını ortaya koyabilir. Ancak bu sürekli çalışma gerektirir; 
aksi takdirde, zamanla, paydaşlar şirketin bir etkinin devam etmekte olduğundan ve 
çalışmalarının etkili olmadığından nasıl haberdar olmadığını sorgulamaya başlayabilir. 
Örneğin, Özbekistan’daki çatışmalara hizmet eden mineraller veya pamuk üretiminde 
çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili vakalarda bu durumlar gözlemlenmiştir. Bu nedenle, 
şirketlerin başlangıçtaki değerlendirmelerinde etkilerle sadece bağlantılı oldukları 
sonucuna varmaları, bu durumun her zaman böyle kalacağı anlamına gelmez.

AKZONOBEL TEDARİKÇİ DESTEK ZİYARETLERİ
Hollanda merkezli kimya şirketi AkzoNobel, tedarikçi destek ziyaretleri (SSV)60  programını 
kullanarak tedarikçilere rehberlik sunmakta ve zamanla şirketin gerekliliklerine 
uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. SSV programı, yükselen piyasalardaki 
yerel tedarikçilerin yeteneklerini ve performansını yükselterek uzun süreli iş ilişkileri 
tesis etmek için tasarlanmıştır. AkzoNobel’e göre, SSV programı önemli bir tedarikçi 
yönetim aracıdır, denetim programı değildir. Destek ziyaretleri kritik tedarikçilere 
odaklanmaktadır, önceden duyurulmaktadır ve satın alma ile sağlık, güvenlik ve 
çevre (SGÇ) fonksiyonlarından temsilciler içeren ekipler tarafından yürütülmektedir. 
Entegre ekipler yönetimden tam işbirliği talep etmektedir ve ziyaret ettikleri tedarikçi 
fabrikasının her köşesini denetlemek istemektedir. 

Kabul edilen planların uygulamasını ve genel ilerleme durumunu doğrulamak amacıyla 
bu ekipler tarafından resmi takip ziyaretleri yapılır. Kurumsal sosyal sorumluluk ile 
ilgili farkındalık ve uyum, fonksiyonlar arası yerel AkzoNobel ekiplerinin devam eden 
desteğiyle ölçülür. AkzoNobel, SSV programı yoluyla sistemik sorunların ele alınmasına 
odaklanan uzun süreli ilişkiler geliştirebildiğini düşünmektedir. Tedarikçiler ise şirkete, 
programa dahil olmanın pazarda tanınmalarını sağladığını ve ek iş fırsatları getirdiğini 
bildirmektedir. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER

60. www.goo.gl/lE1meB 
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Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri 
•	 BM Kılavuz İlkeleri 

Raporlama Çerçevesi, 
özellikle Bölüm C4 
www.UNGPReporting.org  

•	 ILO-IOE Child Labour 
Guidance Tool for 
Business: How to Do 
Business with Respect 
for Children’s Right to be 
Free from Child Labour, 
2015: çocuk işçi çalıştırma 
konusunda durum 
tespitine ilişkin tavsiyeler 
içerir 
www.goo.gl/KqTU6I  

•	 UN Global Compact and 
Verisk Maplecroft, Human 
Rights and Business 
Dilemmas Forum 
http://hrbdf.org  

•	 Oxfam Novib, “Multi-
stakeholder Engagement 
in Agribusiness Sectors”, 
2015  
www.goo.gl/AO3BFs 

KOBİ’ler için tavsiyeler

Gayri resmi, şirket içi adımlar önemli olabilir  
Küçük şirketler için aksiyonlar genellikle personelin tutu-
munu değiştirmeye yönelik gayri resmi adımlar atılmasını ve 
belirli davranışların kuruluş kültüründe kabul edilmediği-
nin net olarak ifade edilmesini gerektirebilir.

Başkalarıyla işbirliği yapma
Küçük bir şirketin bir iş ilişkisi yoluyla insan hakları üzerin-
deki etkiyle bağlantılı olduğu durumlarda, söz konusu taraf 
da küçük bir şirketse bu tarafa davranışlarını değiştirtmek 
üzere kaldıraç etkisi kullanılabilir. Üçüncü taraf daha büyük 
veya çok daha büyük bir şirketse kaldıraç etkisini uygulaya-
bilmek için başkalarıyla işbirliği yapılması önemli olacaktır. 
Bunun için duruma bağlı olarak tedarikçiler, müşteriler, iş 
dernekleri, işçi sendikaları veya kamu yetkili makamları ile 
işbirliğine gidilmesi gerekebilir. u

3 4İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Entegre etme ve harekete geçme: 
Teoriyi pratiğe dökme
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İnsan hakları durum tespitinin üçüncü 
adımı, şirketin insan hakları üzerindeki 
olumsuz etkilerini önleme ve giderme 
çalışmalarında gösterdiği performansı 
takip etmek ve işletme için bundan 
dersler çıkarmaktır. Takip, şirketin insan 
hakları durum tespitinin “işe yarayıp 
yaramadığını” öğrenmesine olanak tanır 

ve sürekli gelişim ve değişimk süreçleri 
için kilit önem taşır. İnsan haklarıyla ilgili 
risklerinin pek çoğu iş ilişkilerinden kay-
naklandığı için birçok şirketin performansı 
takip etme süreci kendi operasyonlarına 
ek olarak tedarikçilerin, müşterilerin ve 
diğer iş ortaklarının performansının izlen-
mesini içerir. 

 Performansı 
 takip etme 

“… Bilme”

 bölüm 3.5 
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SUMMARY OF GUIDANCE POINTS 

Guidance point Assigning responsibility for human 

rights

Guidance point Leadership from the top is essential

Guidance point Considering the company’s commit-

ment in recruitment 

Guidance point Talking honestly about human rights 

Guidance point Training key staff

Guidance point Developing incentives and disincen-

tives

Guidance point Developing capacity to solve dil

SÜRECE DAHİL  OLMASI  MUHTEMEL ANA 
ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ KSS/sürdürülebilirlik: İnsan hakları politikası uygu-
lamasının gözden geçirilmesinde kilit rol oynayabilir.

 △ İç denetim/güvence: İnsan haklarıyla ilişkili 
taahhütler dahil olmak üzere, şirket politikalarına 
uyumu izler ve şirket içi prosedürlerin etkililiğini 
değerlendirir.

 △ Satın alma: Takip etme sürecinde çeşitli belirli 
fonksiyonlar görev alabilir; bununla birlikte, birçok 
şirketin, tedarik zincirinin insan hakları konusun-
daki performansını izlemesi gerekir.

 △ İnsan kaynakları: Şirketin kendi işgücünü ilgi-
lendiren önlemlerin etkililiğinin izlenmesinden 
sorumludur.

Kılavuz maddesi  
1

 
Takibe başlama

Veriler uygun şekilde etiketlenmemiş olsa da çoğu şirket in-
san haklarına ilişkin konularda zaten ilgili verilere sahiptir. 
Bu nedenle, insan hakları takip sistemlerinin sıfırdan geliş-
tirilmesi gerekmez. Ancak, insan hakları üzerindeki bazı 
etkilerin izlenmesi ve raporlanması zor olabilir. Bu durum, 
kısmen, insan hakları performansının ölçümünde genellikle 
güçlü nitel bileşenlerin rol oynamasından kaynaklanıyor ola-
bilir; öte yandan, çoğu şirket nicel hedef ve ölçümlerle daha 
rahat çalışabilmektedir. 

İnsan Hakları Raporlama ve Güvence Çerçeveleri Girişimi 
(Bölüm 3.6’da tartışılmaktadır) kapsamında Shift ve Mazars 
tarafından yürütülen iki yıldan uzun süreli istişareler neti-
cesinde BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi oluşturul-

KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ  

Kılavuz maddesi Takibe başlama 

Kılavuz maddesi Şirkete özel göstergeler oluşturma

Kılavuz maddesi Tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının performansını takip etme

Kılavuz maddesi Performansı doğrulama 

Kılavuz maddesi İyileştirmeler yapma

1

2

3

4

5

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Performansı takip etme: 
“... bilme”

5
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muştur (genel erişime açıktır, şu adresten erişilebilir: www.
UNGPreporting.org). Bu her ne kadar bilgi ifşa etmeye yöne-
lik bir çerçeve olsa da, birçok şirket Raporlama Çerçevesini, 
Kılavuz İlkelerin beklentilerini, takip mekanizmaları dahil 
olmak üzere şirket yönetim sistemlerine aktarmada şirket 
içi bir kılavuz olarak kullanmaktadır.  
 
Raporlama Çerçevesi, şirketlerden politikalara bağlılığı sağ-
layan ne gibi prosedürleri bulunduğunu ve insan haklarının 
ne şekilde korunduğunu açıklamalarını ve ardından göze 
çarpan insan hakları sorunlarını tanımlayarak bunları nasıl 
yönettiklerini açıklamalarını ister. Sorular genellikle betim-
leyici ve nitelikli cevaplar verilmesine neden olacak şekilde 
sorulurken, Raporlama Çerçevesi, şirketleri cevaplarını 
destekleyecek uygun göstergelerin yanı sıra diğer ölçütleri 
de kullanmaya teşvik eder. Raporlama Çerçevesi ayrıca, iç 
denetimlere ve dış teminat sağlayıcılara (2017 başından itiba-
ren) yönelik, izleme sistemleri geliştirmede özellikle faydalı 
olacak destekleyici rehberlik hizmetlerini de içerecektir. 
Bir şirket insan hakları izleme çalışmalarını başlatmak veya 
derinleştirmek istediğinde, mevcut izleme süreçleri kullanı-
larak bilgi edinmenin basit yolları olabilir: 

 △ Mevcut şikayet mekanizmalarından edinilen bilgiler  
kullanılabilir; örneğin şikayet hatları veya şikayet kutuları 
veya sendika temsilcilerinden alınan geri bildirimler ilgili 
bilgiler içerecektir (işçilere kötü muamele veya aşırı fazla 
mesai suçlamalarına dair raporlar gibi);

 △ Çalışan anketleri çoğu zaman ayrımcılık deneyimleri, 
çalışan katılımına dair algılar veya yönetimin dinleme 
kapasitesi gibi, insan haklarıyla ilgili değerli bilgiler içerir;

 △ İç denetim süreçleri halihazırda birçok şirkette ilgili 
göstergeleri ortaya koymaktadır;

 △ Ülke raporları kullanılabilir; ülke direktörleri veya bölge 
ofislerince hazırlanan bu raporlar, ülkedeki insan hakla-
rının durumu ve bunun şirketle bağlantısı hakkında ilgili 
bilgiler içerebilir.

Kılavuz maddesi  2
 

Şirkete özel göstergeler oluşturma

Daha önceki deneyimler, şirketlerin göze çarpan insan hak-
ları meselelerini anlamadan ölçütler geliştirmek için acele 
etmemesi gerektiğini göstermektedir. Bir şirket insan hakla-
rına ilişkin kilit performans göstergeleri geliştirmeye hazır 
olduğunda, ilgilendiği alanlarda halkın erişimine açık ne gibi 
unsurlar olduğunu değerlendirmelidir (Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü’nün ‘İnsan Haklarına Uyum Değerlendir-
mesi Hızlı Kontrolü’ gibi). BM Kılavuz İlkeleri Raporlama 
Çerçevesi önde gelen birçok sektöre ve konuya özel çerçeve-
ye çapraz referansta bulunmakta ve bu sayede şirketlerin, bu 
çerçevelerin hangi hükümlerinin ilgili olabileceğini kolaylık-
la görebilmesini sağlamaktadır. 

Şirketler sayısal 
hedeflerle daha 
rahat etseler de, 
insan hakları 
performansını 
ölçmenin 
yoğun bir 
kalitatif boyutu 
bulunmaktadır.
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Şirkete özel göstergeler oluşturulurken, şirketlerin kendi 
insan hakları performansını takip etmek ve raporlamak için 
kullanabilecekleri, geniş ölçekte süreçler/girdiler, olaylar ve 
sonuçlar/etkiler olmak üzere üç tür bilgi bulunmaktadır.

Tablo: İzlenebilecek ve raporlanabilecek bilgi türleri

Mevcut çoğu insan hakları göstergesi, ağırlıklı olarak insan 
hakları olaylarına odaklanır. Yakın zamanda daha anlamlı 
süreç veya girdi göstergeleri oluşturulmasına da ilgi göste-
rilmeye başlanmıştır. Örneğin, sadece kaç çalışanın eğitim 
aldığına değil, eğitimin uygulamadaki etkinliğinin değerlen-
dirilmesine de odaklanılmaktadır. Dolayısıyla, bu iki alanda 
şirketler tekerleği yeniden keşfetmek zorunda kalmadan, en 
azından kendi göstergelerini oluşturabilir. 

Sonuçları (örneğin şirketin yerel halktaki varlığının uzun 
vadeli etkilerini) sistematik olarak izlemek isteyen şirketler 
şu anda bunu büyük ölçüde iç ve bazen de dış hedef kitleleri 
için vaka incelemeleri yoluyla yapmaktadır. 

Açıklama Örnekler Raporlanabilir mi?

1. Süreçler /        
    girdiler

Şirketin insan 
hakları durum tespitini 
gerçekleştirmek ve 
telafi etmek için uygula-
makta olduğu süreçler

 △ Tedarikçi denetimi/de-
ğerlendirme programı 

 △ Şikayet mekanizmaları 
açıklaması

 △ Çalışanların aldığı 
insan hakları eğitimleri

Şirketler genellikle 
süreçlere odaklanmayı 
tercih ederler. Ancak 
süreçlerin açıklamaları 
çoğu zaman tek başına 
bu süreçlerin etkinliği 
hakkında bilgi vermez.

2. Olaylar Olumsuz etki yaratan 
olayların izlenmesinin 
sonuçları

 △ Rapor edilen 
ayrımcılık olayları

 △ Güvenlik ihlalleri

Şirketler kendi iş güçle-
rine ilişkin bu ölçütlerle 
ilgili, en azından yıllık/
sürdürülebilirlik raporla-
rında giderek daha fazla 
raporlama yapmaktadır.

3.  Sonuçlar/ 
etkileri

Şirket faaliyetlerinin 
daha geniş ölçekte ve 
daha sistematik etkileri

 △ Maaş seviyeleri
 △ Çevre halkların sağlığı

Çoğu zaman, raporlama, 
etki değerlendirmelerinin 
ve uzun vadeli göstergele-
rin sonuçlarını da içerir; 
raporlama, verilerin 
hassasiyetine ve buluna-
bilirliğine bağlıdır. 

3 5İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Performansı takip etme: 
“... bilme”
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Kılavuz maddesi  3
 

Tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının 
performansını takip etme

Performans takibi, şirketlerin tedarik ve değer zincirindeki 
etkileri bakımından önem taşır. Bu takip, farklı şekillerde 
yapılabilir. Son yıllarda birçok şirket, üretim sürecindeki ih-
lalleri önlemek amacıyla ‘tedarik zinciri izleme programları’ 
kurmaktadır. Bu programlar genellikle tedarikçi davranış 
kurallarını içerir ve takip çalışmaları kendi kendine de-
ğerlendirme yoluyla ve/veya alıcı şirket ya da yetkili aracısı 
tarafından gerçekleştirilen denetimlerle yapılır. İhlallerin 
bulunması halinde, tedarikçiden belli bir süre kısıtlaması 
içnde bir iyileştirme planı oluşturması istenir. Değişiklikle-
rin ne hızla yapılması gerekeceği sorunun ciddiyetine veya 
alıcının özel gerekliliklerine bağlı olabilir.

Bununla birlikte, edinilen deneyimler, tepeden inme de-
netim programlarının genellikle iş ortaklarının insan hak-
larına saygı duymasında sistematik bir değişime yol açma 
konusunda tek başlarına yetersiz olduğunu göstermiştir. 
Araştırmalar ve şirketlerin tedarikçi bağlamında edindiği 
deneyimler, koşullarını ancak gerçekte tedarikçi, alıcı şirke-
tin uzun süreli ilişki kurmak veya yapısal iyileştirmeler için 
gerekli yatırımları yapmak istemesi gibi nedenlerle insan 
haklarına saygı duymanın önemini ve bunun kendi işleriyle 

ÇALIŞANLARIN GÖRDÜğÜ MUAMELEYLE İLGİLİ GÖSTERGELERE ÖRNEKLER 
Süreç/girdi göstergeleri: 
•	 Davranış kuralları eğitimi alan çalışanların yüzdesi (bu eğitimin insan haklarını 

içerdiği durumlarda) 
•	 Şikayet prosedürlerine erişimi olan çalışanların yüzdesi (sendikalar dahil)
•	 Gerçekleştirilen insan hakları etki değerlendirmelerinin sayısı
•	 Şirketin kendi çalışanlarını temsil eden sendikalarla veya tedarik zincirindeki diğer 

sendikalarla diyaloğunun sıklığı

Olay göstergeleri
•	 Şikayetlerin sayısı ve dökümü ve şirket politikası ihlallerine ilişkin resmi bulgular 

(örneğin çalışanın gizlilik hakkı, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı, mesai 
saatleri) 

•	 Çalışan anketlerinden veya sendikalar aracılığıyla edinilen bilgilere göre taciz veya 
ayrımcılığa maruz kalan çalışanların yüzdesi

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER
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bağlantısını kavradığında iyileştiğini göstermiştir (bkz. bu 
sayfadaki kutu). 

Değer zincirindeki diğer ilişkilerin (müşteriler, ortak girişim 
ortakları gibi) performansının takip edilmesine giderek daha 
fazla ilgi gösterilmektedir. Kamusal alanda bunun örnekleri 
nispeten daha az olsa da, kayda değer istisnaları arasında (fon-
ların müşterilerce yanlış kullanılmasının kara para aklamayla 
mücadele bakımından önce-
likli risk alanlarından birisi 
olduğu) finans sektörü ve 
(şirketlerin, hükümetlerin 
belli kullanıcı bilgilerinin 
teslim edilmesi veya kulla-
nıcı hesaplarına erişim ve-
rilmesi yönündeki talepleri 
takip ettiği ve raporladığı) 
bilişim sektörü bulunmak-
tadır.

SADECE DENETIMIN SINIRLARININ KAVRANMASI
Çoğu denetime dayalı yaklaşım, tedarikçilerin insan haklarına saygı duyamadığını 
veya buna istekli olmadığını, dolayısıyla alıcı şirketlerin hileleri önlemek için denetimlerle 
desteklenen, tepeden inme davranış kuralları dayatması gerektiğini varsayan bir 
‘polislik’ modeli kullanır. Ancak bu tür varsayımlar, tedarikçilerin genellikle istekli 
olduğunu ancak uygulamada bu tür standartları karşılamak için yeterli kapasiteye 
sahip olmadıklarını, bu konuda herhangi bir teşvik olmadığını veya şirketlerin kendi 
satın alma uygulamalarının baskısı altında kalabileceklerini gösteren araştırmalar ve 
şirketlerin kendi deneyimleriyle giderek daha fazla çürütülmektedir.61 

Lider şirketler, kapasite oluşturma yaklaşımını ve polislik tabanlı modeller aracılığıyla 
oluşturulan dinamiklerin nasıl değiştirileceğini araştıran diğer yaklaşımları 
benimsemeye geçmektedir. 2013’te Shift’te yayınlanan ‘Denetimden Yenilikçiliğe: 
Küresel Tedarik Zincirlerinde İnsan Haklarını Geliştirme’ adlı makalede bunun birçok 
örneği bulunabilir.62 Bu yaklaşımlar çok fazla sayıda tedarikçisi olan şirketler için 
ölçeklenebilirlik bakımından zorluklar getirebilse de, yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç 
duyulduğu apaçık ortadadır. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: TÜRKİYE

“Tedarikçiler size güvenirse, onlara yaklaşımınızın olumlu 
bir gelişme olduğunu da hissederlerse, ancak o zaman iş 
birliğine açık olmaya başlarlar. Zoraki iş yapmak yerine size 
yaklaşmaya, birlikte adım atmaya başlarlar.” 

Göktuğ Ünder, DeFacto Toplumsal Uyum Direktörü. Proje 
sitesini ziyaret ederek Türkiye kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Polislikten ortaklığa

61. Bkz, EY, ‘Human rights and professional wrongs’, 2016, www.goo.gl/TusF6F. 
62. www.goo.gl/2Y5BGy.

3 5İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Performansı takip etme: 
“... bilme”
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Kılavuz maddesi  4
 

Performansı doğrulama  

Birçok şirket, takip süreçleri üzerinden aldıkları bilgileri 
doğrulamaya yönelik sistemler kurmuştur ve bu konuda iç 
denetim veya uyum departmanındaki uzmanlıklarını ge-
liştirebilirler. Bazı şirketlerin insan hakları ve diğer finans 
dışı risklerle ilgili performanslarını doğrulamak için faydalı 
bulduğu yaklaşımlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Finans dışı temsil mektubu
Kimi şirketler, işletme birimlerinden veya ülke operasyonla-
rından teminat almak için ‘finans dışı temsil mektubu’ (LOR) 
adlı bir mektup imzalanmasını da içeren bir süreç kullanabi-
lir. İş faaliyetlerinin şirket ilkeleri doğrultusunda gerçekleş-
tirildiğine dair güvence vermek için LOR’u genellikle bir iş 
biriminin veya ülkenin direktörü imzalar. Bu tür mektuplar 
insan hakları unsurları (örneğin ayrımcılık soruları, çocuk 
işçi çalıştırma veya toplu sözleşme özgürlüğü) içerebilir. 

Çok paydaşlı girişimler üzerinden doğrulama 
Şirketler, doğrulama süreçleri (ve çoğu zaman ayrıca şikayet 
mekanizmaları) bulunan çok paydaşlı girişimlerin (MSI) 
parçası olabilir. Bu tür girişimlere örnek olarak Adil Giyim 
Vakfı63, Adil Çalışma Derneği64, Küresel Ağ Girişimi65 ve Elekt-
ronik Sektörü Vatandaşlık Koalisyonu gösterilebilir66. Bu gi-
rişimlerde, şirketler kendi operasyonlarının ve çoğu zaman 
tedarikçilerinin ve diğer iş ortaklarının operasyonlarının 
ölçülmesinde kullanılan bir dizi standardı kabul ederler. Bu 
girişimler aynı zamanda üye şirketleri adına tedarikçilerin 
değerlendirilmesini gerçekleştirebilir (veya bunun için bir 
başka kuruluşu görevlendirebilirler). 

Bu tür girişimler genellikle belli bir sektöre veya konuya 
özgüdür. MSI’ya üye olmak, şirketlerin insan hakları durum 
değerlendirmesi çalışmalarını destekleyebilir, ancak bu, 
MSI’nın süreçlerinin uygulamada ne kadar sağlam olduğuna 
(ve diğer paydaşlar tarafından ne kadar sağlam görüldüğüne) 
bağlıdır. 

Dış tarafların gerçekleştirdiği doğrulama
Teminat sağlayıcıların giderek daha büyük bir kısmı şirket-
lerin insan hakları performanslarını doğrulama hizmeti 
sunmaktadır. Teminat sağlayıcılar için BM Kılavuz İlkeleri 
Raporlama Çerçevesi kullanılarak oluşturulan kılavuz bil-
giler, bu tür üçüncü tarafların gerekli uzmanlığı sunmasını 
sağlamak isteyen şirketler için faydalı bir referans noktası 
olacaktır. 

63. http://www.fairwear.org/ 
64. http://www.fairlabor.org/ 
65. https://www.globalnetworkinitiative.org/ 
66. http://www.eiccoalition.org/ 



88

Diğer bağımsız üçüncü taraflar, bulguları halka açık olarak 
paylaşmaları koşuluyla şirketlerle birlikte çalışabilir. Buna 
aşağıdakiler örnek verilebilir: 

 △ STK’lar: Unilever, toplu sözleşme özgürlüğü ve geçinmeye 
yetecek ücret gibi, çalışanlar için önemli olan ancak çoğu 
zaman şirketlerin değerlendirmekte ve yönetmekte zor-
landığı konulara odaklanarak Vietnam operasyonlarındaki 
çalışma sorunlarını ve tedarik zincirini incelemesi için 
Oxfam ile iş birliği yapmıştır.67 

 △ Çok paydaşlı ve sektörel kuruluşlar: Örneğin, Adil 
Çalışma Derneği, Nestlé’nin kakao tedarik zincirinin bir 
kısmında çocuk işçi çalıştırma bakımından ve Fildişi 
Sahilinin tedarik zincirini diğer çalışan hakları sorunları 
bakımından izlemiştir.68

 △ Uluslararası kuruluşlar: Örneğin, Uluslararası Çalışma 
Örgütü tütün şirketi JTI ile iş birliği yapmış ve Brezilya ve 
Malawi gibi çeşitli ülkelerdeki çocuk işçi programlarının 
etkinliğini izlemiştir.69

Kılavuz maddesi  5
 

İyileştirmeler yapma

Takip işlemleri, şirketlerin insan haklarına saygı konusunda-
ki yaklaşımlarında sürekli iyileştirmeyi destekleyici nitelikte 
olmalıdır. Çıkarılan dersler, saygılı olma sorumluluğunun 
diğer unsurlarını da besleyebilir, örneğin: 

Politika taahhüdü ve iş süreçlerine yerleştirme
 △ Politikaların güncellenmesi (örneğin hitap ettiği belli hak-

lar veya uygulamadan kimin sorumlu olduğu gibi unsurlar);
 △ Kendilerinden beklentilerin net olmaması nedeniyle iyi 

performans göstermeyen fonksiyonlara yönelik daha be-
lirgin kılavuz bilgiler; 

 △ Performans verileri, eğitimin içeriği veya odağında yapıla-
cak düzenlemeler yardımcı olabilir;

TAKİP MEKANİZMASINA İŞBİRLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Etkilerin değerlendirilmesinde olduğu gibi, takip de, etkilenen paydaşların veya güvenilir 
içgörü sahibi kimselerin bakış açılarının şirket görüşlerine dahil edilmesinin özellikle 
önemli olduğu durumlarda, durum tespiti sürecinde önemli bir aşamadır. Bu durum, 
özellikle şirketin ve paydaşlarının belli bir durumla ilgili olarak anlaşmazlığa düştüğü 
ve paydaşların, şirketin kendi yaklaşımının etkinliğine dair değerlendirmelerini kabul 
etmesinin olası görünmediği hallerde geçerlidir. Bilhassa bazı madencilik şirketleri, takip 
sürecinin sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak için, şirketin insan hakları çalışmalarını 
ortak şekilde izlemek üzere hem şirketlerin hem de yerel halkların dahil edildiği modeller 
geliştirmiştir. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER

67. www.goo.gl/N89ap8
68. www.goo.gl/34pWTj
69. www.goo.gl/GUDsDT  

3 5İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Performansı takip etme: 
“... bilme”
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Toks, Meksika’da 20’den fazla şehirde 132 şubesi bulunan 
bir restoran zinciridir. Kapsamlı bir tedarik zincirine 
sahiptir ve en önemli ürünlerinden biri de, üretiminde 
çocuk işçi çalıştırıldığı ve diğer ciddi insan hakları 
ihlallerinin yaşandığı bilinen kahvedir. Toks, tedarik 
zincirinin birkaç katmanı üzerinden, kanunun çocuk işçi 
çalıştırmanın yaygın olduğu, kahve yetiştiriciliği yapan 
yoksul toplumlarla bağlantılı olduğunu öğrendi. Şirket, 
bu tür etkilerin meydana geldiği Chiapas eyaletinde 
küçük, uzak bir halka odaklanmaya karar verdi. Halk 
başta çekinse de, Toks, halkla ilişki kurarak, çocuk işçi 
çalıştırmanın temelinde yoksulluk, verimsiz üretim, 
engellilere karşı ayrımcılık ve daha genel anlamda 
yetersiz sosyal hizmetler gibi konular olduğunu öğrendi. 

Toks yerel STK’larla birlikte, tarım eğitimini, kapasite 
oluşturmayı ve daha iyi ekipmanların tedariki ile çiftçilik 
koşullarının ve işçi haklarının iyileştirilmesine yönelik 
eğitimi içeren yoğun ve bütünsel bir program başlattı. 
Şirket ayrıca çocuklar için eğitimi ve kreş hizmetlerini 
iyileştirmek için ebeveynlerle birlikte çalıştı ve engelli 
çocukların tedavisi ve ailelere destek için maddi katkı 
yaptı. 

Toks Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direktörü Gustavo Pérez 
Berlanga’ya göre: “Bu proje, bütünlükçü yaklaşımımız 
ve entegre vizyonumuz saEVETinde başarıya ulaştı. Bu 
okyanusta çok küçük bir damla gibi, ancak önemli olan 
sadece nicelik değil, aynı zamanda nitelik: iyi bir vaka 
uygulamasının mevcut olması, başka yerlerdeki benzer 
girişimler üzerinde katalizör etkisi yapabilir. İleride bu tür 
birçok proje gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” 

 △ İnsan hakları konusunda uz-
man personel, şirketin düşük 
performans gösteren kısım-
larına tayin edilerek destek 
vermeleri sağlanabilir; 

Etkileri değerlendirme
 △ Takip çalışması, daha önce 

tespit edilmemiş ve ele alın-
ması gereken belli riskleri 
ortaya çıkarabilir;

 △ Mevcut etki değerlendirmesi 
süreçleri iyileştirilebilir;

 △ Geçtiğimiz yıldaki perfor-
mansına dayanarak daha 
derinlemesine değerlendiril-
mek üzere belli bir ülke veya 
iş birimi seçilebilir; 

Entegre etme ve harekete geçme
 △ İyi performans gösterilmesi, 

hedeflerin daha yükseğe 
taşınmasına yol açabilir 
(sağlık ve güvenlik alanında 
bu halihazırda yaygın bir 
durumdur); bu hedeflere 
ulaşmak, prim sisteminin bir 
parçası haline getirilebilir (bu 
da iş süreçlerine yerleştirme 
ile bağlantılıdır);

 △ Tedarik zinciri havuzunun 
daha geniş veya farklı bir kıs-
mı, şirketin sorumlu tedarik 
programının sonuçları esas 
alınarak izlenebilir;

Telafi ve şikayet mekanizmaları
 △ Şikayet mekanizmalarından 
alınan raporlar belli bir 
konuda önemli bir artış 
gösteriyorsa, söz konusu iş 
birimi/tesisi/fabrikasında 
yoğun ilgi gösterilmesi gere-
kiyor olabilir. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: MEKSİKA

Küçük başlayın ve iyi iş çıkarın
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KOBİ’ler için tavsiyeler

Geri bildirim almak için 
daha küçük ölçekli yöntemler kullanın
Küçük şirketler genellikle büyük ölçekli çalışan anketlerine 
ihtiyaç duymaz, ancak neredeyse her zaman çalışanlardan 
geri bildirim istemek için kullanılan bir yol vardır ve bu, 
insan haklarıyla ilgili soruları içerebilir. Bu geri bildirimler 
ayrımcılık veya çalışanların şirketin insan haklarına saygı 
konusundaki çalışmaları hakkındaki görüşleri gibi insan 
hakları konularını içerebilir.

İyileştirme yapmak için 
daha kısa iletişim hatlarından faydalanın
üçük şirketler genellikle organizasyonel değişim için daha 
basit prosedürlere gerek duyduğu için, iyileştirmeler daha 
hızlı ve gayri resmi şekilde yapılabilir. Örneğin, iyileştir-
meler düzenli ekip toplantılarında tartışılabilir ve karara 
bağlanabilir. u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri
•	 Shift and Mazars, 

BM Kılavuz İlkeleri 
Raporlama Çerçevesi 
www.UNGPreporting.org  

•	 Küresel Raporlama 
Girişimi Sürdürülebilirlik 
Raporları Standartları 
www.globalreporting.org/
standards   

•	 Danimarka İnsan 
Hakları Enstitüsü, 
‘İnsan Haklarına Uyum 
Değerlendirmesi’ 
www.goo.gl/7hlERt 

ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

TAKİBİ ÖNEMLİ OLAN UNSURLAR YERİNE 
ÖLÇÜLEBİLİR UNSURLARIN TAKİP EDİLMESİ     
İnsan haklarının sağlık ve güvenliğin ötesindeki etkilerini takip etmek halen nispeten az 
gelişmiş bir alan olduğu için, şimdiye dek şirketlerin bunu iyi bir şekilde yapması için 
çok az kılavuz bilgi oluşturulmuştur. Bu nedenle, takibi ve raporlanması önemli olan 
unsurlardan ziyade, takip edilmesi mümkün olana odaklanma yönünde bir eğilim olabilir. 
Nicel verilerin mevcut olmadığı durumlarda, anektoda dayalı deliller ve vaka incelemeleri, 
ilgisiz bir konu veya sürece ilişkin, bu yaklaşımların etkinliğine dair hiçbir içgörü sunmayan 
“somut” verilerin (denetimlerin veya gerçekleştirilen eğitim oturumlarının sayısı gibi) takip 
edilmesinden daha önemli olabilir.

YALNIZCA DENETİME ODAKLANMA 
Araştırma ve anektoda dayalı deliller, polislik tabanlı denetim modellerinin insan 
haklarına ilişkin sınırlı ölçüde sürdürülebilir iyileştirme sağladığını göstermiştir (bkz. 
yukarıdaki kutudaki görüşler). Denetimler zaman içerisinde önemli anlık görüntüler 
sunabilir ancak tedarikçi performansındaki iyileştirmelerin ele alınması için tek başlarına 
yeterli değildir. Şirketler, katılımcı ve kapasite oluşturmaya yönelik yaklaşımlarla ilgili 
giderek artan deneyimlerden ders çıkarabilir ve göze çarpan insan hakları riskleri 
dikkate alındığında, en mantıklı olan yaklaşım üzerine düşünebilir.

3 5İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Performansı takip etme: 
“... bilme”



91

Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

İnsan hakları durum tespitinin son adımı, 
bir şirketin insan hakları etkilerini önleme 
ve giderme çalışmalarını aktarmasıdır. 
Bu özellikle, şirketlerin insan haklarına 
saygı duyduğunu “bilmesi ve gösterme-
si” gerektiği yönündeki BM Kılavuz İlke-
leri beklentisinin “gösterme” unsuruyla 
ilgilidir. Bu, şirketin uygulamadaki ça-

lışmalarının etkinliğini göstermeye hazır 
olması gerektiği anlamına gelir ve etkile-
nen paydaşlar ve diğer taraflar ile pro-
aktif bir iletişim kurulmasını gerekli kılar. 
Ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgisi bulu-
nabilecek şirketler, bunların önlenmesi ve 
giderilmesine yönelik çalışmaları hakkın-
da resmi raporlar sunmalıdır. 

Performansı 
 aktarma 

“… ve gösterme”

 bölüm 3.6 
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SÜRECE DAHİL  OLMASI  MUHTEMEL 
ANA ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ KSS/sürdürülebilirlik: İnsan hakları performansı 
hakkındaki iletişim yapabilmek için içerik sağla-
yacak bilgilerin takip edilmesine yardımcı olabilir; 
şirketin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması-
na yardım etmekten sorumlu olabilir  

 △ Kurumsal İletişim: Şirketin dış paydaşlarıyla ileti-
şimden sorumludur

 △ İnsan kaynakları: Bültenler, e-posta mesajları, 
intranet ve diğer yollar üzerinden çalışanlarla iç 
iletişimleri destekler  

 △ Finans: Çoğu zaman şirketin finans raporlarının 
hazırlanmasına yardım etmekten sorumludur; bu 
da şirketin finansal ve finans dışı bilgilerini içeren 
entegre bir raporu olması halinde konuyla ilgili hale 
gelir

 △ Hukuk: Resmi dış iletişimleri inceler ve çoğu zaman 
bunlara onay vermesi gerekir

Kılavuz maddesi  
1

 
Farklı paydaşlarla iletişim kurma

BM Kılavuz İlkeleri, durum tespitinin paydaşlara bilgi 
iletmek için sadece resmi raporlardan ibaret olmadığnı 
göstermek için kasıtlı olarak “iletişim kurmaktan” bahseder. 
Bazı paydaşlar uzun raporlar okumaktan hoşlanmayabilir, 
internet erişimi olmayabilir veya resmi şirket evraklarını 
yorumlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle şirketler, ilgili 
paydaş gruplarının her biri için en iyi iletişim yolunun hangi-
si olduğunu değerlendirmelidir (Bölüm 3.7’de daha ayrıntılı 
şekilde işlenmiştir). Örneğin: 

 △ Çalışanları, son kullanıcıları ve halkları da kapsayabilecek 
potansiyel olarak etkilenen paydaşlar veya temsilcileri, şir-
ketin kendilerini doğrudan etkileyebilecek operasyonlarıyla 
ilgili riskler veya tehlikeler konusunda bilgilendirilmeleri ge-
reken durumlarda, şirketin insan hakları durum tespitinin 
bir parçası olarak şirketin iletişim çalışmalarının öncelikli 
hedeflerinden olmalıdır. Bu gibi bağlamlarda, şirketin 
kadınlarla ve marjinalleşme riski altındaki diğer gruplarla
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nasıl iletişim kuracağına    
özellikle dikkat etmesi 
gerekir.

 △ Kalkınma STK’larını, insan 
hakları örgütlerini, uluslar
arası sendika konfede-
rasyonlarını ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarını kap-
sayabilecek olan güvenilir 
temsilciler. Bunlar, şirket-
lerin etkilenen paydaşlarla 
iletişim kurması için aracı 
kuruluşlar olarak işlev gös-
terebilirler ve şirketin, çalış-
malarını ifşa etmesinin bu 
paydaşlar tarafından nasıl 
algılanabileceğini anlama-
sına yardımcı olabilirler. 
İnsan hakları uzmanları, 
şirketin zaman içindeki 
iletişimlerini değerlendir-
mesine ve iyileştirmesine 
yardımcı olmada önemli rol 
oynayabilir.  

Kılavuz İlkelerin şirketlere yönelik temel kılavuz bilgileri, 
iletişimlerin çeşitli hedef kitlelerin erişimine açık olması ve 
bu iletişimlerin içerik ve sıklık bakımından şirketin insan 
hakları risklerinin ciddiyetini doğru şekilde yansıtması ge-
rektiğini belirtir.

Kılavuz maddesi  2
 

Etkilenen paydaşlarla iletişim kurma

Şirketler, etkilenen paydaşlarıyla iletişim kurmak için çeşitli 
yollara ihtiyaç duyabilir. 

Çalışanlara ve diğer işçilere ulaşmanın en iyi yolu şirket içi 
bültenler ve şirketin önemli gelişmelerle ilgili bilgi vermek için 
normalde kullandığı diğer yollar olabilir. Sendikalar (işçilerin 
sendikalı olduğu durumlarda), çalışma konseyleri veya işçi 
komiteleri, işçileri ilgilendiren belli konulardaki performansı 
iletmek için kullanılabilecek önemli mekanizmalardır. Konu-
ya bağlı olarak, iletişim seviEVETi gayri resmi olabilir: ekip 
toplantıları diyalogda bulunmak için iyi bir fırsat sunabilir. 

Etkilenen son kullanıcılarla iletişim kurma konusunda ise, 
en iyi yaklaşım, son kullanıcıların tüketici olup olmadığına 
veya örneğin çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları olup olma-
dığına bağlı olarak değişir. Tüketici olmaları halinde mağa-
zalarda veya ürünlerin beraberinde bilgi verilmesi, diğer 
hallerde bu konuya özel bir web sitesinde bilgi verilmesi en 
uygun yaklaşım olabilir.  

ÜLKELERLE İLGİLİ BİLGİLER: ENDONEZYA

“İletişim, sadece halktaki elitlere değil, diğer kesimlere 
de ulaşmalıdır. Bu sayede APP’nin ne yaptığı konusunda 
insanlar güven duyar ve şirketin halkın endişelerinden 
haberdar olduğuna dair onlara güvence verir. Aksi 
halde, köyün elitleri ile diğer sakinleri arasında yanlış 
anlaşılmalar olabilir.”

Oxfam’ın Endonezya’daki Ekonomik Adalet Programı 
Direktörü Dini Widiastuti, Endonezya’da Asia Pulp and 
Paper (APP) hakkındaki vaka öyküsünü anlatıyor. Proje 
sitesini ziyaret ederek Endonezya kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Kapsayıcı iletişim
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Şirketler, okuma yazma oranının düşük olduğu veya ileti-
şimin önünde başka engeller bulunan yerlerde yerel bir 
halkın fertleri ile iletişim kurmanın en iyi yolunu bulmak 
için titizlikle çalışmalıdır. Kadınların erkeklerle doğrudan 
konuşmasına izin verilmemesi gibi kültürel bağlamlar, 
savunmasız olabilecek bireylere ulaşmayı daha da zorlaştıra-
bilir. Bu tür durumlarda yazılı bir broşür veya halka açık bir 
toplantıda bir PowerPoint sunumu yayınlamak muhtemelen 
etkili olmayacaktır. Şirketler, paydaşlarla öykü panoları, 
karikatürler veya oyunlar gibi daha yaratıcı yollarla iletişim 
kurmalarına yardımcı olmaları için yerel kuruluşların tavsi-
yelerine başvurabilir.  

Kılavuz maddesi  3
 

İnsan hakları konusunda resmi raporlama  

Kılavuz İlkeleri, faaliyetleri ciddi insan hakları ihlali riski oluş-
turan şirketlerin bu sorunu nasıl ele aldıkları hakkında resmi 
raporlar sunmasını öngörür. Giderek daha fazla sayıda şirket, 
Shift ve Mazars’ın ortak girişimi ve şirketler için insan hakları 
hakkında Kılavuz İlkeler doğrultusunda nasıl rapor sunacak-
larına ilişkin ilk kapsamlı çerçeve olan BM Kılavuz İlkeleri 
Raporlama Çerçevesi’ni kullanarak raporlarını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır (bkz. www.UNGPreporting.org).71    

Raporlama Çerçevesi üç bölümden oluşur: 
 △ Bölüm A: İnsan Haklarına Saygı Yönetişimi
 △ Bölüm B: Raporlamada Odak Noktasının Tanımlanması  
 △ Bölüm C: Belirgin İnsan Hakları Sorunlarının Yönetilmesi

Sorular, belirgin sorunların tanımlanmasıyla birlikte, 
çerçeveyi kullanmanın minimum gerekliliği olan sekiz ayrı 
kapsayıcı soruya ve buna ek olarak 23 destekleyici soruya 
ayrılır. Şirketler, zaman içinde bu destekleyici sorulara daha 
eksiksiz ve derinlemesine yanıt verebilecek ve dolayısıyla 
toplamda daha sağlam raporlar oluşturabilecektir.

Vodafone 2015’te her ülke için ulusal yetkililerin kullanıcı verilerinin açıklanmasına yönelik 
taleplerinin (ve şirketin bu taleplere yanıtlarının) yer aldığı ikinci raporunu yayımladı. 
Rapor yasal çerçeveler hakkındaki bilgilerin yanı sıra her ülkedeki talep sayısını da 
içermektedir ve Vodafone kanunlar uyarınca bu bilgiyi açıklamasına izin verilmeyen 
durumlarda alternatif toplu bilgiler sunmaya çalışmıştır. Vodafone’un raporu, bilişim 
şirketleri arasında yükselen bir trend olan gizlilik ve ifade özgürlüğüne saygılı yaklaşımı 
yönetmek için kullandığı yollarla ilgili derinlemesine bilgi sunmayı amaçlamaktadır. 70 

ÖRNEK: VODAFONE HUKUKİ YAPTIRIM İFŞA RAPORU

70. www.goo.gl/j8C9kM
71. Raporlama Çerçevesi, saygılı olma sorumluluğunun temel unsurlarını yakından takip eder.  
 Bkz. www.goo.gl/cfmUVC 
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Kılavuz maddesi  4
 

İyi raporlama nasıl yapılır?

İnsan hakları etkilerinin ve bunların nasıl yönetildiğinin 
açıklanması için çoğu zaman bağlamsal ve niteliksel bilgilere 
gerek duyulur. Bu nedenle, BM Kılavuz İlkeleri Raporlama 
Çerçevesi “evet” veya “hayır”dan daha kapsamlı şekilde ce-
vaplanması gereken veya hikayenin tamamını anlatmayan 
bir dizi ölçütten fazlasını gerektirecek, “akıllıca” sorulardan 
oluşur. 

Raporlama Çerçevesi oluşturulurken, proje ekibi raporlarını 
iyileştirmek isteyen ve “iyi”nin nasıl olduğunu merak eden 
şirketler için faydalı olabilecek, niceliksel bilgilerin ötesine 
geçen ve şirket açıklamasında yer alan bilgilerin niteliğini 
ele alan göstergeler elde etmeye çalışmıştır. Bu sorular, bu 
sayfadaki kutuda belirtilmiştir.

Unilever 2015’te insan hakları performansı üzerine kapsamlı bir rapor yayınlayarak, BM 
Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi’ni benimseyen ilk şirket olmuştur. 
Raporda bu çerçeve doğrultusunda sekiz belirgin insan hakları sorununa öncelik 
verilmiştir. Unilever bu listeyi iç analiz ve fonksiyonlar arası bir atölye çalışması yoluyla 
elde etmiştir. Bu ilk liste daha sonra, analizin sağlamlığından emin olmak için çeşitli 
uzman paydaşlar tarafından test edilmiştir. Öncelik verilen sorunların listesi rapor için bir 
başlangıç noktası belirlemesinin yanı sıra, Unilever’in insan hakları risklerini yönetmesi 
için hareket noktasını da ortaya koymuştur. 72 

ÖRNEK: UNILEVER’İN İNSAN HAKLARI  RAPORU

Sürdürülebilirlik raporlamasının insan hakları konusunda derinleşmesi
BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi, daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik raporu gi-
rişimleri ile dirsek temasındadır. Örneğin birçok şirket, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) 
raporlama standartlarını veya BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Bildirimi çerçevesini 
kullanmaktadır. Bunlar, daha geniş bir yelpazedeki sürdürülebilirlik konuları hakkında rapor-
lamaya yönelik faydalı başlangıç noktaları sunar. Şirketler bunun üzerine belirgin insan 
hakları sorunları hakkında BM Kılavuz İlkeleri doğrultusunda daha derinlemesine bir rapor 
sunmak için Raporlama Çerçevesi’ni kullanabilir. Benzer şekilde, Uluslararası <IR> Çerçevesini 
kullanarak entegre bir rapor yayınlayan şirketler için, Raporlama Çerçevesi, şirketlere insan 
haklarına ilişkin kritik bilgileri raporlarına dahil etmeleri konusunda yol gösterebilir. 

Kaynak ipucu: BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi web sitesinde, şirketlerin GRI, BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ER Çerçevesi gibi çeşitli ilgili raporlama girişimlerine ve aynı 
zamanda sektöre özel girişimlere çapraz referansları inceleyebilecekleri ve indirebilecekleri 
faydalı bir araç bulunmaktadır. 
Bkz. http://www.ungpreporting.org/resources/cross-references-to-other-initiatives/. 

72. www.goo.gl/J2N7Jy
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Raporlama Çerçevesi internet sitesinde, bu göstergeleri orta 
ila güçlü ölçüde karşılayan bir dizi şirket açıklamaları örnek-
leri bulunmaktadır. Verilen örnekler arasında Raporlama 
Çerçevesini açıkça kullanan raporların yanı sıra, bu çerçeve 
oluşturulmadan önce yayınlanmış raporlar da bulunmaktadır. 

İyi kurumsal insan hakları raporlamasının kalite göstergeleri 73

1. Yönetişim: Raporda şirketin yönetişim yapılarının insan hakları riskleri yönetimini nasıl 
desteklediği açıklanıyor mu?

2. Özel süreçler: Raporda politika ve taahhüde ilişkin üst düzey açıklamalardan daha fazlası 
sunuluyor ve insan haklarına saygıyı tesis edecek özel süreçler tartışılıyor mu?

3. Özel etkiler: Raporda, raporlama dönemi içerisinde meydana gelen özel etkilere atıfta 
bulunuluyor ve bunlar şirketin operasyonları veya değer zinciri ile ilişkilendiriliyor mu?

4. Net örnekler: Raporda şirketin politikaları ve süreçlerinin raporlama dönemi içerisindeki 
uygulamaları ve sonuçları nasıl etkilediğine dair net ve ilgili örnekler veriliyor mu?

5. Paydaşların bakış açıları: Raporda şirketin olumsuz etkilenebilecek paydaşların bakış 
açısını nasıl öğrendiği açıklanıyor mu?

6. Zorluklar: Raporda karmaşık veya sisteme ilişkin insan hakları zorlukları ve şirketin bunlarla 
nasıl başa çıktığı açıklanıyor mu?

7. Ölçütler: Raporda açıklananları destekleyecek net ve ilgili kanıtlar sunan belirli veriler, 
temel performans göstergeleri veya diğer ölçütler yer alıyor mu?

8. İleriye odaklanma: Raporda şirketin insan haklarına saygılı olmaya ilişkin çalışmalarını 
ilerletmeye yönelik planları hakkında bilgilere yer veriliyor mu?

9. Stratejik girişimler: Rapor projeler, üçüncü taraf değerlendirmeleri veya sektörel veya çok 
paydaşlı örgütlere katılım gibi belirli girişimlere atıfta bulunuyorsa, bu girişimlerin şirketin 
kendi insan hakları risklerini yönetmesine nasıl yardımcı olacağı açıkça anlatılıyor mu?

10. İfşanın iyileştirilmesi: Şirket insan hakları raporunu ilk kez sunmuyorsa, raporda önceki yıl-
lara kıyasla açıklamalarının niteliğinde gerçekleşen iyileşme yukarıda belirtilen göstergeler 
dikkate alınarak gösteriliyor mu? 

Belirginlik ile önceliklilik arasındaki ilişki nedir?  
Birçok şirket, hangi konularda rapor vereceğini değerlendirmek için bir “önceliklendirme” 
uygular. Finans dışı konular söz konusu olduğunda, özellikle de insan hakları konusunda, 
önceliklendirme süreçleri çoğu zaman yanlış varsayımlar nedeniyle insan hakları sorunlarını 
göz ardı eder. 

Önceliklendirme, belli bir kitlenin tercihine veya bir şeyin daha çok veya daha az önemli 
olduğuna karar vermek için kullanılan belli bir amaca bağlıdır. Burada kitle, sadece hissedarlar 
veya diğer paydaşlar da olabilir. Amaç sadece kâr etmek, daha geniş ölçekte bir yatırımcının 
kararları veya genel anlamda toplumsal refah olabilir. Kitlenin tercihi veya amaç, önemli konu-
ların seçilmesine etki eder.

Bunun aksine, belirgin insan hakları sorunları tek bir kitle veya amaçla bağlantılı olarak tanım-
lanmaz. Belirginlik, en ciddi olumsuz etki yaratma riski bulunan insan haklarına odaklanılmas-
ını sağlar. Bu da, insan hakları raporlamasında odaklanılacak uygun noktanın tanımlanması 

73. www. goo.gl/C741ed 
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için tutarlı, tahmin edilebilir ve ilkelere dayalı bir yol sunar. Aynı zamanda, şirkete insan hakları 
sorunlarının işe yönelik risklerle nasıl bağlantılı olduğunu anlaması için etkili bir araç sunar.
Şirketler, raporlarının içermesi gereken insan hakları konularını tespit etmek için belirginliği 
kullanarak, belirginlik kavramını daha geniş kapsamlı bir önceliklendirme çalışması içinde 
uygulayabilirler. Örneğin daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik raporları için Küresel Rapor-
lama Girişimi’nin (GRI) önceliklendirme sürecini kullanan şirketler, GRI’nın ilgili göstergelerince 
desteklenecek şekilde, insan hakları konusunda özellikle açıklamak istedikleri unsurları tespit 
etmek için belirginliği ve BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi’ndeki soruları kullanabilirler.

Belirgin insan hakları etkileri için, Bkz.
http://www.ungpreporting.org/key-concepts/salient-human-rights-issues/, 
kavramı açıklayan kısa bir video da yer almaktadır.

ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

UYGUN İLETİŞİM BİÇİMİ HAKKINDA DÜŞÜNMEMEK
Çoğu şirket resmi, gösterişli bir rapor hazırlama hatasına düşer. Ancak uygulamada, bu 
tür raporları nispeten çok az insan okur. Şirketler, etkilenen paydaşlara en iyi şekilde nasıl 
ulaşacakları hakkında düşünmelidir. Bir rapor, yatırımcılar dışındaki paydaşların ve diğer 
uzman okuyucuların da katılımını sağlamak için, diyaloglar, halka açık toplantılar ve yüz 
yüze toplantılar gibi ek iletişim yollarıyla desteklenebilir. 

ŞİRKETİN PAYDAŞLARIN NE DUYMAK İSTEDİğİ İLE İLGİLİ İLETİŞİM KURMASI
Tek bir konuyla ilgili olan paydaşlar, yalnızca o konuya veya şirketin belirgin insan 
hakları sorunlarıyla çok az ilgisi olan “gündemdeki konulara” odaklanabilir. Kılavuz 
İlkeleri, şirketlerin dikkatini insanlara yönelik risklere odaklar ve insan hakları iletişimleri 
ve raporları, bu konudaki bilgilere dayalı olmalıdır. Resmi raporlar şirketin belirgin insan 
hakları sorunlarına yoğunlaşırken, diğer konularla ilgilenen paydaşlara ulaşmak için 
diğer iletişim biçimleri uygun olacaktır.  
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KOBİ’ler için tavsiyeler

Raporlamak şart değil, iletişim kurun
KOBİ’ler için, raporlama dışındaki iletişimler daha uygun 
olabilir. Çalışanlarla ve tedarikçiler ile onların çalışanlarıyla 
iletişim kanalları daha kısa ve daha gayri resmi olabilir; bu 
da bu iletişimleri büyük şirketlere kıyasla daha kolay hale 
getirir.

Bilgileri diğer iletişimlere de dahil edin
KOBİ’ler yıllık raporlar yayınlayabilir, tüketicilerle iletişimde 
olabilir veya alıcılar tarafından ziyaret edilebilir. Bu tür ileti-
şimlere insan hakları sorunları da dahil edilebilir. 

BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesinin kapsayıcı 
sorularına cevap verin
Resmi rapor yayınlamak isteyen şirketler için, Raporlama 
Çerçevesini uygulamaya dair minimum eşik, geniş kapsamlı 
sekiz soruya yanıt vermektir. KOBİ’ler kendilerini bu soru-
larla sınırlandırabilir ve birkaç belirgin insan hakları soru-
nuna odaklanabilir. Sonraki yıllarda diğer belirgin sorunlar 
üzerine rapor yayınlayabilir ve/veya daha fazla destekleyici 
soruyu yeniden yanıtlayabilirler.  u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri 
•	 Shift and Mazars, 

BM Kılavuz İlkeleri 
Raporlama Çerçevesi   
www.UNGPreporting.org 

•	 BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, İlerleme 
Hakkında İletişim 
www.unglobalcompact.
org/participation/report/
cop 

•	 Küresel Raporlama 
Girişimi Sürdürülebilirlik 
Raporları Standartları 
www.globalreporting.org/
standards/ 
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Paydaşların anlamlı katılımı, bir şirketin 
insan haklarına saygı gösterme sorum-
luluğunu yerine getirme çalışmaları için 
temel gerekliliktir.74 Paydaş katılımının 
nasıl sağlanacağı konusunda günümüzde 
önemli ölçüde kılavuz bilgi bulunmasına 
rağmen, birçok şirket halen bunu doğru 
şekilde yapma konusunda büyük 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Anlamlı 
katılım, etkilenen paydaşların dinlenme-
sini ve iç karar alma süreçlerinde onların 

bakış açısının da dikkate alınmasını içerir. 
Etkisiz katılım, paydaşların sorunları art-
madan önce bunların erkenden ve etkili 
şekilde ele alınmaması yoluyla doğru-
dan olumsuz insan hakları etkilerine yol 
açabilir. Diğer taraftan, anlamlı katılım, 
daha fazla bilgiye dayalı karar alınması 
ve etkilerin şiddetinin azaltılması yoluyla 
hem şirket hem de paydaşlara fayda 
sağlayabilir. 

 bölüm 3.7 
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Kılavuz maddesi  1
 

Paydaşları sürece dahil etmenin faydaları  

Paydaşları sürece dahil etme, özellikle etkileri değerlendir-
me ve performans takibi aşamalarında saygı duyma sorum-
luluğunda ortak bir temadır. Paydaşları sürece dahil etme, 
aşağıdaki hususlarda şirketlere yardımcı olabilir: 

1. Etkilenebilecek kişilerin bakış açılarını anlama: durum 
tespiti sürecinin merkezinde insanlar bulunmalı, yani 
bakış açıları, deneyimleri ve fikirleri dikkate alınmalıdır. 
Bu, mümkün olan her durumda işçi komiteleri, halkla diya-
loglar, yuvarlak masa görüşmeleri, yüz yüze toplantılar ve 
şikayet mekanizmaları aracılığıyla sürece doğrudan dahil 
edilmeleri anlamına gelir. Elbette şirketlerin bu tür katılım-
ları uygulamada zorlu hale getirebilecek güç dengesizlikleri 
konusunda dikkatli olması gerekir. Bu konu, aşağıdaki 4. 
Kılavuz maddesinde daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.   

  PAYDAŞ KATIL IMI  ÜZERİNE 
  İKİ  VAKA ÖYKÜSÜ 

Projede anlatılan dört vakanın ikisi, paydaş katılımının kritik 
önemini ortaya koymaktadır: 
•	 Meksika’daki Oaxaca eyaletinde durdurulan rüzgar 

enerjisi santrali (Meksika vaka öyküsü) ve
•	 Asia Pulp and Paper’ın Güney Sumatra’daki OKI kağıt 

fabrikası (Endonezya vaka öyküsü). 

VAKALARIN TAMAMINI ŞU ADRESTEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ: 

www.BUSINESSRESPECTHUMANRIGHTS.ORG. 

74. Bu bölümde, Shift’te yayınlanan ve aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek 2013 tarihli “Bringing  
 a Human Rights Lens to Stakeholder Engagement” (Paydaş katılımına İnsan Hakları Merceğinden  
 Bakmak) makalesinden büyük ölçüde yararlanılmıştır: www.goo.gl/9R84xG.

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Paydaşları sürece dahil etme: 
“Anlamlı hale getirme”
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2. İnsan hakları etkileri analizinin kalitesini artırma: pay-
daşlar çoğu zaman şirketlerin faaliyet gösterdiği alan 
bağlamında eşsiz bilgi birikimine sahiptir; bu da insan 
hakları etkilerini değerlendirme süreçlerini ve takip ve 
iletişim süreçlerini güçlendirebilir. 

3. Bu etkileri, kararlar yalnızca şirket tarafından alınmak-
sızın öncelik sırasına koyabilmek:  çoğu zaman şirketler 
tanımlanan tüm insan hakları etkilerini aynı anda ele 
alamazlar ve bunları öncelik sırasına koymaları gerekir. 
Paydaşların sürece dahil edilmesi, şirketin çalışmalarının 
sağlamlığını garanti eder. İnsan hakları etkilerinin nasıl 
tanımlanacağına ve öncelik sırasına konacağına ilişkin 
kılavuz bilgiler için, bkz. Bölüm 3.3.  

4. Tanımlanan etkilerin nasıl yönetileceğini daha iyi anlama:  
sorunlar tanımlandıktan ve öncelik sırasına konduktan 
sonra, şirketlerin her türlü potansiyel insan hakları etkile-
rini önlemesi ve azaltması, ayrıca meydana gelmiş olan ger-
çek etkilerin tamamını ele alması gerekir. Etkili eylemlerde 
bulunabilmek için genellikle paydaşlarla iş birliği yapılması 
gerekir. Ayrıca, birçok insan hakları sorunu yapısı gereği 
sistemle ilgilidir (geçim ücreti veya göçmen çalışanlar 
üzerindeki etkiler gibi) ve birçok tarafın çözüme katkıda 
bulunması gerekir. Şirketler paydaşları sürece erkenden 
dahil ederek, gerekli çözümleri her iki tarafın da sahiplen-
mesine yardımcı olabilir. Tanımlanan etkilerin nasıl ele 
alınacağına ilişkin kılavuz bilgiler için, bkz. Bölüm 3.4.  

Kılavuz maddesi  2
 

Paydaşları sürece dahil etmeyi anlama 

BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu’na göre, insan haklarına 
saygı bağlamında paydaşların sürece dahil edilmesi, “bir şir-
ket ile etkilenebilecek paydaşlar arasında, şirketin işbirlikçi 
yaklaşımlar gibi yollarla paydaşları dinlemesini, anlamasını 
ve çıkarlarına ve endişelerine yanıt vermesini sağlayan, de-
vamlılık arz eden bir etkileşim ve diyalog sürecidir”. 75

Bu tanım, insan hakları merceğinden bakıldığında paydaşla-
rın sürece dahil edilmesi için kritik önem taşıyan birçok un-
surun altını çizmektedir. Paydaşların sürece dahil edilmesi; 

 △ Diyalog esaslı olmalıdır: paydaşları sürece dahil etme 
sadece bilgilerin aktarılması değildir; iki yönlü bir bilgi alış 
verişi olmalıdır. 

 △ Devamlılık arz etmelidir: ruhsatlandırma gerekliliklerini 
yerine getirmek veya şirketin paydaşları sürece dahil “etti-
ğini” söyleyebilmesi için yapılan tek seferlik bir uygulama 
değil, karşılıklı olarak fayda sağlayan bir ilişki kurulmasına 
odaklanan, devamlılık arz eden bir süreç olmalıdır.

75.  www.goo.gl/6Zjln7. 
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 △ Etkilenebilecek paydaşlara odaklanmalıdır: Sürece dahil 
edilme, yalnızca şirketin dostane ilişkileri olan kuruluşlara 
değil, şirketin operasyonlarından etkilenen veya etkilene-
bilecek kişilere veya yasal temsilcilerine odaklanmalıdır. 
Şirketler ayrıca yerel halkların homojen tek bir grup 
olmadığının, aksine çok çeşitli gruplardan oluştuğunun 
ve maruz kalabilecekleri etkilerin birbirinden son derece 
farklı olabileceğinin bilincinde olmalıdır.

 △ Paydaşların çıkarlarına ve sorunlarına odaklanmalıdır: 
Paydaşların sürece dahil edilmesi (öncelikli olarak) şirketin 
faaliyetleriyle ilişkili etkiler hakkındadır; daha geniş anlam-
da ise, etkilenebilecek paydaşların şirketin etkileriyle ilgili 
olarak şirketle hangi konuları görüşmek istediğiyle ilgilidir. 

Kılavuz maddesi  3
 

Sürece dahil edilecek paydaşları tanımlama

”Paydaş”, bir şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek veya 
bunlardan etkilenebilecek 
birey anlamına gelir. BM 
Kılavuz İlkeleri bağlamın-
da, üç grup ilgili paydaş 
vardır:

 △ Potansiyel olarak etkile-
nen paydaşlar ve yasal 
temsilcileri:  örneğin ça-
lışanlar, sözleşmeli işçi-
ler, tedarik zincirindeki 
işçiler, küçük toprak sa-
hibi çiftçiler ve aileleri, 
bir işletme tesisi veya 
alanı etrafındaki  halkın 
fertleri, tüketiciler veya 
son kullanıcılar gibi, bir 
şirketin faaliyetlerinden, 
ürünlerinden veya hiz-
metlerinden etkilenmiş 
veya etkilenebilecek 
bireylerdir.   

 △ Etkilenen paydaşların 
görüşleri için güvenilir 
vekiller:  belli bir bölge-
deki veya bağlamdaki insanlarla (örneğin çiftliklerdeki 
kadın işçiler, yerli halklar veya göçmen işçiler) etkileşimde 
bulunma konusunda yeterli derinlikte tecrübeye sahip, bu 
kişilerin olası sorunlarını etkili şekilde iletmelerine yar-
dımcı olabilecek bireyler. Uygulamada bu sınıfa kalkınma 
ve insan hakları STK’ları, uluslararası işçi sendikaları ve 
inanç tabanlı kuruluşlar da dahil olmak üzere, yerel sivil 
toplum dahil edilebilir. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: ENDONEZYA

Asia Pulp and Paper’ın Güney Sumatra’daki OKI kağıt fabri-
kasında, şirket aşağıdaki üç paydaş kategorisinin temsilcile-
riyle görüştü: 
•	 Etkileri ve ilerideki istihdam fırsatlarını görüşmek için 

işletmenin çevresinde yaşayan halkın fertleri ile,
•	 Süreci kolaylaştırmak ve politika seviEVETinde girdi 

sağlamak için yerel ve uluslararası STK’lar ile, 
•	 Uluslararası standartlara uyumu sağlamak için, FPIC 

gibi konularda konunun uzmanlarıyla. 

Proje sitesini ziyaret ederek Endonezya kökenli bu vaka 
öyküsü hakkında daha fazla bilgi edinin. 

3 7İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Paydaşları sürece dahil etme: 
“Anlamlı hale getirme”

https://www.businessrespecthumanrights.org/
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 △ İnsan hakları uzmanları:  şirketin insan haklarını etkili 
şekilde yönetmek için ihtiyacı olan belli bilgi birikimi ve 
uzmanlığı sunabilecek, işçi hakları uzmanı, bölgeyle ilgili 
insan hakları uzmanı veya ücret standartları uzmanı gibi 
bireyler. Ancak, bu kişilerle etkileşimde bulunmak, etkile-
nen paydaşların sürece dahil edilmesinin yerine geçmez.

Kılavuz maddesi  4
 

Paydaşları anlamlı bir şekilde sürece dahil etme  

Paydaşların anlamlı bir şekilde sürece dahil edilmesi için, 
şirketlerin aşağıdaki unsurları dikkate alması gerekir: 

 △ Doğru paydaşları dahil etme
Şirketler, şirket üzerindeki etkileri yüksek düzeyde olan 
veya işletmeye karşı risk oluşturabilecek paydaşları sürece 
dahil etme eğilimindedir. İnsan hakları durum tespiti 
konusunda, şirketler kanun önünde veya uygulamada 
ötekileştirilmiş olan savunmasız grupların üyeleri gibi, po-
tansiyel olarak etkilenen paydaşları, özellikle ciddi etkilere 
maruz kalabilecek ancak şirket üzerindeki etkisi sınırlı 
olanları sürece dahil etme yönünde çalışmalar yaptığından 
emin olmalıdır. 

Bazı durumlarda, bir şirketin en etkili paydaşları etkilenen 
bireylerin görüşlerini iletebilecek güvenilir vekiller ola-
bilir, ancak bu her zaman geçerli olmayacaktır. Şirketler, 
insan hakları bakımından doğru paydaşları sürece dahil 
etmeye çalışmalarında yeterli gayreti gösterip gösterme-
diklerini dikkatle değerlendirmelidir.

 △ Doğru konular hakkında katılım sağlama
Paydaşların sürece dahil edilmesi, sadece olumlu katkıları 
veya hayırseverlik programlarını değil, şirketin yarattığı 
etkileri nasıl yönettiği hakkındaki tartışmaları da içer-
melidir. Bu, paydaşların bilgiye dayalı girdiler ve yapıcı 
geri bildirim sağlamaları için, işletmenin onlara gerekli 
açıklamaları yapmaya zaman ayırması anlamına gelir. Bu 
genellikle paydaşların sürece dahil edilmesi başlamadan 
önce şirket içinde iyi bir uyum yakalanmış olmasını, dola-

Büyük şirketler ile bu şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen insanlar arasında genellikle 
büyük bir güç dengesizliği söz konusudur. Halklar çoğu zaman hayatlarını etkileyecek 
karar alma süreçlerine anlamlı bir katılım gösterme fırsatlarından ve kapasitesinden 
yoksun olurlar. Halka bilgi veren ve onlara danışma yolları arayan işletmeler bile 
çoğu zaman bu tür etkileşimlerin anlamlı olmasını sağlamak için halkın kapasitesini 
geliştirmeye daha fazla odaklanmak zorunda kalır ve güç farklılığının gerçekliğini 
dikkate alır. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER
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yısıyla herkesin hedefler 
ve şirketin bu katılım 
sürecinden ne öğrenme-
yi umut ettiği konusunda 
net bir fikri olmasını 
gerektirir.

 △ Doğru şekilde katılım 
sağlama
Paydaşların sürece ne 
şekilde dahil edileceği, 
büyük olasılıkla ilgili ki-
şilerin sayısına bağlı ola-
caktır: ne kadar az sayıda 
kişi varsa, katılım o kadar 
yoğun olur. Bazı durum-
larda paydaş gruplarının 
bireysel olarak sürece 
dahil edilmesi gerekirken, 
kimi zaman ortak otu-
rumlar düzenlemek daha 
uygun olacaktır. 

Paydaşların sürece dahil 
edilmesinin merkezinde, 
şirket ile etkilenen pay-
daşlar arasında bir güven 
ilişkisinin tesis edilmesi 
yer alır. Bu ilişkinin ku-
rulması için daha iyi bir 
katılımın nasıl sağlanaca-
ğının sık sık tartışılması 
gerekir; bu da zaman alır. 
Bazı şirketler, özellikle ihtilaflı konular veya geçmişten gelen 
bir güvensizlik söz konusu olduğunda, arabulucular gibi ta-
rafsız üçüncü şahıslardan etkilenen paydaşlarla daha yapıcı 
bir diyalog kurulmasına yardım etmelerini istemektedir.  

Şirketlerin potansiyel olarak etkilenen paydaşlara danışıl-
masının bu bireylere misilleme yapılması riskine neden 
olup olmayacağını veya kendileri veya ailelerinin güven-
liğine yönelik tehditlere maruz bırakıp bırakmayacağını 
dikkatle değerlendirmesi gerekir. Bu tehditler gerçektir ve 
bazı yerlerde giderek artmaktadır.76  Şirketler, bu gibi du-
rumlarda paydaşların anlamlı şekilde dahil edilmesini en 
iyi nasıl sağlayacaklarını değerlendirirken, paydaşların yüz 
yüze kalabileceği risklerle ilgili doğrudan deneyim sahibi 
STK’ların, sendikaların veya diğer kuruluşların rehberliği-
ni ve desteğini almaya çalışmalıdır.

ÜLKELERLE İLGİLİ  BİLGİLER: MEKSİKA

“Toplumsal bağlamın bilincinde olmak her zaman önem 
taşır. Şirketlerin ve yatırımcıların, durum tespitinin sizin 
adınıza (halkın rızasına bir başkasının karar vermesi gibi), 
Google aramaları yoluyla ve sırf öylesi uygun olduğu 
için birkaç uluslararası insan hakları grubu ile görüşerek 
yapılamayacağını anlamaları çok önemlidir. Yerel kapsam 
zengin, ilginç ve çok yönlüdür. Karmaşıktır evet, ancak gizemli 
bir tarafı yoktur. Anlaşılabilir, diyalog sağlanabilir ve halkların 
ve yerel savunucuların kimler olduğunu, ve bu sorunlarla 
yerel olarak bağlantılarımızı öğrenmeye yatırım yapmaya 
değer. Yerel seviyedeki bu tür bir diyalog, şirketlerin ve 
yatırımcıların bu büyük projelere yaptığı yatırımları çok daha 
kesin bir başarıya götürür.” 
Benjamin Cokelet, PODER Yönetici Direktörü 

Proje sitesini ziyaret ederek Meksika kökenli bu vaka öyküsü 
hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Zorlayıcı olsa da toplumsal bağlamın

mümkün olduğunun anlaşılması

76. Bu konuda aşağıdaki adreste bulunan 2016 tarihli Global Witness, “On Dangerous Ground”  
 (Tehlikeli Zeminlerde) başlıklı makaleye göz atabilirsiniz:  

3 7İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları
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 △ Doğru zamanda katılım sağlama
Şirketler, ihtiyaçları olduğunda paydaşları sürece dahil 
etme eğilimindedir. Paydaşlar bunu hızla sezer ve geçmiş 
deneyimleri nedeniyle şirkete güvenlerini yitirebilirler. Bir 
projenin veya yatırımın en başından itibaren, henüz veri-
lecek resmi kararlar söz konusu bile değilken oluşturulan 
ilişkiler, “gerçekten önemli olduğunda” anlamlı bir katılım 
sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan güveni sağlamak için 
kritik önem taşıyabilir. 

Şirketin, paydaşlara verdikleri bilgilerin nasıl dikkate 
alındığı konusunda geri bildirimde bulunması, şirketin 
bu bilgileri ciddiye aldığını göstermesi bakımından daima 
önemlidir. 

ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

GÜVEN SEVİEVETİNİN OLDUğUNDAN FAZLA GÖRÜLMESİ    
Şirketler, paydaşların, onlarla ilişki kurmaya çalışmalarından daha önceki bir dönemden 
kaynaklanan eski sorunlar gibi nedenlerden ne kadar güvensiz olabileceği karşısında 
şaşkınlığa uğrayabilirler. Yeni bir etkileşime veya ilişkiye girerken paydaşların ne kadar 
güven duyuyor olabileceğini abartmamak ve bunu test etmenin yollarını bulmak 
önemlidir. Örneğin, özellikle kadınların veya diğer grupların savunmasız veya uygulamada 
ötekileştirilmiş olabileceği yerlerde, paydaşların düşündüklerini ifade etme konusunda 
gerçekten özgür hissedip hissetmediği değerlendirilmelidir. 

ŞİRKETLERİN BU KATILIMI UZMANLARIN BECERİLERİ OLMADAN 
YÖNETEBİLECEğİNİN DÜŞÜNÜLMESİ
Paydaşları sürece dahil etmek başlı başına bir beceridir, ancak şirketler bunun her 
zaman bilincinde olmayabilir. Şirketler, örneğin çalışanlarla şirket içinde gerçekleştirilen 
katılımdan çıkarılan dersler gibi mevcut iyi uygulamaların, dış paydaşların sürece 
dahil edilmesine kolaylıkla aktarılabileceğini düşünebilir. Şirketlerin, şirketin normal 
deneyimleri dışındaki belirli grupları en iyi nasıl sürece dahil edeceğini anlamalarına 
yardımcı olabilecek, konuyla ilgili uzmanlarla ortak çalışmalar yapması gerekebilir. 

DAHİL EDİLECEK KAYDA DEğER BİR SÜREÇ BULUNMAMASI   
Paydaşlar, şirketin kararlarını etkileyebileceklerini ve sağladıkları girdilerin gerçek bir 
değişime yol açabileceğini hissetmek isterler. Belli bir amaç olmaksızın paydaşların 
sürece dahil edilmesi yeterli planlama yapılmadığını gösterir ve sadece bir halkla ilişkiler 
uygulaması yapıldığı izlenimi yaratma riski oluşturur. 

GEREKLİ HALLERDE HÜKÜMETİ SÜRECE DAHİL ETMEMEK
Çevredeki halkları etkileyebilecek bir proje bağlamında hükümetin önemli olması 
halinde (örneğin hükümetin dış yatırımları teşvik etmesi, arazi kullanımı için imtiyaz 
tanıması gerekmesi veya projenin yatırımcıları arasında olması nedeniyle), paydaş 
sürecinin bir parçası olarak masada bulunması gerekir. Bu tüm etkileşimlerin ortak 
yapılması gerektiği anlamına gelmez; ancak hükümet temsilcilerinin dahil edilmesi 
sonradan akla gelirse şirketin sorunlarla karşılaşma riski söz konusu olur. 
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Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri 
•	 IFC, ‘Stakeholder 

Engagement: A Good 
Practice Handbook 
for Companies Doing 
Business in Emerging 
Markets’, 2007 
www.goo.gl/YJyF6w 

•	 Luc Zandvliet ve Mary 
B. Anderson, ‘Getting it 
Right: Making Corporate–
Community Relations 
Work’, Greenleaf, 2009 
 

•	 Oxfam Australia, ‘Guide to 
Free, Prior and Informed 
Consent’, 2014, birçok 
dilde sunulmaktadır, 
erişim adresi:  
www.goo.gl/tkETCO 

3 7İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Paydaşları sürece dahil etme: 
“Anlamlı hale getirme”
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Bir şeyler yanlış gittiğinde ve şirketin 
faaliyetleri sonucunda insanlar olumsuz 
etkilendiğinde, yanlışların düzeltilmesi 
gerekir. Şikayet mekanizmaları77  ve bu 
gibi durumların telafi edilmesini sağlaya-
cak diğer süreçler şirketler için yeni de-
ğildir. Bununla birlikte, mevcut sistemler 
tipik olarak şirket içindeki kişilere, ağırlıklı 
olarak çalışanlara yönelikken, insan hak-
larına saygı gösterme sorumluluğu bir 
şirketin faaliyetleri veya iş ilişkilerinden 

olumsuz etkilenen tüm paydaşlar için 
geçerlidir. 

Şikayet mekanizmaları, bir şirketin olum-
suz bir etkiye neden olduğu veya katkıda 
bulunduğu durumlarda telafi sağlamaya 
yardımcı olabileceği gibi, şirketler için 
önemli erken uyarı sistemleri işlevi de 
görebilir ve daha geniş anlamda insan 
hakları durum tespiti süreçleri için kritik 
bilgiler sunabilirler. 

 bölüm 3.8 

 

 Telafi ve 
 şikayet 

 mekanizmaları 

“Erken uyarı, 
etkili çözümler”
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SÜRECE DAHİL  OLMASI  MUHTEMEL 
ANA ŞİRKET FONKSİYONLARI

 △ İnsan kaynakları: Şikayetler ve ihtilaflar da dahil 
olmak üzere, bazı durumlarda yönetim ile işçiler 
arasında arabulucu işlevi görebilir

 △ Sendika veya iş konseyi: Şikayetlerin alınması ve 
değerlendirilmesi için güvenilir bir kanal olarak işlev 
görebilir; performansın iyileştirilmesi için şirkete 
destek olabilir

 △ Kurumsal ilişkiler: Şirket ile şirket faaliyetlerinden 
etkilenen farklı dış paydaşlar veya yasal temsilcileri 
arasında arabulucu işlevi görebilir 

 △ İşletme operasyonları: Yerel halklarla etkileşimde 
bulunabilir ve bu nedenle birçok şikayetin çözüme 
kavuşturulmasında gereklidir; aynı zamanda şika-
yetlerin kaynağı da olabilir

 △ Hukuk ve uyum: Çoğu zaman mevcut ihbar prose-
dürlerini uygular: şikayetlerin ele alınmasıyla ilgili 
hukuki unsurları anlar

 △ Üst yönetim: Bazı şikayetleri doğrudan alabilir; 
kuruluş genelinde hesap verilebilirliği yerleştirmede 
rolü vardır

Kılavuz maddesi  1
 

Telafi kavramını anlama

Kılavuz İlkelerinde, “telafi” terimi çözüm sunma süreci 
veya eylemini ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Temelde, 
telafi kavramı bir işletmenin faaliyetlerinden zarar görmüş 
olan kişi veya grupları, yeniden bu etki meydana gelmeden 
önceki duruma getirmeyi amaçlar. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda, neden olunan zararı karşılama amaçlı tazmi-

77. Bu bölümde, ‘şikayet’, ‘yakınma’ ve ‘ihtilaf ’ birbirinin yerine geçebilecek şekilde kullanılmıştır.

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

3 Telafi ve şikayet mekanizmaları: 
“Erken uyarı, etkili çözümler”

8

KILAVUZ MADDELERİNİN ÖZETİ 

Kılavuz maddesi Telafi kavramını anlama 

Kılavuz maddesi Şikayet mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanma

Kılavuz maddesi Mevcut şikayet mekanizmalarını eşleme

Kılavuz maddesi Etkililik kriterlerini kullanma 

Kılavuz maddesi Dış paydaşlar için mekanizmalar oluşturma veya mevcut 
    mekanizmaları genişletme 

Kılavuz maddesi Şikayet mekanizmalarının performansını artırma

1

2

3

5

4

6



109

Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

78. Bu bölümde, Shift’te yayınlanan 2014 tarihli ‘Remediation, Grievance Mechanisms and the 
 Corporate Responsibility to Respect Human Rights’ makalesinden yararlanılmıştır. Makalenin 
 orijinaline şu adresten erişebilirsiniz: www.goo.gl/PWTp6c. 

natları veya diğer telafi yollarını içerebilir. Bunun sosyal 
denetimler bağlamındaki, yasalara uygun olmayan durum-
ların yeniden meydana gelmesini önleyecek, ileriye dönük 
eylemleri içeren (ve tipik olarak buna odaklanan) “telafi” ile 
karıştırılmaması gerekir.

Kılavuz İlkelerinde de belirtildiği gibi, hukuki telafi şunları 
içerir: “özür, zararı karşılama, rehabilitasyon, finansal veya 
finans dışı tazminat ve cezai yaptırımlar (para cezası gibi 
cezai veya idari yaptırımlar) ve ayrıca zararın, ihtiyati tedbir 
veya tekrarlanmama garantisi gibi yollarla önlenmesi”. Bu 
tür telafiler aynı zamanda, cezai yaptırımlar hariç tutulmak 
kaydıyla, hukuk dışı mekanizmalar bağlamında da geçerlidir 
(veya cezalandırıcı eylemler söz konusu olduğunda eşdeğer-
leri mevcuttur).   

Kılavuz maddesi  2

Şikayet mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanma78

Şikayet mekanizmaları, saygı duyma sorumluluğunun yerine 
getirilmesinde iki şekilde kritik rol oynayabilir: 

1. Bir şirketin olumsuz etkilere neden olduğu veya katkıda 
bulunduğu durumlarda telafi sağlanmasını destekleyebi-
lirler;

2. Sorunların artmadan önce, erken aşamalarda ele alınma-
sını sağlayabilir ve zaman içinde belli kalıpların tespit edil-
mesine yardımcı olarak, doğrudan daha geniş anlamdaki 
insan hakları durum tespitine kaynak sağlayabilirler. 

Şirketler ve paydaşları çoğu zaman ikinci rolü layıkıyla 
değerlendirmeden ilk role odaklanırlar. Bu durum, şirketin 
kendisi çözüm sunmaktan sorumlu olmadığında bile, şikayet 
mekanizmalarının yerine getirebileceği faydalı bir işlevi göz-
den kaçırma riskini beraberinde getirir. Bu mekanizmalar 
örneğin şirketleri tedarikçinin neden olduğu zarara ilişkin 
uygun telafiyi sağlaması için tedarikçiye baskı yapma ihtiyacı 
hakkında uyarabilirler. Elbette tedarikçilerin de insan hakla-
rına saygılı olma hususunda kendi sorumlulukları vardır ve 
kendi şikayet mekanizmaları bulunmalıdır. 

Aşağıdaki tabloda, şirketlerle ilgili insan hakları zararlarının 
ele alınmasında rol oynayabilecek tipik şikayet mekanizma-
larına örnekler verilmiştir. 
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Tablo: Tipik şikayet mekanizmalarına genel bakış  

İÇ
D

IŞ

Seviye
Erişebilen 
taraflar

Örnekler Sorun türleri
Oluşturma/benim-
seme nedenleri

Şirket 
genelinde

Tüm çalışanlar; 
dış taraflara açık 
olabilir 

Şikayet hattı veya 
ihbar prosedürü

Genellikle 
dolandırıcılık ve 
yolsuzluk, daha 
geniş kapsamlı 
etik sorunları

 △ Kurumsal 
yönetişim 
düzenlemeleri

 △ İşletme ilkeleri

Ülke, şirket 
birimi veya 
fabrika

Çalışanlar Şikayet prosedürü 
veya “güvenilen 
kişiler” ağı

Personel 
etkileşimiyle 
ilgilidir (örneğin 
taciz, sindirme)

 △ Ulusal mevzuat
 △ Genel şirket 

uygulaması

Üçüncü 
taraf

Müşteriler Müşteri destek 
hizmetleri ve 
şikayetler 

Garanti veya 
servisle ilgili 
şikayetler

 △ Ulusal mevzuat
 △ Müşteri sadakati

Komşular Telefon numarası 
veya mahalle konseyi

Hava kirliliği, 
gürültü, kötü 
kokular

 △ İyi ilişkiler/
faaliyetler için 
toplumun onayı’

Yerel halklar Operasyonel düzeyde 
şikayet mekanizması, 
halkla irtibat 
görevlileri

Geçim kaynak-
ları, kirlilik, fay-
daların dağılımı 
üzerine etkileri

 △ İhtilafların 
erken aşamada 
çözülmesi

 △ Yatırımcı baskısı 
 △ Finansman 

gerekliliği
Sektör veya 
girişim 
mekanizması

Farklılık gösterir, 
ancak tipik 
olarak üye şirke-
tin kendi çalışan-
ları ve tedarik 
zincirindeki 
çalışanları içerir

Adil Çalışma Dern-
eği’nin üçüncü taraf 
şikayetleri prosedürü

Çalışma koşul-
ları, geçim aylığı 
veya girişimin 
kendi standart-
larının ihlaline 
yönelik her türlü 
iddia 

 △ Sektör / toplu 
eylem

 △ Eşit şartlar

OECD Çok 
Uluslu 
Şirketler 
Rehberi kap-
samındaki 
Ulusal İrtibat 
Noktaları

Tüm kişi ve 
kuruluşlar 
(etkilenmiş olsun 
ya da olmasın)

Bağlı kalan tüm 
ülkelerin oluşturması 
gerekir

OECD 
Yönergeleri ile 
ilgili tüm konular 
(insan ve işçi 
hakları, çevre, 
yolsuzlukla 
mücadele vb.)

 △ OECD 
hükümetleri

 △ Ticari ilişkiler
 △ Sivil toplum 

Devlet kont-
rolündeki 
arabulu-
culuk ve 
tahkim 
mercileri

İşçiler Birleşik Krallık: 
Danışma, Uzlaşma ve 
Hakemlik Hizmeti79 
Güney Afrika: 
Uzlaşma, Arabulu-
culuk ve Hakemlik 
Komisyonu80

Genellikle iş 
yeriyle ilgili 
sorunlar

 △ Hükümet düzen-
lemeleri 

 △ Mahkeme sis-
temi üzerindeki 
baskıyı azaltmak

Mahkemeler Yargı sistemine 
tabi olan herkes

Hollanda: adalet 
sistemi 81

Yargı sistemine 
tabi olan tüm 
konular

 △ Devletin telafiye 
erişim sağlama 
yükümlülüğü

3 8İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Telafi ve şikayet mekanizmaları: 
“Erken uyarı, etkili çözümler”

79. www.acas.org.uk/ 
80. www.ccma.org.za/ 
81. www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system/Pages/default.aspx 
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Kılavuz maddesi  3
 

Mevcut şikayet mekanizmalarını haritalama

Birçok şirketin halihazırda şirket içindeki insanlar için 
gerek resmi, gerek gayri resmi çeşitli şikayet mekanizmaları 
bulunmaktadır. Bunlar sendikaları, ihbar politikalarını, cin-
sel taciz gibi sorunlara yönelik raporlama mekanizmalarını, 
çalışan anlaşmazlıkları yönetimi programlarını, sağlık ve gü-
venlik olaylarını raporlama sistemlerini ve yönetime iletilen 
şikayetleri içerebilir. 

Şirketler, nerelerde açık olabileceğini tespit etmek için, 
halihazırda uygulanmakta olan şikayet mekanizmalarının 
haritasını çıkarmalıdır. Şirket faaliyetlerinin olumsuz etkile-
yebileceği başlıca paydaş gruplarının tamamının (gerek devlet, 
gerek şirket, gerekse tedarik veya değer zincirindeki bir kuru-
luş veya başka bir kurum tarafından düzenlenen) bir şikayet 
mekanizmasına erişimi olup olmadığını ve özellikle de mevcut 
mekanizmalar kapsamında arada kalmış olabilecek, şirket 
tesislerinde çalıştığı halde şirketin mekanizmasına erişimi 
olmayan ancak doğrudan işverenleri üzerinden de bir sendika 
tarafından temsil edilmeyen sözleşmeli çalışanlar gibi grupları 
değerlendirmelidir. Şirketler, iş ortaklarının veya diğerlerinin 
ne gibi mekanizmaları olduğunu bilemeyebilirler, ancak böyle 
bir harita çıkarma işlemi, hangi alanlarda bilgi eksikliği oldu-
ğunun vurgulanmasına yardımcı olabilir. 

En iyi başlangıç noktası, bireylerin ve grupların ciddi insan 
hakları ihlallerine maruz kalma riskinin en yüksek olduğu, 
aynı zamanda mevcut durumda etkili şikayet mekanizmala-
rına erişimin en düşük seviyede olduğu, belli ülkelerde, proje 
sahalarında veya iş kollarındaki şirket faaliyetleri olabilir. 

Kılavuz maddesi  4
 

Etkililik kriterlerini kullanma 

Kılavuz İlkeleri, yargı yolu dışındaki şikayet mekanizmaları-
na yönelik, Ruggie’nin direktifinin bir parçası olarak şirket-
lerde pilot uygulaması yapılan bir dizi etkililik kriteri içerir. 
Bu kriterler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şikayet mekanizmalarında fark analizi yapmak için üç soru
1. Şirketin iş ilişkileri vasıtasıyla etkilenenler dahil, şirket faaliyetlerinden etkilenebilecek 

başlıca paydaş gruplarının etkili bir şikayet mekanizmasına erişimleri var mı?  
Yoksa: Çözüm sunulmasından kim sorumludur? Ne gibi ek kanallara ihtiyaç duyulabilir? 

2. Mevcut ve planlanan şikayet mekanizmaları, (aşağıdaki Kılavuz maddesi 4’te açıklanan) 
şikayet mekanizmalarına yönelik etkililik kriterlerini karşılıyor mu? 
Nereden biliyorsunuz? Yoksa: Bu mekanizmaların nasıl iyileştirilmesi gerekir?

3. Mevcut ve planlanan şikayet mekanizmaları zaman içinde giderek artan şekilde öğren-
meyi ve iyileştirmeleri kolaylaştırıyor mu? 
Yoksa: Bunu sağlamak için ne yapılması gerekir? 
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Şekil: Yargı yolu dışındaki şikayet mekanizmalarına yönelik 

etkililik kriterleri

Uygulamalardan edinilen dersler: Şikayet mekanizmaları ve etkililik kriterleri 
 △ Hangi sorunların rapor edilebileceği hususunda açık olmak önem taşır; bu aynı zamanda 
kabul edilemez şikayetlerin önlenmesine de yardımcı olabilir. 

 △ Bir mekanizmanın düşük sıklıkla kullanılması, mekanizmaya güvenin ve farkındalığın yeterli 
olmamasına bağlı olabilir; bu durum, anonimliğin korunması için muhtemelen bir üçüncü taraf 
üzerinden mekanizmanın potansiyel kullanıcılarla etkileşimin artırılması ve güvensizlik 
kaynaklarının daha iyi anlaşılması yoluyla aşılabilir.

 △ Kullanıcıların, bildirimde bulunan kişiye karşı sorunların rapor edilmesinin tek başına 
herhangi bir yaptırıma neden olmayacağına dair güven duyması, insanların sorunları bu 
mekanizmaya taşıma konusunda güven duymasını sağlaması bakımından önemlidir.

 △ İsimsiz şikayetlerden kaynaklanan zorluklar, gizliliği temin eden ancak şikayetçi ile bir iletişim 
kanalı kurulmasını sağlayan güvenilir bir üçüncü tarafın sürece dahil edilmesiyle çözülebilir. 

 △ Şikayetlerle ilgili potansiyel sorumluluğa dair endişeleri gidermenin en iyi yolu, şirketin dikka-
tine bir şikayet sunulduğunda şikayeti görmezden gelmek değil, şikayete uygun ve yeterli 
şekilde yanıt vermektir.

 △ Şikayet süreçlerinin doğrudan müzakere, kolaylaştırma, uzlaştırma, arabuluculuk, so-
ruşturma, hüküm verme ve hakemlik gibi türleri mevcuttur. Farklı şikayet türleri için farklı 
yanıtlar (veya karma yanıtlar) verilmelidir. Örneğin, dolandırıcılık söz konusu olduğunda 
soruşturma yapılması gerekirken, adil olmayan muameleyle ilgili bir şikayet için arabuluculuk 
gibi ek yaklaşımların sürece dahil edilmesi gerekebilir. 

 △ Arabuluculuk, bir üçüncü taraf üzerinden gerçekleştirilen haller de dahil olmak üzere, süreci 
daha az çekişmeli hale getirmesi ve karşılıklı kazanımlara daha fazla odaklanılmasını sağladığı 
için, ihtilafların erkenden çözüme kavuşturulması amacına ulaşmanın özellikle etkili bir yolu 
olabilir.  

(a) 
Meşru

(b) 
Erişilebilir

(d) 
Eşitlikçi

(f) 
Haklarla uyumlu

(c) 
Öngörülebilir

(e) 
Şeffaf

(g) 
Diyalog ve katılım

mekanizmaları kullanması amaçlanan paydaş gruplarının tümü tarafından 
biliniyor olması ve erişimle ilgili belirli engellerle karşılaşabilecek kişiler için 
yeterli yardım sağlanmalıdır 

mağdur tarafların adil, bilgiye dayalı ve saygılı bir şikayet süreci yaşamları 
için gereken bilgi kaynaklarına, tavsiyelere ve uzmanlığa makul ölçüde 
erişimi olması sağlanmalıdır 

Haklarla uyumlu: elde edilen sonuçların ve çözümlerin, uluslararası ölçekte 
tanınan insan hakları ile uyum içerisinde olması sağlanmalıdır 

her aşama için gösterge niteliğinde bir zaman dilimi belirtilecek şekilde, net 
ve bilinen bir prosedür sağlanmalı ve süreç ve alınabilecek sonuçların türleri 
ile uygulamaların izlenmesi için kullanılacak yollar net olmalıdır 

mekanizmanın etkililiği konusunda güven oluşturmak ve risk altındaki kamu çıkar-
larını karşılamak adına, taraflar şikayet sürecinin gidişatı hakkında bilgilendiril-
meli ve mekanizmanın performansı hakkında yeterli bilgi sağlanmalıdır 

Diyalog ve katılım: mekanizmayı kullanması amaçlanan paydaş gruplarına 
mekanizmanın tasarımı ve performansı hakkında danışılmalı ve şikayetleri ele 
alma ve çözüme kavuşturma yolu olarak diyaloğa odaklanılmalıdır 

mekanizmaları kullanması amaçlanan paydaş gruplarının güven duymasının 
sağlanması ve şikayet süreçlerinin adil biçimde gerçekleştirildiğine dair 
güvenilir olması gerekir 

3 8İnsan haklarına saygıyı uygulamaya 
koyma: Uygulama adımları

Telafi ve şikayet mekanizmaları: 
“Erken uyarı, etkili çözümler”
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Kılavuz maddesi  5
 

Dış paydaşlar için mekanizmalar oluşturma veya 
mevcut mekanizmaları genişletme 

Mevcut şikayet mekanizmaları dış paydaşları kapsayacak 
şekilde genişletilebilir veya şirketin mevcut yaklaşımında 
boşluklar tespit etmesi halinde yeni mekanizmaların oluş-
turulması gerekebilir. Seçenekler şunları içerir: 

 △ Mevcut mekanizmaların çalışanlar dışındaki paydaşla-
ra açılması: 
Mevcut mekanizmalar dış şikayetçileri dışlamasa da, ge-
nellikle bunu belirtecek şekilde yayınlanmaz ve/veya şirket 
içi intranetlerde gizli tutulurlar. Bazı şirketler şikayet me-
kanizmalarını yüklenicilerin çalışanları gibi belli gruplara 
bariz şekilde açarlar. Şikayet hatları da çoğu zaman şirket 
dışındaki tarafların kullanımına açık hale getirilir. Bir 
şirket bu adımı atmaya karar verdiğinde, bu kararın ilgili 
gruplara kendi dillerinde ve mümkünse güvenilir kanallar 
üzerinden duyurulması önem taşır.

 △ Uluslararası çerçeve anlaşmalarının değerlendirilmesi: 
Bazı şirketler, çalışma standartlarının ve diğer standartların 
şirket çapında uygulanması için, ilgili uluslararası sendika 
konfederasyonları ile anlaşma yapmayı tercih etmektedir. 
Bu anlaşmaların çoğu, anlaşmaya ilişkin ihtilafların ve 
şikayetlerin çözümünde ve soruşturmalarda ortak hareket 
edilmesine ve düzenli diyaloğa yönelik hükümler içerir.

 △ Çok paydaşlı girişimlere katılma: 
Bazı şirketler, kendi şikayet mekanizmaları olan çok pay-
daşlı girişimlere katılır, ancak bunlar girişimin dışındaki 
üçüncü taraflara her zaman açık değildir. Örnek olarak 
Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası ve Adil Çalışma 
Derneği’nin üçüncü taraf şikayet mekanizmaları ve Gü-
venlik ve İnsan Haklarına İlişkin İsteğe Bağlı İlkeler’in iç 
prosedürleri (yalnızca üyelere açıktır) verilebilir.

 △ Belli bir sektöre yönelik bir mekanizmaya katılma:  
Bazı şikayetler tek bir şirketin faaliyetlerini veya kapasi-
tesini aştığı için, ortak bir çalışma faydalı görülebilir ve 
kaynakların aynı havuzda toplanmasına yardımcı olabilir. 
Örnek olarak Oyuncak Sektörleri Uluslararası Konseyi 
şikayet hattı ve Meksika’daki elektronik sektörü tarafından 
kurulan ve yerel bir STK ile ilgili sektörel kuruluşların yanı 
sıra, buradaki yerel tedarikçilerden mal alan küresel mar-
kaları da içeren şikayet mekanizması verilebilir. 

 △ Halk şikayetleri için bir şikayet mekanizması oluşturma: 
Proje finansörleri, projenin etrafındaki yerel halklar için 
potansiyel olarak önemli sonuçlar doğurabilecek, yüksek 
etkili bir proje için şirketin özel bir şikayet mekanizması 
geliştirmesini talep edebilirler. Özellikle madencilik sek-
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töründe, bu tür mekanizmaların nasıl daha etkili biçimde 
geliştirileceği ve uygulanacağı konusundaki deneyimler 
giderek artmaktadır.82

Kılavuz maddesi  6
 

Şikayet mekanizmalarının performansını artırma

Üst yönetim de dahil olmak üzere, ilgililere şikayet mekaniz-
masının nasıl işlediğine dair düzenli olarak rapor sunulma-
lıdır. Şirketler mekanizmalarını aşağıdaki tabloda belirtilen 
temel performans göstergeleri (KPI) gibi araçları kullanarak 
değerlendirebilir.

Şirketler çoğu zaman şikayet prosedürlerini çalışanlar dışındaki gruplara açtıklarında 
şikayet yağacağından korkarlar. Uygulamada, böyle bir hareket şikayetlerde her zaman 
önemli bir yükselişe yol açmaz, ancak zaman içinde alınan şikayetlerin sayısında artış 
beklenebilir. Önemli olan mekanizmanın kapsamı hakkında net bir iletişimde bulunmak 
ve olası kullanıcılarla mekanizmayı kullanımlarına sunmadan önce diyalog kurarak, 
mekanizmanın uygulanmasına ilişkin olası sorunları tespit etmeye çalışmaktır. 

UYGULAMALARDAN EDİNİLEN DERSLER 

Şikayet mekanizmalarına ilişkin temel performans göstergeleri örnekleri83

KPI Yorum

Oluşturulduktan sonraki dönemde mekan-
izmaya oldukça fazla sayıda şikayet veya 
sıkıntı iletilmiştir.

Hem mekanizmanın varlığından haberdar 
olunduğunu, hem de güvenilir bir ilk başvuru 
mecrası olarak görüldüğünü gösterir.

Yargı yolu dışındaki mekanizmalar, STK’lar 
veya medya aracılığıyla, şikayetlerin sayı-
sında zaman içinde azalma görülmüştür.

Hem mekanizmanın varlığından haberdar olun-
duğunu, hem de güvenilir ve etkili bir ilk başvuru 
mecrası olarak görülebileceğini gösterir.

Zaman içinde, aynı veya benzer yapıdaki 
şikayetlerin sayısında azalma olmuştur.

Personelin geçmişteki hatalardan ders aldığını 
ve uygun durumlarda uygulamaları ve/veya 
mekanizmanın işleme prosedürlerini benim-
sediğini gösterir.

Denetimler, geçerli standartlara uyulmama 
olaylarında azalma olduğunu göstermek-
tedir.

Şikayet süreçlerinin standartlara uyulmama 
olaylarının tespitine ve giderilmesine katkıda 
bulunduğunu gösterir.

İşe gelmeme ve personel değişikliğinde 
azalma ve/veya tedarikçilerin/yüklenici-
lerin çalışanları arasında verimlilikte artış 
sağlanmıştır.

Çalışanların şikayetlerinin azaldığına ve 
memnuniyetlerinin arttığına dair kısmi bir 
göstergedir; bu durum en çok tedarik zincirleri 
ve yüklenicilerle ilgili olarak söz konusudur.

Soruşturmalar sonucunda, personel 
mevcut standart çalışma prosedürlerine 
(SOP) uyduğu halde önemli ve tekrarlanan 
şikayetler ortaya çıktığında, SOP’ler in-
celenmiş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Aynı türdeki şikayetlerin yeniden meydana gelm-
esi olasılığını azaltmak için yönetim sistemlerine 
yönelik derslerin çıkarıldığını ve sisteme entegre 
edildiğini gösterir.

82. Örneğin bkz., www.goo.gl/DbPw8V. 
83. Yararlanılan kaynak: Harvard Kennedy School Corporate Responsibility Initiative, “Rights-Compatible Grievance Mechanisms: A Guidance Tool  
 for Companies and their Stakeholders”, 2008, s.39, erişim adresi: www.goo.gl/x1Suuf. 
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ÖZET -  KAÇINILMASI  GEREKEN YAYGIN GİZLİ  TUZAKLAR

OLAYA ŞİKAYETÇİNİN DEğİL, ŞİRKETİN BAKIŞ AÇISINDAN BAKMAK  
Şirket mekanizmaları çoğu zaman yalnızca şirketin bakış açısına göre tasarlanır ve 
bir durumu düzeltmekten ziyade işletmenin kurallarının ihlal edilmesine son vermeye 
odaklanma eğilimindedir. Şikayet mekanizmalarının gerçekten etkili olması isteniyorsa, 
mekanizmanın potansiyel kullanıcılarına odaklanılarak tasarlanmalı ve ideal olarak bu 
kullanıcılar tasarım aşamasına dahil edilmelidir. 

İLİŞKİLERİN YASAL ÇÖZÜM YOLLARIYLA GÖZ ARDI EDİLMESİ
Operasyonel düzeydeki şikayet mekanizmaları yasal çözümler yerine geçemez; bunlar 
daha ziyade ihtilafların çözümünü hızlandırmak ve yasal çözüm yollarını tamamlayıcı 
nitelikte destekleyerek, sorunların artmasını önlemek amacıyla uygulamaya konur. 
Adli mekanizmaların zayıf veya şaibeli olduğu durumlarda, şirketler bunun şikayet 
mekanizmalarının tasarımı açısından sonuçlarını dikkatle değerlendirmelidir. 

HÜKME DAYALI ŞİKAYET MEKANİZMALARI      
Operasyonel düzeydeki mekanizmaların etkili olması için, şirketin vereceği hükme bağlı 
olmaları yerine diyalog ve arabuluculuk esaslı olmaları kritik önem taşır. Bunun nedeni, 
şirketlerin yapıları gereği bir şikayetin sadece konusu değil, aynı zamanda sonuçla ilgili 
nihai hükmü verecek taraf olmasıdır. Bu durum sürecin meşruluğuna ve şirketin paydaş 
şikayetlerini ele alma konusundaki ciddiyetine yönelik algıları zayıflatabilir.
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KOBİ’ler için tavsiyeler

Açık olun ve insanlarla konuşun
Küçük şirketler için, faaliyetlerinizden etkilenen veya etkile-
nebilecek insanlarla konuşmak, sorunları çözmenin en basit 
yolu olabilir. Şirket dışındaki bireyler için, geri bildirimleri 
ve şikayetleri alabileceğiniz halka açık bir e-posta adresi veya 
telefon numarası, her türlü endişe için bir kanal yaratmanıza 
yardımcı olabilir.

Süreci kendi başınıza yürütmek yerine üçüncü taraflar-
dan hizmet alın
Şirketler kendi şikayet hatlarını açmak yerine, birden fazla 
şirkete destek sunan bir üçüncü taraf hizmetinin sunduğu 
bir hattı kullanabilir. Bu tür sistemlere örnek olarak Clear 
Voice Şikayet Hattı Hizmeti verilebilir.84

Sektördeki şikayet prosedürlerinden faydalanın
Sektör kuruluşları çoğu zaman küçük şirketlerin de kullana-
bileceği kendi şikayet prosedürlerini oluşturur. Adil Giyim 
Vakfı’nın, üyelerinin kendi mekanizmaları olmadığında baş-
vurabilecekleri bir şikayet prosedürü bulunmaktadır.85 u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri 
•	 ACCESS	Facility	–	şikayet	

mekanizması	veri	tabanı	
www.accessfacility.org 

•	 Shift,	“Remediation,	
Grievance	Mechanisms	and	
the	Corporate	Responsibility	
to	Respect	Human	Rights”,	
2014		
www.goo.gl/HdR2eh  

•	 Caroline	Rees,	“Piloting	
Principles	for	Effective	
Company–Stakeholder	
Grievance	Mechanisms:	A	
Report	of	Lessons	Learned”,	
Harvard	Kennedy	School	
Corporate	Responsibility	
Initiative,	2011	
www.goo.gl/ATXg7k  

•	 Caroline	Rees	ve	David	
Vermijs,	“	Mapping	
Grievance	Mechanisms	in	
the	Business	and	Human	
Rights	Arena’,	Harvard	
Kennedy	School	Corporate	
Responsibility	Initiative,	
2008		
www.goo.gl/osPjLw 
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84.  www.clearvoicehotline.net 
85. www.fairwear.org/page/verification   



117

Saygılı İş
Yapmak

İnsan
Haklarına

bölüm 4

 

 Vurgulanan 
 konular 



118

4.1 BM Kılavuz İlkeleri ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
 On İlkesi arasında nasıl bir bağlantı mevcut?
Kılavuz İlkeler ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlke-
si, BM sistemi içerisinde geliştirilmiş tamamlayıcı çerçeve-
lerdir. Aynı insan hakları standartlarını ele alırlar. Her ikisi 
de toplumsal olarak sürdürülebilir küreselleşmeyi ilerletme 
bağlamında insan haklarına saygı duyulmasıyla ilgilidir.

Kılavuz İlkeler ve Global Compact, aşağıda açıklandığı gibi, 
özellikle iki alanda birbirinden faydalanır.

Temel standartlar ve asgarinin ötesi
Kılavuz İlkeler, şirketlerin insan hakları sorumlulukları için 
temel standartları sunar ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalamış olsun veya olmasın, dünya genelindeki tüm şirket-
ler için geçerlidir. 

Şirketler On İlkeden oluşan Global Compact’i imzalayarak 
yalnızca insan haklarına saygı duyma sorumluluklarını 
kabul etmekle kalmayıp, aynı zamanda daha geniş anlamda 
sürdürülebilir kalkınma taahhütlerinin bir parçası olarak 
insan haklarını yüceltmeye (“desteklemeye”) yardımcı olma-
yı da taahhüt etmiş olurlar. 

İnsan haklarına saygıyı uygulamaya koyma
Kılavuz İlkeler, Global Compact’in birinci ilkesinin “saygı” 
unsurunun nasıl uygulamaya konacağına ilişkin kılavuz 
bilgiler sunar. Kılavuz İlkeler aynı zamanda şirketlerin te-
darikçiler, ortak girişim ortakları, müşteriler, hükümet ve 
diğer kişi ve kuruluşlarla iş ilişkileri (Global Compact ikinci 
ilkesinde bunu “suç ortaklığı” olarak ifade eder) konusunda-
ki sorumluluklarını da genel hatlarıyla belirtir. 

Global Compact, sözleşmeyi imzalayan şirketlerin BM Kılavuz 
İlkelerine başvurmalarını tavsiye etmektedir: “Global Compact 
tarafından savunulan iki insan hakları ilkesi hakkında daha kap-
samlı kavramsal ve operasyonel açıklamalar... [Kılavuz İlkeler] 
katılımcılar için insan haklarına saygı duyma sorumluluklarını 
yerine getirmeleri adına uygulamaya koymaları gereken politi-
kalar ve süreçlere ilişkin hakim bir çerçeve sunmaktadır”. 86

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları ilkeleri
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesinin ilk ikisine göre:
1. İşletmeler uluslararası ölçekte ilan edilmiş olan insan haklarının korunmasını desteklemeli ve 

buna saygı göstermelidir; 
2. Hiçbir suretle insan hakları istismarlarına dahil olmamalıdır.

3–6. ilkeler, BM Kılavuz İlkelerinde tüm şirketler için temel beklenti unsur olarak adı geçen 
“uluslararası düzeyde kabul edilen insan hakları”nın da parçası olan uluslararası çalışma 
standartlarına yöneliktir. 
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2

86. Bkz. Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the UN Global Compact,  
 ‘The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to UN Global   
 Compact Commitments’, erişim adresi: www.goo.gl/Cr5IVe. 
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Global Compact ayrıca, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri gibi, 
kendi oluşturduğu veya geliştirilmesine yardım ettiği çeşitli 
ilkelerde ve kılavuz belgelerde BM Kılavuz İlkelerine atıfta 
bulunur ve bu ilkelerden yararlanır. 

4.2 Kılavuz İlkeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Birçok şirket için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 
önümüzdeki on yıl içerisindeki insan hakları faaliyetleri için 
kritik bir çerçeve sunacaktır. Dolayısıyla, şirketlerin SKH’nin 
uygulanmasına odaklanan stratejiler geliştirirken SKH ile 
BM Kılavuz İlkeleri kapsamındaki insan hakları sorumluluk-
ları arasındaki ilişkinin bilincinde olmaları çok önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nelerdir?  
SKH, 2015’te tüm devletlerce kabul edilen küresel bir eylem 
çerçevesidir.87 Bu hedefler 15 yıl boyunca, 2030’a kadar geçer-
lidir. SKH birçok göstergeye sahip 17 amaç ve 169 hedef içerir.

SKH, ekonomik kalkınmanın yoksulluğu ve diğer toplumsal 
ve ekonomik adaletsizlikleri azaltmaya yardımcı olması 
gerektiği inanışına dayanır. İşletmeler, hükümetler tarafın-
dan giderek artan şekilde büyüme için önemli birer motor 
ve (teknolojik kalkınma alanı ve genç istihdamı gibi) belli 
amaçların yanı sıra, SKH’nin genel vaatlerine ulaşmanın 
anahtarı olarak görülmektedir. SKH ayrıca, hedeflere 
ulaşmada diğer paydaşların da sivil toplumla ortaklılar gibi 
yollarla rol almasını öngörür. 

İnsan hakları ile SKH ne bakımdan ilgilidir? 
SKH insan hakları standartlarına dayanır, bazı hedeflerde 
belirli insan haklarına atıfta bulunulur (suya erişim hakkı 
gibi) ve belirledikleri hedefler yoluyla insan haklarının 
uygulanmasına katkıda bulunması amaçlanmıştır. SKH 19. 
Maddede açıkça BM Kılavuz İlkelerine ve Uluslararası Ça-
lışma Örgütü standartlarına atıfta bulunur. Göstergelerden 
bazıları, işletmelerin insan haklarına ilişkin kendi takip ve 
raporlama sistemlerinde yardımcı olabilir. 

İşletmeler için SKH ile insan haklarına saygılı olma 
arasındaki bağlantı nedir? 
TSKH, dünyadaki giderek artan yoksulluk ve eşitsizlik sorun-
larıyla başa çıkma çalışmalarında önemli bir gelişme olarak 
görülmektedir. İşletmeler için SKH kapsamında harekete 
geçmek ve bunları kendi stratejik yaklaşımlarına entegre et-
mek, insan hakları ve sürdürülebilirliğin daha geniş anlamda 
desteklenmesi için önemli bir fırsat sağlamaktadır.

Bununla birlikte, işletmelerin SKH’ye ilişkin pozitif eylem-
lerde bulunmasının, söz konusu işletmenin aynı zamanda 
insan haklarına zarar verebileceği gerçeğinden kopuşu 
beraberinde getirmesi riski de söz konusudur. BM Kılavuz 

Bugün pek 
çok şirket 
görünürlüğü 
yüksek olan 
sosyal kalkınma 
projelerine 
kaynak ayırırken,  
faaliyetlerinden 
ve tedarik 
zincirinden 
kaynaklı 
insanlarda 
oluşan olumsuz 
insan haklarını 
görmezden 
geliyorlar.

John Ruggie, 
BM Kılavuz 
İlkeleri yazarı

87.   https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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İlkeleri, tam anlamıyla dünya genelindeki işletmeler için 
insan hakları konusunda temel bir “saygı düzeyi” belirleme 
ihtiyacı bulunduğu için, yani operasyonlarıyla bağlantılı olum-
suz insan hakları etkilerini önlemek ve bunlara yönelik eylem-
lerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. SKH’ye gösterilen 
ilgi bağlamında iş dünyasına bu temel beklentinin önemini 
hatırlatanlar arasında, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma 
Grubu, BM Kılavuz İlkelerinin yazarı John Ruggie, Oxfam ve 
birçok başka sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.

Ruggie’ye göre: 88

“Kişilerin insan haklarının tam olarak saygı görmediği or-
tamlarda, kalkınmanın meyvelerini yeme olasılıkları çok daha 
düşük olur ve yoksul ve en savunmasız kesim ile toplumun geri 
kalanı arasındaki ayrım sadece büyür. Bunun aksine, şirketle-
rin kaynaklarını değer zincirlerinin yanı sıra kişilerin insan 
haklarına yönelik riskleri azaltmaya yönlendirdiği durumlar-
da, sadece olası zararları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda 
kalkınmayı hızlandırmaya da yardımcı olurlar.

… Günümüzde çok fazla şirket kaynaklarını görünürde kıy-
metli olan toplumsal kalkınma girişimlerine yatırırken, kendi 
operasyonlarında ve değer zincirlerinde yer alan insanlar 
üzerindeki ciddi olumsuz etkileri göz ardı etmektedir. Dolayı-
sıyla bu şirketler, sonuçta bir taraftan verirken, diğer taraftan 
geri alır (veya başkalarına aldırır) konumuna düşmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınmaya giden yol bu değildir.

Bu nedenle, SKH’nin toplumsal boyutuyla ilgili olarak, çevresel 
anlamdaki söylemini yansıtan bir söyleme ihtiyacımız vardır. 
Başlangıç noktası, temel işletme faaliyetleriyle ilişkili olumsuz 
insan hakları etkilerini azaltmak olmalıdır. BM Kılavuz İlkele-
ri bunu başarmak için gerekli standardı sunmaktadır ve farklı 
sektörlerde ve bağlamlarda uygulamaya dönüştürülmelerinin 
ne anlama geldiğine dair deneyimler hızla artmaktadır.”

Dolayısıyla şirketlerin, insan haklarını SKH taahhütleri üze-
rinden desteklemeye karar vermeleri halinde iş faaliyetleriyle 
bağlantılı olumsuz etkilere dikkat etmeyi bırakmadıklarından 
emin olması gerekmektedir. Aksi halde, iyi işler yapmanın ki-
şilerin insan haklarına zarar vermeyi telafi edebileceği algısına 
doğru geri adım atma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bunun 
aksine, olumsuz insan hakları etkilerini azaltma çalışmalarının 
daha geniş anlamdaki insan haklarını destekleme taahhütleriy-
le aynı doğrultuda yürütülmesi, aşağıda verilen Türkiye örneği-
nin de gösterdiği gibi, önemli faydaları beraberinde getirebilir.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Komisyonu, 
işletmeleri SKH’yi uygulamada lider rol oynamaya teşvik et-
mek amacıyla oluşturulmuştur. Shift, komisyonun kapsayıcı 
raporunu beslemek için bu konuda 2017’ye kadar konuyu daha 
derinlemesine anlamak isteyenler için faydalı bir kaynak olabi-
lecek bir rapor sunmaya davet edilmiştir. u

Önemli kaynaklar ve 
internet siteleri  
•	 Danimarka İnsan Hakları 

Enstitüsü, “SKH için 
İnsan Hakları Rehberi”  
sdg.humanrights.dk/ 

•	 Shift, Viewpoint on SDGs 
and respect for human 
rights   
www.goo.gl/W5Fe5E 

•	 Oxfam, “Delivering 
sustainable development: 
A principled approach to 
public–private finance”  
www.goo.gl/SjwlPB 

•	 BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi, “The UN 
Global Compact Ten 
Principles and the 
Sustainable Development 
Goals: Connecting, 
Crucially”  
www.goo.gl/kagQXt 

4 2Vurgulanan 
konular

Kılavuz İlkeler ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri
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88. Profesör John Ruggie’nin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Gelişim Küresel Komisyonu başkanları 
 Mark Malloch-Brown ve Paul Polman ile delege Peter Bakker’a mektubu, erişim adresi:
 www.goo.gl/2wq6pR. 

ÜLKELERLE İLGİ BİLGİLER: TÜRKİYE

Türkiye’deki Boyner Grup örneği, insan haklarına saygı 
duymanın bir şirketin insan haklarını destekleme ve geliştirme 
çalışmalarıyla nasıl yakından bağlantılı olabileceğini gözler 
önüne sermektedir. Boyner Grup, Türkiye’nin halka açık 
en büyük gıda dışı ve elektronik dışı perakende grubudur. 
Şirketin yakından takip ettiğini söylediği kapsamlı bir 
tedarik zinciri bulunmaktadır. Boyner Grup için hem grup 
şirketleri içerisinde hem de tedarik zincirinde cinsiyet eşitliği 
yüksek öncelik arz eder. Boyner Grup bu bağlamda BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Kadınlar Birliği tarafından 
oluşturulan Kadınları Güçlendirme İlkelerini imzalamış 
ve şirket 2015’te (Dünya Bankası Grubu bünEVETindeki) 
Uluslararası Finans Kurumu ortaklığıyla Boyner Grup 
Tedarik Zinciri Kadın Girişimcileri Güçlendirme Akademisi’ni 
kurmuştur. 

Akademi vasıtasıyla eğitim, öğretim, akıl hocalığı ve ağ 
oluşturmayı içeren programın amacı, cinsiyet temelli 
engelleri azaltmak, kadın girişimcilerin işletmelerinin 
verimliliğini ve performansını artırmak ve kadın girişimcileri 
güçlendirerek piyasada eşit fırsatlara sahip olmalarını ve 
nihayetinde Boyner Grup için stratejik tedarikçiler haline 
gelmelerini sağlamaktır. Bu proaktif yaklaşım saEVETinde 
şirket kendi tedarik zinciri içerisindeki cinsiyet eşitliğini 
sağlamayla ilgili amaçlarına ulaşmayı hedeflemekte ve 
aynı zamanda Türk toplumundaki cinsiyet sorunlarının 
daha geniş kapsamda ele alınmasına katkıda bulunmayı 
ümit etmektedir.

Daha fazla bilgi almak için bkz. IFC, “Vaka İncelemesi: 
Boyner Grup’un Tedarik Zinciri İş Dünyasındaki Kadınları 
Güçlendiriyor”, erişim adresi: www.goo.gl/zAjnNg ve BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi, “Kadın Girişimciler için Boyner 
Tedarikçi Akademisi”, erişim adresi: http://supply-chain.
unglobalcompact.org/site/article/181.

İnsan haklarına saygı duyma ve insan haklarını 

destekleme çalışmalarının bağdaştırılması
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Projenin ilk atölEVETi Endonezya’da düzenlenmiş ve son 
birkaç yıldaki iş dünyası ve insan haklarıyla ilgili yerel ortak-
larla (Endonezya Global Compact Ağı [IGCN] ve Oxfam Endo-
nezya) mevcut etkileşimlerden faydalanılmıştır. Bu nedenle 
paydaşların en azından bazıları, BM Kılavuz İlkelerin temel 
içeriğinden bir ölçüde haberdar olarak gelmiştir. 

Atölye 24 ve 25 Şubat 2015’te Jakarta’da düzenlenmiş ve 
ilk gün şirketlerden (çeşitli KOBİ’ler dahil), sivil toplum 
kuruluşlarından ve akademi dünyasından gelen 65’in üze-
rinde katılımcıyı, ikinci gün ise 40’ın üzerinde katılımcıyı 
ağırlamıştır. İlk gün Asia Pulp and Paper, Unilever ve Oxfam 
Endonezya’dan konuşmacıların katıldığı bir panel tartış-
masını da içeren ve yüksek katılım sağlanan bir “kıdemli 
liderler brifingi” düzenlenmiştir. Atölyenin ilk gününe ka-
tılan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) büyük 
çoğunluğu, ikinci gün gerçekleşen derin ve belli konulara 
odaklanılan oturumlarda da yerini almıştır. 

İlk günün akşamında Kılavuz İlkelerin Endonezya’da uygu-
lanmasıyla ilgili belli zorlukların ve fırsatların tartışıldığı, 
iş dünyası ve sivil topluma yönelik paralel oturumlar düzen-
lenmiştir. Sivil toplum oturumunda, katılımcılar BM Kılavuz 
İlkelerinin ulusal politikalar ve düzenlemeler için referans 
alınmasını sağlayabilecek yolları irdeleyerek, örneğin BM Kı-
lavuz İlkelerinin Endonezya bağlamına “tercüme edilmesi” 
yoluyla Endonezya’da nasıl daha somut hale getirilebileceği-
ni ve STK savunuculuk araçlarının nasıl kullanılabileceğini 
tartışmışlardır. Bu sırada işletmeler, BM Kılavuz İlkelerinin 
eğitim, küçük toprak sahibi çiftçilerin insan hakları stan-
dartlarını yerine getirmelerine destek olma ve daha genel 
anlamda, işletmelerin toplumsal birer aktör olarak meşrui-
yetini güçlendirmek için, şirketlerin toplumla çatışma içinde 
olduğu durumlar da dahil olmak üzere, sorumlu işletmelerin 
desteklenmesi yoluyla nasıl daha ileri düzeyde uygulanabile-
ceğini tartışmıştır. 

İkinci gün ise, su ve sanitasyon hakkı ve büyük fabrikalarla 
(örneğin palmiye yağı) ilgili etkiler, ormanların tahrip edil-
mesi ve madencilikle bağlantılı konular da dahil olmak üzere, 
toprakla ilgili insan hakları etkileri olmak üzere, Endonezya 
bağlamında iki önemli konunun derinlemesine tartışıldığı 

ENDONEZYA
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oturumlar düzenlenmiştir. Yerli halklar ve toprakları üze-
rindeki potansiyel etkilerle ilgili olarak özgür ve önceden bil-
gilendirilmiş onay (FPIC) hakkının uygulanmasının özellikle 
üzerinde durulmuştur. 

Atölye süresince IGCN başkanı, katılımcıları atölyenin 
kazandığı ivmeyi iş dünyası ve insan haklarına ilişkin daha 
kalıcı bir çalışma grubuna dönüştürmeye davet etmiştir. 
Bunun üzerine IGCN ev sahipliğinde ve Endonezyalı ve 
uluslararası işletmelerin, Oxfam’ın ve diğer sivil toplum ku-
ruluşlarının da katılımıyla bir çalışma grubu kurulmuştur. 
Çalışma grubu o zamandan beri devam eden girişimleri tar-
tışmak ve insan haklarına saygının uygulanması konusunda 
çıkarılan dersleri paylaşmak için düzenli olarak bir araya 
gelmektedir. Endonezya Oxfam ve IGCN aynı zamanda, BM 
Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesi’nin uygulanması da 
dahil olmak üzere, BM Kılavuz İlkelerinin Endonezya’da uy-
gulanmasını destekleme amaçlı, uzun yıllar sürecek ve AB 
fonlarıyla yürütülen bir projede başka ortaklarla da iş birliği 
yürütmektedir (Bölüm 3.6’da ele alınmıştır).

Son olarak, bu proje için Oxfam Endonezya Asia Pulp and 
Paper’ın Güney Sumatra’da bulunan OKI fabrikasına bir saha 
ziyareti düzenlemiş ve kılavuzun tamamında bahsi geçen ve 
aşağıdaki adresten erişilebilecek Endonezya vaka öyküsü-
nün ortaya çıkmasına neden olan bu ziyarette, şirketin yeni 
paydaş danışmanlığı ve rıza süreci hakkında ilk elden bilgi 
almıştır. www.businessrespecthumanrights.org. u

Atölye Mexico City’de, 7-8 Ekim 2015’te düzenlenmiştir. Ne-
redeyse iki tam gün boyunca şirketlerden ve sivil toplumdan 
60’ın üzerinde katılımcı ağırlanmıştır. Yerel Global Network 
ve Oxfam Meksika’nın yanı sıra, proje ortakları atölyenin ta-
sarımı ve sunumunda lider STK PODER ile birlikte çalışmış-
tır. PODER, Meksika’da BM Kılavuz İlkelerine ilişkin Ulusal 
Eylem Planının hazırlanmasıyla ilgilenen STK koalisyonunun 
koordinasyonunu yürütmektedir ve atölyenin Meksika’daki 
daha geniş anlamda iş dünyası ve insan haklarını dikkate 
almasını ve desteklemeye yardım etmesini sağlayabilmiştir.
Endonezya’da olduğu gibi, ilk gün üst düzey yöneticilere 
yönelik bir etkinlik düzenlenmiş ve Meksika’nın Hollanda 
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Büyükelçisi de bu etkinliğe katılmıştır. Atölyede ayrıca BM 
Kılavuz İlkelerinin Meksika bağlamındaki ilgili oluşunu, 
şirket uygulamaları örneklerini ve sivil toplumun şirket 
yaklaşımlarına bakışını inceleyen oturumlar ve sektöre özel 
küçük grup toplantıları düzenlenmiştir. 

İkinci gün, iş dünyası ve sivil toplum katılımcılarına yönelik 
paralel oturumlarla başlamıştır. Daha sonra tüm katılımcılar 
önemli konuları, özellikle suya erişim hakkı ve toprakla ilgili 
etkileri tartışmak için genel kurula geri dönmüştür. Tar-
tışmada yerel halklar üzerindeki etkilere odaklanılmış; bu 
konu yerel Yaqui kabilesi liderlerinin de katılımı saEVETinde 
büyük ses getirmiştir. Tartışmalar boyunca paydaş katılımı-
nın önemi vurgulanmış, bu tür bir katılımın bulunmadığı 
veya yetersiz şekilde uygulandığı durumların anlatıldığı bir 
dizi vaka incelemesi üzerine görüşler paylaşılmıştır.

Yerel ortaklardan alınan geri bildirimler, atölyenin iş dün-
yası ve insan haklarının önemi ve Meksika’daki BM Kılavuz 
İlkeleri hakkında özellikle şirketler arasında daha fazla 
farkındalık yaratmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Bir 
diğer önemli nokta da, paydaşlar arasında ilerideki özellikle 
Ulusal Eylem Planı hakkındaki tartışmaları desteklemeye 
yardımcı olabilecek yeni ilişkiler kurulmasını veya mevcut 
ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamış olmasıdır.u

Yerel proje ortaklarıyla (Global Compact Güney Afrika Ağı ve 
Oxfam Güney Afrika) yapılan görüşmelere dayanarak, proje 
ekibi verimli bir tartışma ortamı sağlayabilmek için iş dün-
yası ve sivil toplum atölyelerinin büyük ölçüde ayrı şekilde 
düzenlenmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Lojistik nedenlerle, atölyelerin iki ayrı tarihte gerçekleş-
tirilmesine karar verilmiştir. İlk olarak Temmuz 2015’te 
Global Compact Network Güney Afrika’nın ev sahipliğinde 
ve Shift’in liderliğiyle iş dünyası için Ohannesburg’da 1,5 
günlük bir atölye düzenlenmiştir. Ardından az sayıda sivil 
toplum temsilcisinin (Oxfam Güney Afrika dahil) katıldığı, 
gayri resmi ve verimli, yarım günlük, çok paydaşlı bir sohbet 
gerçekleştirilmiştir. Ekim 2015’te Oxfam bu ilk atölyenin 
sonuçlarını temel alarak, yerel sivil toplum aktörleriyle 1,5 

GÜNEY AFRİKA
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günlük benzer bir oturum düzenlemiştir. Yine yarım gün 
süren bir yuvarlak masa toplantısında, sonuçlar küçük bir 
grupla gayri resmi olarak değerlendirilmiştir. 

İş dünyası atölEVETinde madencilik, finans, inşaat, enerji ve 
gıda ve içecek gibi sektörlerden yaklaşık 40 katılımcı yer al-
mıştır. Güney Afrika’da şirketlerin ırk ayrımcılığı dönemin-
den kaynaklanan eşitsizlikleri çözmesine yönelik toplumsal 
beklentiler yüksek olmaya devam etmektedir ve tartışma 
boyunca kilit temalardan birisi bu olmuştur. 

İkinci gün özellikle Güney Afrika bağlamında ilgili olan su 
ve sanitasyon hakkına ilişkin artan endişeler; toprakla ilgili 
etkiler (ırk ayrımcılığı sonrasında toprakların yeniden tahsis 
edilme sürecinden kaynaklananlar dahil); tarihi ırk ayrımcı-
lığı dönemine uzanan şirketlerle ilgili adaletsizlikler husu-
sunda devam eden mahkemeler ve diğer çözüm süreçleri göz 
önüne alındığında özellikle hassas bir konu olan şikayet ve 
çözüm mekanizmaları gibi konulara odaklanılmıştır. 

Gayri resmi çok paydaşlı tartışma için, moderatör eşliğinde 
fikir paylaşımı sağlamak adına, küçük bir iş dünyası katılım-
cıları grubuna birkaç STK temsilcisi eşlik etmiştir. Kamu 
hizmetlerinin yetersizliği bağlamında iş dünyasının rolü ve 
karşılaştığı zorluklar; çalışanlar ve yerel halklarla anlamlı 
bir paydaş katılımı sağlamanın yolları ve iş dünyası ve insan 
haklarına ilişkin tartışmalara hükümetin nasıl dahil edilebi-
leceği gibi konular tartışılmıştır. Bazı iş dünyası katılımcıları 
için, bu etkinlik Güney Afrika’da iş dünyası ve insan hakları 
hakkında böyle bir diyaloğa girme konusundaki ilk deneyim-
leri olmuştur. Katılımcılar, fikir paylaşımına devam etmenin 
önemli olduğunda karar kılmış ve Ekim’deki STK odaklı 
atölye bunun için bir sonraki fırsat olmuştur. 

STK’ların katıldığı Ekim’deki atölye, çeşitli kuruluşlardan 
15’ten fazla katılımcıyla gerçekleşmiştir. İlk gün, katılım-
cıların temel BM Kılavuz İlkeleri kavramlarını bunların 
STK’ların hedeflerini desteklemeye yardımcı olup olmayaca-
ğını ve nasıl yardımcı olabileceğini anlamalarını sağlayacak 
tartışmalar ve alıştırmalarla geçmiştir. İkinci günün büyük 
kısmı, anlamlı bir diyalog geliştirilmesini sağlamak için, iş 
dünyası temsilcileriyle akşamüstü gerçekleşecek tartışmaya 
hazırlanarak geçmiştir. Salondaki birçok STK, insan hakları 
etkilerinin büyük sorun olduğu madencilik sahalarında ve 
yakınlarında aktif rol oynamıştır. Bazıları, şirketlerle ilk kez 
bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelmiş ve bu konuları 
tartışmıştır.u
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Son proje atölEVETi, 26-27 Ocak 2016’da Global Compact 
Network Türkiye ve Oxfam Türkiye ortaklığıyla İstanbul’da 
düzenlenmiş ve tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı 
duyma sorumluluğuna odaklanılmıştır. İki gün boyunca 
70’ten fazla katılımcı Türkiye’deki tedarik zinciri çalışan-
ları üzerindeki insan hakları etkilerine, bu zorlukların BM 
Kılavuz İlkeleri doğrultusunda nasıl giderileceğine ve salon-
dakilerin şirketler ve daha geniş ölçekte diğer ilgili aktörler 
çapında BM Kılavuz İlkelerini desteklemek için nasıl birlikte 
çalışabileceklerine ilişkin tartışmalara katılmıştır. 

Açılışta özel sektör ve STK’lar arasında daha fazla iş birliği 
ve ortaklık çağrısı yapılmış; bu ortaklıkların sivil toplumun 
yoksulluğu ve eşitsizliği azaltma çalışmaları için kritik önem 
arz ettiği değerlendirilmiştir. İş dünyası için, insan hakları 
sorumluluklarını yerine getirme konusunda STK’lar önemli 
birer ortak konumundadır. 

BM Kılavuz İlkelerinin açıklanmasının ve katılımcılar 
arasındaki tartışmaların ardından, atölyede şirketlerin 
Türkiye’deki tedarik zincirlerinde insan haklarına saygıyı 
güçlendirmeye yönelik çalışmalarından örnekler verilmiş 
ve sivil toplumun farklı sektörlerdeki trendlere bakış açısı 
değerlendirilmiştir. Tüketicilerin rolü, etkili hükümet 
düzenlemelerine duyulan ihtiyaç ve küçük ve orta ölçekli 
işletmelere (KOBİ) odaklanma ihtiyacı önemli alanlar olarak 
tespit edilmiştir. Bazı katılımcılar ayrıca, haklara daha az 
saygı duyulması yönünde çocuk işçi çalıştırmanın yaygın-
laşması ve bununla ilgili olarak çalışanların maaşlarındaki 
düşüş gibi birtakım yakın tarihli eğilimler gözlemlemiştir. 
Atölyenin ikinci gününde, tedarik zincirinde insan hakla-
rına daha fazla saygı duyulmasına yönelik, toplumsal uyum 
denetiminin ötesine geçen, yenilikçi yaklaşımlara odak-
lanılmıştır. DeFacto, nispeten genç bir şirket olarak böyle 
bir program kurma konusunda bu kılavuzda ve proje web 
sitesinde Türkiye vaka öyküsü olarak yer alan deneyimini 
paylaşmıştır. Daha sonraki tartışmalarda, gıda, pamuk ve 
diğer tarım ürünleri dahil olmak üzere, diğer sektörlerin 
deneyimleri paylaşılmıştır.  

Akşam üstü özellikle kadın hakları meselesi yakından in-
celenmiştir. Adil Giyim Vakfı, işgücü uygulamalarını iyileş-
tirmek için Türkiye’deki tedarikçilerle çalışma deneyimini 
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paylaşmıştır. Kıyafet tedarik zincirlerinde kadınların karşı-
laştığı önemli zorluklardan birisi genelde kayıtlı olmamaları, 
yani sosyal güvenlikleri ve başka bir sosyal korumaları ol-
maması ve düşük maaş almak gibi istismarlara daha açık ol-
malarıdır. Üye şirketler tedarikçilerini yönetmekle sorumlu 
olsalar da, Adil Giyim Vakfı, vakfın minimum standartlarını 
yerine getirmelerine yardımcı olan çeşitli araçlar ve destek 
programları sunmaktadır. 

Atölyenin kapanış oturumunda, katılımcılar daha kapsamlı 
çalışmaların farklı sektörlerde insan haklarına saygı du-
yulmasını desteklemesini sağlayacak yolları tartışmıştır. 
Katılımcılar, zaten verilen örnekleri geliştirmek ve sahada 
ilerleme sağlamak için, çeşitli hükümet birimleri gibi diğer 
kuruluşları da tartışmaya dahil etme vaktinin geldiği sonu-
cuna varmışlardır. u
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1.  GENEL AÇIKLAMALAR 

 OLASI YAPI TAŞI
Politikanın amacına ilişkin genel hatlar ve hiyerarşideki yeri
Şirketin	iş	ilkelerinde	insan	haklarına	verilen	bir	referans	veya	başka	bir	kapsayıcı	değer	bildirimi;	ya	da	
CEO’nun	insan	haklarıyla	ilgili	bir	sözünden	alıntı	olabilir			

ÖRNEK METİN
Total 89	
“	 ‘Davranış	 Kurallarımızda	 da	 belirtildiği	 gibi,	 İnsan	Hakları	 standartlarına	 saygılı	 olmak,	 ilk	 üç	 iş	
ilkemizden	biridir’,	Patrick	Pouyanne,	İcra	Kurulu	Başkanı”

Nedbank 90	
“Nedbank	Grup	İnsan	Hakları	Bildirimi:	
•	 iş	birimlerine	ve	çalışanlara	insan	haklarına	ilişkin	sorumlulukları	hakkında	rehberlik	eder;	
•	 uluslararası	en	iyi	uygulamalara	katkıda	bulunur;	
•	 Nedbank’ın	 çalışanlarımız,	 müşterilerimiz,	 hissedarlarımız,	 düzenleyici	 kuruluşlar	 ve	 halklar	

tarafından	Afrika’nın	en	sevilen	bankası	olma	vizyonu	ile	bağlantılıdır;	
•	 insan	hakları	etkilerimizi,	risklerimizi	ve	fırsatlarımızı	etkili	şekilde	yönettiğimizi	kilit	paydaşlarımıza	

gösterir.”

Hitachi 91	
“Hitachi	 bir	 iktisadi	 girişim	 olarak	 toplumun	 bir	 üEVETi	 olduğunun	 ve	 insan	 haklarına	 saygı	
gösterilen	 bir	 ortam	 yaratmaya	 katkıda	 bulunabileceğinin	 bilincindedir.	 İnsan	 haklarına	 saygı	
gösterme	sorumluluğunun	yerine	getirilmesi,	sorumluluk	sahibi	bir	işletme	olarak	faaliyet	göstermenin	
anahtarıdır	 ve	 tüm	 şirketlerden	 beklenen	 temel	 unsur	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	 Bu,	Hitachi	Grup	
Misyonu	 ve	 Vizyonunun	 bir	 ifadesidir.	 Bu	 politika,	 Hitachi	 Grup	 Davranış	 Kuralları	 ve	 Kurumsal	
Sosyal	Sorumluluk	politikasını	tamamlayıcı	niteliktedir.”

 OLASI YAPI TAŞI
İnsan haklarına saygı göstermeye dair açık bir taahhüt içeren genel bir bildirim 
İnsan	haklarına	destek	olunduğunu	da	ifade	edebilir	(örneğin	şirket	Global	Compact’i	imzaladığında)

ÖRNEK METİN
AngloGold Ashanti 92	
“İnsan	 haklarına	 saygı	 göstermek,	 AngloGold	Ashanti’nin	 vizyonunun	 ve	 değerlerinin	 ayrılmaz	 bir	
parçasıdır.	Birbirimize	haysiyetli	ve	saygılı	davranma	değerimizin	temelinde	yer	alır.”
“Herkesin	 evrensel	 insan	 haklarına	 sahip	 olabileceği	 ve	 iş	 dünyasının	 tüm	 insan	 haklarına	 saygı	
göstererek	üzerine	düşeni	yaptığı	bir	dünya	vizyonunu	destekliyoruz.”
“Devletler	 insan	 haklarının	 korunması,	 desteklenmesi	 ve	 yerine	 getirilmesinden;	 şirketler	 ise	 insan	
haklarına	saygı	duymaktan	sorumludur.”

Microsoft 93	
“İnsan	haklarına	saygı	duymaya	ilişkin	sahip	olduğumuz	önemli	sorumluluğun	farkındayız	ve	dünya	
genelinde	 teknolojinin	 gücünü	 insan	 haklarına	 saygı	 gösterilmesini	 desteklemek	 için	 kullanmayı	
amaçlıyoruz.”

89. www.goo.gl/PJRjwQ 
90. www.goo.gl/jR6N1j 
91.  www.goo.gl/Wx8Uxz
92.  www.goo.gl/bRq7E7
93.  www.goo.gl/1VA0I4 
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 OLASI YAPI TAŞI
Uluslararası insan hakları standartlarına, geçerli diğer standartlara ve bunların nasıl bağlantılı 
olduğuna atıfta bulunulması 
•			Şirketler	burada	faaliyet	gösterdikleri	sektör	için	geçerli	diğer	ilgili	standartlara	da	atıfta	bulunmayı										
						tercih	edebilirler	
•				İlgili	politikada	ülkenin	yasaları	ile	şirketin	insan	hakları	taahhüdü	arasında	çıkabilecek	bir	ihtilafla	
						nasıl	başa	çıkılacağı	belirtilmelidir

ÖRNEK METİN 
İnsan hakları standartları 
The Coca-Cola Company 94	
“Coca-Cola	Company’nin	İnsan	Hakları	Politikası,	Evrensel	İnsan	Hakları	Beyannamesi,	Uluslararası	
Çalışma	 Örgütü’nün	 İşyerindeki	 Temel	 İlkeler	 ve	 Haklar	 Beyannamesi,	 Birleşmiş	 Milletler	 Global	
Compact	ve	Birleşmiş	Milletler	İş	Dünyası	ve	İnsan	Hakları	Kılavuz	İlkeleri’nde	belirtilen	uluslararası	
insan	hakları	ilkeleri	rehberliğinde	hazırlanmıştır.”

Çelişen standartlar
BASF 95

Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	temel	çalışma	standartlarının	karşılanması	bizim	için	dünya	genelinde	
zorunludur.	 Buna	 çocuk	 işçi	 çalıştırma	 ve	 zorla	 işçi	 çalıştırmanın	 önlenmesi,	 iş	 yerinde	 ayrımcılık	
yapılmaması	ilkesine	bağlılık,	örgütlenme	ve	toplanma	hak	ve	özgürlüğü	ve	toplu	sözleşme	hakkı	da	
dahildir.	Bu	durum,	ulusal	yasaların	Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	temel	çalışma	standartlarına	bağlı	
kalınmasını	açıkça	engellemediği	hallerde	geçerlidir.	Bu	gibi	durumlarda,	bu	uluslararası	standartların	
temelini	oluşturan	ilkelerin	benimsenmesini	destekleyecek	yenilikçi	yaklaşımlar	geliştiririz.”	

Fujitsu 96

“(…)	Faaliyetlerimizde,	insan	haklarını	koruyan	yerel	yasa	ve	yönetmeliklere	uygun	hareket	etmeyi	taahhüt	
ediyoruz.	Yerel	yasa	ve	yönetmeliklerin	uluslararası	ölçekte	kabul	edilen	insan	haklarıyla	tam	olarak	tutarlılık	
göstermediği	durumlarda,	bu	ilkeleri	yerel	gerekliliklere	saygılı	biçimde	uygulamanın	yollarını	arayacağız.”

  OLASI YAPI TAŞI
Şirketin tüm insan haklarına saygı duyduğuna yer veren, ancak aynı zamanda insan hakları durum 
tespitine de odaklanan bir açıklama
Şirketin	ilgili	olabileceği	en	ağır	insan	hakları	etkilerine	odaklanılmalı	ve	öncelik	verilmelidir

ÖRNEK METİN 
H&M 97	
Faaliyetlerimizin	yapısı	gereği,	bu	konudaki	çalışmalarımızda	çalışma	koşullarıyla	ilgili	insan	haklarına	
odaklanıyoruz.	Aynı	zamanda,	bunlar	sektörümüz	için	özellikle	önem	taşıyan	alanlar	olduğu	için,	kadın	
haklarına	ve	suya	erişim	hakkına	da	odaklanıyoruz.	Bununla	birlikte,	H&M,	zaman	içinde	diğer	insan	
haklarının	daha	öncelikli	hale	 gelebileceğinin	 farkında	olduğu	 için,	odaklandığımız	 alanları	düzenli	
olarak	gözden	geçiriyoruz.”

TOTAL 98	
Total	Grup,	faaliyet	gösterdiğimiz	ülkelerde	uluslararası	ölçekte	kabul	edilen	İnsan	Hakları	standartlarına	
saygı	göstermeyi	taahhüt	etmektedir.	Bunu	yaparken,	aşağıdaki	önemli	konulara	odaklanırız:
•	 çalışanlarımız	için	iş	yerinde	İnsan	Haklarına	saygı	ve	özellikle	çocuk	işçi	çalıştırılmasını	ve	zorla	işçi	

çalıştırmayı	önleyerek,	ayrımcılıktan	kaçınarak,	işçi	haklarını	gözeterek	ve	ifade	özgürlüğüne	saygı	
göstererek	bu	ilkelerin	tedarik	zincirimizde	teşvik	edilmesi.

94.  www.goo.gl/8JyAr1 
95.  www.goo.gl/qYnaWm 
96.  www.goo.gl/5BaxCt 
97.  www.goo.gl/hPx2bs 
98.  www.goo.gl/PJRjwQ 
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2. ÖZEL AÇIKLAMALAR

 OLASI YAPI TAŞI
Şirket iş gücünün haklarına saygı duyduğuna dair nasıl güvence verir 
Temel	çalışma	standartlarına	ek	olarak,	şirketin	göze	çarpan	sorunlarına	ilişkin	analize	göre	çalışanlara	
ve	sözleşmeli	işçilere	ilişkin	vurgulamak	isteyebileceği	belli	çalışan	hakları	şunları	içerir:
•	 Adil	ve	uygun	koşullar	altında	çalışma	hakkı
•	 Güvenli	bir	çalışma	ortamına	sahip	olma	hakkı
•	 İşte	eşitlik	hakkı
•	 Sendika	kurma,	sendikaya	katılma	ve	toplu	sözleşme	hakkı

ÖRNEK METİN
H&M 99	
“H&M	 tüm	 ulusal	 yasalara	 uyar	 ve	 H&M	 Grup	 bünEVETindeki	 tüm	 çalışanların	 insan	 haklarına	
saygı	 duyar.	 Taahhüdümüz,	 Ayrımcılığın	 Önlenmesi	 ve	 Eşitlik	 Politikası	 ile	 Küresel	 Taciz	 Politikası	
gibi	 politikalarda	 açıkça	 belirtilmiştir.	 Potansiyel	 istismarların	 çözüme	 kavuşturulması	 için	 kuruluşun	
tamamının	 kullanımına	 açık	 bir	 şikayet	 prosedürümüz	 bulunmaktadır.	 H&M’in	 faaliyetlerinin	 insan	
hakları	etkileriyle	 ilgili	endişeleri	olan	her	çalışan,	bu	düşüncelerini	şirket	 içi	Şikayet	prosedürü	süreci	
üzerinden	iletebilir.”

Total 100	
“Grup,	 faaliyet	 gösterdiğimiz	 ülkelerde	 karşılaşılan	 her	 türlü	 karmaşık	 yapıdan	 ve	 siyasi	 ve	 sosyal	
bağlamdan	bağımsız	olarak,	 çalışanların	 çalışma	koşullarına,	bireylere	ve	gizliliklerine	 saygı	duymaya,	
ayrımcılık	yapılmayan	bir	ortam	sunmaya	ve	sağlık	ve	güvenliğe	özellikle	dikkat	etmektedir.”	[Ardından	
belli	çalışma	standartları	sıralanmıştır,	bkz.	orijinal	kaynak.]

 OLASI YAPI TAŞI 
Şirketin ürün güvenliğini sağlama, ürünlerinin kötüye kullanımını önleme ve müşterilerin 
haklarına saygı duyma yolları
Burada	aşağıdaki	gibi	çalışma	hakları	dışında,	ürün	kullanımıyla	ilgili	haklar	ele	alınabilir:
•	 Sağlık	hakkı
•	 Çocuk	hakları
•	 Gizlilik	hakkı

ÖRNEK METİN
H&M 101	
“H&M	faaliyet	gösterdiği	tüm	ülkelerde	müşterilerimizin	insan	haklarına	saygı	gösterir.	Odaklandığımız	
başlıca	alanlar	arasında,	Gizlilik	Politikamızda	da	açıklandığı	gibi,	her	türlü	kişisel	verinin	güvenli	şekilde	
saklanması	gibi	yollarla	müşterilerimizin	gizliliğine	saygı	gösterme	ve	Ayrımcılık	ve	Eşitlik	Politikamızda	
belirtildiği	 gibi	 hiçbir	 müşterimizin	 ayrımcılığa	 uğramamasını	 hedefleme	 bulunmaktadır.	 Buna	 ek	
olarak,	 pazarlama	 çalışmalarımızın	 paydaşlarımızın	 görüşleri	 esas	 alınarak	 yapılması	 için	 elimizden	

•	 faaliyetlerimizin	 yerel	 halklar	 üzerindeki	 potansiyel	 etkilerinin,	 özellikle	 su	 ve	 barınma	 hakkı	
gibi	yeterli	bir	yaşam	standardına	sahip	olma	hakkının	değerlendirilmesi	ve	faaliyetlerimizle	ilgili	
kaçınılmaz	olumsuz	etkilere	yönelik	çözümlere	erişim	sağlanması.	

•	 çalışanlarımızın	 ve	 tesislerimizin	 güvenliğinin	 sorumlu	 şekilde	 yönetilmesinin	 ve	 faaliyet	
alanlarımızdaki	halkların	haklarına	 saygı	duyulmasının	 sağlanması;	 resmi	 güvenlik	 güçlerinin	 ve	
özel	güvenlik	görevlilerinin	kullanılması	gibi	yollarla	güvenlik	risklerinin	yönetilmesi,	orantılı	güç	
kullanımıyla	ilgili	geçerli	uluslararası	standartlar	doğrultusunda	olmalıdır.”

99. www.goo.gl/hPx2bs 
100. www.goo.gl/H7RkKs 
101. www.goo.gl/hPx2bs
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geleni	 yapıyoruz.	 Bunun	 için	 belli	 bir	 idealin	 iletişimini	 amaçlamak	 yerine,	 çok	 geniş	 bir	 yelpazedeki	
tarzları,	 tutumları	 ve	 etnik	 geçmişlerin	 iletişimini	 amaçlıyoruz.	 Bu	 taahhüt,	 Reklam	 Politikamızla	 da	
desteklenmektedir.	H&M’in	 iletişim,	 pazarlama	 ve	 ürün	 tasarımının	 çocuk	 hakları	 üzerinde	 olumsuz	
etkiye	 sahip	 olmadığından	 emin	 olmak	 için	 çocuk	 konseptlerinin	 reklamına	 yönelik	 özel	 yönergeleri	
bulunmaktadır	ve	prodüksiyonun	her	aşamasında	çocukların	güvenliğine	özellikle	dikkat	edilir.”

 OLASI YAPI TAŞI
Şirketlerin insan haklarını iş ortaklarıyla etkileşimlerine entegre etmesi
Mümkünse,	iş	ortaklarıyla	etkileşimde	özellikle	hangi	hakların	yaygın	olduğundan	bahsedin:	
•	 Yükleniciler	söz	konusu	olduğunda	sağlık	ve	güvenlik	önemli	bir	konu	olabilir
•	 Tedarikçilerle	ilgili	olarak	çalışma	saatleri	gündeme	gelen	bir	sorun	olabilir

ÖRNEK METİN
Walmart 102

“Tedarik	zincirimizin	tamamında	çalışanların	güvenliği	ve	iyiliği	Walmart	için	önemlidir.	Tedarikçilere	
Yönelik	Standartlarımız,	Tedarikçi	Standartları	El	Kitabımızla	birlikte,	tedarikçilere	ve	fabrikalara	yönelik	
temel	 beklentilerimizi	 açıkça	 ortaya	 koyar.	 Tüm	 tedarikçilerden	 ve	 tesislerinden	 (alt	 yükleniciler	 ve	
ambalajlama	tesisleri	de	dahil	olmak	üzere),	bu	standartları	yerine	getirmesi	beklenmektedir.”

Unilever 103

“İş	 anlaşmalarımızda,	 ortaklarımızın	 bizim	 iş	 ilkelerimizle	 tutarlı	 ilkelere	 bağlı	 kalmasını	 bekleriz.	
Ayrımcılığı,	zorla	çalıştırmayı,	kaçak	işçi	çalıştırmayı	ve	çocuk	işçi	çalıştırmayı	yasaklıyor	ve	sağlıklı	ve	
güvenli	bir	 çalışma	ortamı	ve	bireylerin	haysiyetini	korumayı	 taahhüt	ediyoruz.	Ayrıca	örgütlenme	ve	
toplu	sözleşme	hakkı	ile	etkili	bilgilendirme	ve	danışma	prosedürleri	uyguluyoruz.”

Rabobank 104	
“Tüm	müşterilerden,	iş	kararlarında	Birleşmiş	Milletler	İnsan	Hakları	Beyannamesi’nde	belirtilen	insan	
haklarına	 saygı	 göstermesi	 ve	 bu	 hakları	 desteklemesi,	 ayrıca	 tedarikçilerin	 de	 aynısını	 yapması	 için	
etkileme	güçlerini	kullanması	beklenmektedir.	Kaçınılmaz	olumsuz	etkiler	için,	meşru	süreçler	aracılığıyla	
çözüm	sağlamaları	ve	işbirliğinde	bulunmaları	beklenmektedir.”

 OLASI YAPI TAŞI 
Şirketler, insan haklarını etkileyebilecekleri diğer paydaşların insan haklarına saygı duyulmasını 
nasıl sağlar?
Şirkete	ve	faaliyetlere	özgü	olması	muhtemeldir

ÖRNEK METİN
BHP Billiton105	
“BHP	 Billiton,	 geleneksel	 olarak	 yerel	 halkların	 sahip	 olduğu	 veya	 yerel	 halklar	 tarafından	 kullanılan	
topraklardaki	büyük	sermayeli	projeleri	veya	yeni	 faaliyetleriyle	 ilgili	olarak	yerel	halklarla	etkileşimde	
bulunurken,	 Uluslararası	Madencilik	 ve	Metal	 Konseyi	 (ICMM)	 Yerel	 Halklar	 ve	Madenciliğe	 İlişkin	
Durum	Tablosuna	riayet	eder	(…).”

Asia Pulp and Paper (APP) 106

“Yeni	plantasyonlar	önerildiğinde,	APP,	geleneksel	toprak	haklarının	tanınması	da	dahil	olmak	üzere,	
yerel	halkların	haklarına	saygı	gösterecektir.	APP	bu	taahhüdünün	bir	parçası	olarak	bağımsız	[High	
Conservation	Value]	değerlendirmeye	tabi	olmayı	üstlenmiştir	ve	paydaşlara	danışmak	suretiyle,	[özgür,	
önceden	ve	bilgilendirilmiş	rıza	hakkının	(FPIC)]	uygulanması	için	daha	ileri	tedbirler	geliştirecektir.	
APP,	FPIC’ye	ve	 ihtilafların	çözümüne	yönelik	protokollerinin	ve	prosedürlerinin,	uluslararası	en	 iyi	
uygulamalar	uyarınca	oluşturulmasını	sağlamak	için	STK’lara	ve	diğer	paydaşlara	danışacaktır.”

102. www.goo.gl/J92XJh
103. www.goo.gl/J2N7Jy 
104. www.goo.gl/1Dx8lF 
105. www.goo.gl/zwAbv4
106. www.goo.gl/rhLshD 
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 OLASI YAPI TAŞI 
Politikanın uygulanmasından ve güncellenmesinden sorumlu kişi 

ÖRNEK METİN
Total 108 
“Grup,	Etik	Komitesi	 başkanı	 ve	Grup	 İnsan	Hakları	 avukatları	 ile	 iş	 birliği	 içerisinde	 yönetilen	bir	
İnsan	Hakları	Koordinasyon	Komitesi	oluşturmuştur.	Bu	bilgilendirme	ve	karar	 alma	 forumu,	yılda	
üç	veya	dört	kez	toplanır.	Güvenlik,	iletişim,	satın	alma	ve	sürdürülebilir	kalkınma	gibi	Kurumsal	ve	
İşletme	kesiminden	temsilciler	bu	forumun	birer	parçasıdır.	Girişim	ayrıca	Grup’un	bu	alandaki	İşletme	
birimleri	tarafından	içeride	ve	dışarıda	yürütülen	faaliyetleri	de	kontrol	eder.	Danimarka	İnsan	Hakları	
Enstitüsü	gibi	dış	danışmanlar,	Komiteye	İnsan	Haklarıyla	ilgili	belli	konularda	bilgi	ve	tavsiye	sunmak	
için	bu	oturumlardan	bazılarına	katılabilir.”

Unilever 109 
“Bu	alandaki	çalışmalarımız	Unilever	İcra	Kurulu	Başkanı	tarafından	denetlenmekte,	Tedarik	Zinciri	
Sorumlusu,	 İnsan	 Kaynakları	 Müdürü,	 Pazarlama	 ve	 İletişim	 Direktörü	 ve	 Hukuk	 Sorumlusu	 ile	
Sürdürülebilirlik	Direktörü	ve	Sosyal	Etki	Küresel	Başkan	Yardımcısı	gibi	kişilerden	oluşan	Unilever	
Yönetici	Ekibi	tarafından	da	desteklenmektedir.	Bu	da	işletmemizin	her	bölümünün	insan	haklarına	
saygı	gösterme	sorumluluğu	konusunda	net	olmasını	sağlar.	Kurul	seviEVETinde	denetim,	Unilever	
PLC.	Kurumsal	Sorumluluk	Komitesi	tarafından	sunulur.”	

 OLASI YAPI TAŞI 
Politika bildirimi şirket sistemleri ve süreçlerine yerleştirilmesi

ÖRNEK METİN
Unilever 110

“Kendi	faaliyetlerimiz	veya	iş	ilişkilerimiz	vasıtasıyla	doğrudan	veya	dolaylı	olarak	ilgili	olabileceğimiz	
her	 türlü	 gerçek	 veya	 potansiyel	 olumsuz	 etkiyi	 tespit	 etmek	 ve	 ele	 almak	 için	 gerekli	 adımları	
atmamız	 gerektiğinin	 bilincindeyiz.	 Bu	 riskleri,	 durum	 tespitimize	 gelen	 yanıtları,	 politikalarımıza	
ve	iç	sistemlerimize	entegre	ederek,	bulgular	üzerinden	hareket	ederek,	eylemlerimizi	takip	ederek	ve	
paydaşlarımızla	bu	etkilere	nasıl	müdahale	ettiğimiz	konusunda	iletişim	kurarak	yönetiyoruz.”

 OLASI YAPI TAŞI 
Diğer insan hakları taahhütleri
Burada,	şirket	BM	Küresel	İlkeler	Sözleşmesi’nin	On	İlkesini	uygulama	taahhüdü	doğrultusunda,	insan	
haklarına	destek	verdiğini	(ve	ayrıca	saygı	gösterdiğini)	ifade	edebilir.

ÖRNEK METİN 
Unilever107	
“Ürünlerimizin	özellikle	sağlık	ve	sanitasyon	alanlarında	birçok	olumlu	fayda	sağladığına	inanıyoruz.	
Geçim	 Şartlarını	 İyileştirme	 amacımızın	 bir	 parçası	 olarak,	 İş	 Yerinde	 Adalet,	 Kadınlara	 Yönelik	
Fırsatlar	ve	Kapsayıcı	İşletme	taahhüdümüzü	ifade	ediyoruz.”

Appendix B Examples of policy 
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3. UYGULAMA HÜKÜMLERİ

107.  www.goo.gl/J2N7Jy
108. www.goo.gl/PJRjwQ
109. www.goo.gl/J2N7Jy
110. www.goo.gl/J2N7Jy
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 OLASI YAPI TAŞI 
Şirket, bir etkiye neden olduğu veya katkıda bulunduğu durumlarda çözüm sürecine nasıl dahil olur?

ÖRNEK METİN 
Hitachi 111

“Hitachi’nin	olumsuz	bir	insan	hakları	etkisine	neden	olduğu	veya	katkıda	bulunduğu	tespit	edilirse,	
şirket	çözüm	sunmak	için	yasal	süreçlerde	iş	birliğinde	bulunacaktır.”	

 OLASI YAPI TAŞI 
Şirket paydaş katılımını nasıl sağlar?

ÖRNEK METİN
Unilever 112	
“Çalışanlarımızla,	işçilerle	ve	eylemlerimizden	etkilenen	veya	etkilenme	potansiyeli	olan	dış	paydaşlarla	
diyaloğun	öneminin	farkındayız.	Savunmasız	veya	ötekileştirilmiş	olmaları	nedeniyle	olumsuz	 insan	
hakları	etkileri	konusunda	daha	büyük	risk	altında	olabilecek	kişi	ya	da	gruplara	özellikle	dikkat	ediyor	
ve	kadın	ve	erkeklerin	farklı	risklerle	karşı	karşıya	olabileceğini	anlıyoruz.”

 OLASI YAPI TAŞI 
İnsan haklarını ele alan ilgili politikalara referans ve daha fazla bilgi için kiminle iletişime 
geçilebileceği

ÖRNEK METİN 
Nedbank 113	
“Her	türlü	dış	tarafın	insan	hakları	endişelerini	bildirmesi	veya	açıklamayla	ilgili	yorum	yapması	için	
bir	mekanizma	olarak,	“Etik	ofisiyle	görüşün”	adlı	dış	bir	e-posta	bildirim	hattı	açacağız.	E-postalar	şu	
adrese	gönderilebilir:	TalkToTheEthicsO@nedbank.co.za.”

111.  http://www.hitachi.com/csr/renew/pdf/human_rights_policy.pdf 
112. www.goo.gl/J2N7Jy
113. www.goo.gl/jR6N1j



NOTLAR



  

Teşekkürler
Bu yayının ana yazarları David Vermijs ve Rachel Davis (Shift) 
olup, Julie Schindall (Shift), Eppy Boschma (Global Compact 
Network Hollanda) ile Sarah Zoen ve Gine Zwart (Oxfam) katkıda 
bulunmuştur. 

Proje ekibi, bu ortak çalışma girişimine katılan ve deneyimleri ve 
görüşleri bu yayında ve web sitesinde yansıtılan herkese teşek-
kür eder. Özellikle aşağıdaki isimlere teşekkür etmek istiyoruz: 
Global Compact Network Endonezya’dan Satrio Anindito ve Ox-
fam Endonezya’dan Dini Widiastuti; Global Compact Network 
Meksika’dan Marco Pérez ve Oxfam Meksika’dan Roberto Stefa-
ni; Meksika’daki PODER’den Benjamin Cokelet ve Fernanda Ho-
penhaym; Oxfam Güney Afrika’dan Ayabonga Cawe ve Global 
Compact Network Güney Afrika’dan Achieng Ojwang, Oxfam 
Türkiye’den Meryem Aslan ve Ayşegül Ekmekçi ve Global Compact 
Network Türkiye’den Derin Şenerdem; ve bu proje için Global Com-
pact Network Hollanda eski stajyeri Willemijn Brouwer. 

Proje ortakları ayrıca bu yayının ve ilgili web sitesinin prodüksiyo-
nuna destek olan yetenekli ekibe teşekkür eder:

Web geliştirme ve tasarım: Driebit: Casper Glorius, Dorien Drees, 
Danny Evenwel, Carolien Stevens, Stephan van der Meer, Emine 
Tuzkapan, Krista Ramakers, Cheyenne Broerse

Yayın tasarımı ve yerleşimi: Studio WVDV: Willem van de Ven, Mic-
hiel van Heeswijk

Yayın redaksiyonu: Justine Kouppari, Nick Kouppari

Hollanda hükümeti, 2014 İnsan Hakları Fonu üzerinden kendi İş Dün-
yası ve İnsan Hakları İçin Ulusal Eylem Planının takibinin bir parçası 
olarak bu çalışmaya destek verdi.



  

Bu yayın Global Compact Hollanda Ağı, Oxfam ve Shift 
ortak yayınıdır.

‘İnsan Haklarına Saygılı İş Yapma’ Kılavuzu tüm şirketler, sektörler 
ve konumlar için kapsamlı bir rehberdir. İnsan haklarının şirketler 

için neden önemli olduğunu, şirketlerden insan hakları konusunda 
hangi faaliyetleri yapmasının makul olarak beklendiğini ve bu 

faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini öğrenmek isteyen şirket 
çalışanlarına yöneliktir. Sivil toplum kuruluşları, sektörel ve çok 
paydaşlı girişimler, yatırımcılar ve doğrudan şirketlerle çalışan 

diğer kuruluşlar da şirketlerin faaliyetlerinde ve ilişkilerinde 
kişilerin insan haklarına saygılı olma konusunda şirketlerden neler 

beklendiğini anlamak için bu rehberi faydalı bulabilirler. 

Rehber, okuyucularına siyasi tavsiyeler ve gerçek hayattan 
örnekler sunmaktadır. Kılavuz maddeleri, kaçınılması gereken 

tuzakları ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik önerileri içerir. 
Aynı zamanda diğer ülkelerden önde gelen politika ve uygulama 

örneklerini içerir, Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri gibi güncel 
tartışma konularını ele alır ve “Şirketlerin insan haklarına saygılı 

olmadaki gerekçesi nedir?” gibi sorulara yanıt verir. Şirketim, 
değer zincirinin derinlerindeki etkiler hakkında ne gibi makul 

adımlar atabilir? Şirketim nasıl anlamlı bir paydaş katılımı 
gerçekleştirebilir?”

Bu ikinci baskı, hem şirketlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının 
görüşlerine yer veriyor ve Endonezya, Meksika, Güney Afrika ve 
Türkiye gibi ülkelerde düzenlenen atölyelerden dersler çıkarıyor. 

Bu yayın, söz konusu ülkelerin multimedya vaka öyküleriyle birlikte
 www.businessrespecthumanrights.org  

adresinde de mevcuttur.




