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Yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için sürdürülebilir özel 
sektör kuruluşları ve diğer sosyal paydaşlarla bir küresel hareket 
oluşturma vizyonu ile çalışıyoruz 

Özel sektör kuruluşlarına evrensel insan hakları, çalışma 
standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uyma 
çağrımızı sürdürürken, Birleşmiş Milleter Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin (SKH’ler) kabul edilmesiyle çizilen çetin ve açık yol 
bize rehberlik ediyor. 

Amacın büyüklüğünü ve zorlukları görüyoruz. SKH’ler evrensel 
nitelik taşıyor, sınırları aşıyor, bütün işletmeleri, piyasaları ve 
toplumları ilgilendiriyor. Hedefler birbirine sıkıca bağlı, bir hedef 
doğrultusunda ilerleyememek diğerleri doğrultusunda ilerlemeyi 
de engelliyor. Kolektif ve sistemli bir ilerleme gerekiyor. 

Fırsatları da görüyoruz. Derinleşen eşitsizliklerin, yaygın 
yoksulluğun, çevre sorunlarının varolduğu bir dünyada iş dünyası 
ancak SKH’lere ulaşılırsa serpilip gelişebilir. Ayrıca hedeflere 
ulaşmak 2030 yılına kadar en az 12 trilyon dolar tutarında tasarruf 
ve gelir sağlayacak ve yaklaşık 380 milyon kişilik yeni istihdam 
yaratacak. 

Sorumluluklarını yerine getirmeleri ve bu hedefleri 
gerçekleştirirken ortaya çıkan fırsatları yakalamaları için büyük 
küçük, küresel yerel tüm işletmeleri desteklemeye ve 
güçlendirmeye kararlıyız.

 

BİZE KATILIN 
VE 

 

Sorumluluk bilinciyle çalışmayı, faaliyet ve stratejinizin temeline On 
İlkeyi yerleştirmeyi öğrenin 

 
 
 
 

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA STANDARTLARI ÇEVRE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

 
 
 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda atacağınız cesur ve yenilikçi adımları keşfedin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programlarımız ve ilişkili etkinliklerimiz üzerine daha fazla bilgi için 
web sitemizi ziyaret edin: unglobalcompact.org 

Harekete destek olun ve başkalarının da katılmasını sağlayın 



2. EĞİTİM PROGRAMI 

UN Global Compact katılımcılarına On İlke ve SKH’lerine dair bir eğitim 
programı da içeren bir eğitim topluluğuna giriş fırsatı sunuyor. Bu eğitim 
programı küresel ve yerel olarak, Global Compact Yerel Ağları ile ortaklaşa 
uygulanacak ve böylece işletmeler kendilerine uygun şartlarda programa 
katılıp eğitimlerini gerçekleştirebilecek. İnternet üzerinden seminerler, yayınlar 
ve videoların yanı sıra yüz yüze rehberlik yöntemlerini birlikte kullanan eğitim 
programı sayesinde işletmeler uzmanlarla, akademisyenlerle, BM ve iş dünyası 
partnerleriyle etkileşime girebilecek, onlardan öğrenebilecek ve sürdürülebilir 
kalkınma konusunda güncel bilgilere erişebilecek. 

2018 yılında kullanıma hazır olacak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. UN GLOBAL COMPACT EYLEM PLATFORMLARI 
 

UN Global Compact, can alıcı önem taşıyan meselelerle derinlemesine uğraşmaya girişen 
işletmelere yeni bir dizi Eylem Platformu aracılığıyla yardımcı oluyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nde ortaya konulmuş 
iddialı ve zorunlu amaçlara ulaşmak için UN Global Compact, 
sorumlu iş dünyası faaliyetlerini ilerletmek ve SKH’lere ulaşma 
çabasında ortaya çıkan eksiklikleri gidermek üzere bir dizi Eylem 
Platformu geliştirdi. UN Global Compact'ın On İlkesine dayanan her 
Eylem Platformu, SKH’ler ile ilintili karmaşık ve birbiriyle bağlantılı 

SKH Liderlik Kılavuzu 

meseleleri çözmek, yeni piyasa fırsatlarını araştırmak ve yenilikler 
yapmak üzere, işletmeleri, Global Compact Yerel Ağlarını, öndegelen 
uzmanları, sivil toplumu, hükümetleri ve BM partner kuruluşlarını bir 
araya getiren toplantılar düzenleyecek. 

 
 
 

Zaman aralığı:  Ocak 2017 - Eylül 2017 

SKH Raporlaması           

SKH için Atılımcı İnovasyon            

SKH için Finansal İnovasyon           

Düşük Karbonlu ve Esnek Kalkınmaya Gidiş Yolları           

Zaman aralığı: Ocak 2017 - Aralık 2018 

Zaman aralığı: Ocak 2017 - Aralık 2018 

Zaman aralığı: Ocak 2017 - Aralık 2018 

Zaman aralığı:  Ocak 2017 - Aralık 2018 

Sağlık Herkesin İşi          

Kapsayıcılık için İş Dünyası         

İnsani Yardım ve Barış için İş Dünyası        

Küresel Tedarik Zincirlerinde İnsan Onuruna Yaraşır İş       

Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 

Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 

Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 

Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 

 

Yıl içinde daha sonra tanıtımı yapılacak Eylem Platformları: 
Yolsuzlukla Mücadele ve İyi Yönetişim 

SKH’leri Destekleyen Su Yönetimi 

Eylem Platformlarının ortaya çıkardığı çözümler, kılavuzlar ve yenilikler kamu 
malı olarak düşünülmekte ve öğrenme kanalları, araçlar, kaynaklar ve etkinlikler 
gibi imkanlarımızla bütün UN Global Compact katılımcılarıyla paylaşılmaktadır. 

 
 
 

 
UN Global Compact Eylem Platformlarına ilişkin daha 
fazla bilgi ve etkinliklere katılım yolları için web sitemizi 
ziyaret edin: 
unglobalcompact.org/actionplatforms 

 

 

 

 
 

 
 

UN Global Compact, ister yeni başlıyor, ister öncülük yapıyor olsun sürdürülebilirlik 
sürecinin her aşamasındaki bütün şirketlere yardım etmek için gereken tüm donanıma sahip. 

UN Global Compact ve Yerel Ağlarımız, On İlkemizi benimseyerek 
kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımlarını şekillendirme ve SKH’lere 
ulaşma çabasına katkıda bulunmaları için şirketlere yardım eder. 
2018 yılında, yeni başlayan ya da öncülük yapan, sürdürülebilirlik 

sürecinin her aşamasındaki şirketler düşünülerek tasarlanmış en iyi 
uygulama kaynaklarını, yönetici özetlerini, yeni eylem platformlarını
ve etkinlikleri içeren kapsamlı bir araç kutusunu kullanıma 
sunacağız. Birlikte Küresel Hedefleri yerel işlere dönüştürebiliriz. 

Yardım etmek için buradayız: Soru ve sorunlarınız için lütfen Yerel Ağınıza  (unglobalcompact.org/engage-locally) veya UN Global 
Compact Katılımcı İlişkileri takımına (+1-212-907-1301 veya info@unglobalcompact.org)  başvurun. 



 

 

 

3.  NAVIGATOR 
Bu dijital araç işletmelere On İlke ve Küresel Hedefler açısından performanslarını 
değerlendirme ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçme imkanı sunacak. Bu aracı kullanan 
işletmeler gelecekteki sürdürülebilirlik önlemlerini belirleme konusunda rehberlik 
alacak ve stratejiyi gerçekliğe dönüştürmek için gereken doğru araçlara erişim 
sağlayacak. Kullandığı araçlar ve diğer malzemeden hareketle her kullanıcı 
işletmenin ihtiyaçlarını öğrenecek olan Navigator, güncellemeleri ve tavsiye edilen 
önlem ve eylemleri paylaşarak gelişimi daha da ileriye taşıyacak. 

2018 yılında kullanıma hazır olacak 

Navigator hepsi sürdürdüğünüz faaliyet açısından önem taşıyan SKH’lere göre 
taranabilir nitelik taşıyan 200’ün üzerinde kaynağa sahip kapsamlı kütüphanemize 
dayanıyor. SKH’ler ile işletmelerin sürdürülebilirlik çalışmaları arasındaki noktaları 
birleştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyoruz. En yeni ve en çok kullanılan araçlarımız 
arasında şunlar bulunuyor: 

 

• WEPs Cinsiyet Uçurumu Analiz 
Aracı: Cinsiyet eşitliğini ileri 
taşımak için işletmeniz ne yapıyor? 
Güçlü yanlarınızı ve yeni önlemler 
almanız gereken alanları belirleyin. 
weps-gapanalysis.org 

• SKH Pusulası: Bu kapsamlı çevrimiçi 
kaynakla faaliyetlerinizi SKH’ler ile 
uyumlu hale getirin ve kaydettiğiniz 
ilerlemeyi ölçün. sdgcompass.org 

• SKH Sanayi Matrisi: KPMG ile birlikte 
geliştirilmiş bu rehberleri kullanarak 
SKH’ler ile ilintili fırsat ve risklerin 
sektörlere göre dağılımını belirleyin. 
unglobalcompact.org/SDGMatrix 

 

Sürdürülebilirlik kitaplığımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edin:    unglobalcompact.org/library 

 

 

4.  GLOBAL OPPORTUNITY 
EXPLORER 

 

 

SKH’leri anlamaya ve bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak en yenilikçi iş çözümleri ve 
yükselen piyasa fırsatları çevresinde yeni ortaklar, projeler, piyasalar ve yeteneklerle bağlantı 
kurun. 

 

17,000 iş dünyası lideri ve 17 uzman panelinin beş yılı aşkın araştırmalarına 
dayanan Global Opportunity Explorer, Küresel Fırsat Raporlarında türetilen 
yeni sürdürülebilir piyasa evreni için 300 çözüm ile SKH’lere yönelik 45 piyasa 
fırsatı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Mevcut sürdürülebilir yenilikçilik 
havuzunu büyütmek için platform sürekli bir birlikte yaratma sürecine ve 
gönüllü katkılara dayanıyor. Çözüm önerilerinin ve katkıların kabul edilmesi 
platformun web sitesindeki öneri sayfasından  yapılıyor. 

Bu fırsatlar dünyasını araştırmak için 
web sitemizi ziyaret edin: 
globalopportunityexplorer.org 

 

 

5. BM İŞBİRLİKLERİ 
 

İşbirliği kurmak bugünün en yenilikçi şirketlerinin 
başarısının ayrılmaz parçasıdır. 
İş dünyası için Birleşmiş Milletler’e giriş noktası olan UN Global Compact, 
Birleşmiş Milletler çapında işbirlikleri oluşturma yeteneğini destekleme ve 
güçlendirmenin yanı sıra bütün sektörler ve bölgeler arasında işbirliklerini 
geliştirmek için de çalışır. UN-Business Action Hub özellikle yerel düzeyde 
işbirlikleri ve proje fırsatlarını paylaşmak üzere iş dünyasıyla BM’i bir araya 
getiriyor. SKH’lere ulaşmak, daha büyük ölçeklerde ve daha etkili çok yönlü 
ortak çabayı gerektirdiği için özellikle dönüştürücü işbirliklerini öne çıkarmaya 
odaklanıyoruz. 

 
İşbirliği fırsatlarını araştırmak için web sitemizi ziyaret edin: business.un.org 



6. ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR 
Katılımcılar, BM Genel Kurul haftasında toplanan küresel ana etkinliğimizden 70’ten fazla ülkede yapılan Yerel Ağ etkinliklerine kadar bir dizi 
küresel ve yerel etkinlikte yerlerini alabilir. Etkinlikler katılımcıların somut ilerleme kaydetmeleri, uzmanlıklarını paylaşabilmeleri ve başka 
liderlerden, uzmanlardan, hükümetlerden ve sivil toplumdan yeni şeyler öğrenebilmeleri gözetilerek tasarlanır. 

Ana Etkinlikler Programlanmış toplantılar 
BM Özel Sektör Forumu 
18 Eylül 2017 | New York 

UN Global Compact Liderler 
Zirvesi 
21 Eylül 2017 | New York 

Küresel Hedefleri Yerel İşlere 
Dönüştürmek – Arjantin 
Nisan/Mayıs 2018 | Buenos Aires 

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi 
Mart 2018 

Üst Düzey Siyasi Forum ve SKH 
İş Dünyası Forumu 
Temmuz 2018 | New York 

Dünya Su Haftası 
Ağustos 2018 | Stockholm 

Mülteciler ve Göç Zirvesi 
Eylül 2018 

BM İklim Değişikliği 
Konferansı / Envanter 
Çalışması  Eylül/Kasım 2018 

BM İş Dünyası ve İnsan Hakları 
Forumu 
Kasım 2018 | Cenevre 

Uluslararası ve yerel 
etkinliklerimizin ayrıntılı 
takvimi için web sitemizi 
ziyaret edin: 
unglobalcompact.org/events 

 
 

7. SKH ÖNCÜLERİ 8. SKH RAPORLAMASI 
 

 

En iyi uygulamaların kamusal alanda örnek olması ve 
ilham vermesi, eylemin sürükleyici gücüdür. Her yıl UN  
Global Compact bir grup SKH öncüsünü Küresel 
Hedeflere doğru ilerlemek için sıra dışı adımlar atmış iş 
dünyası liderlerini seçerek başarılarını kutlar. Her yıl bu 
on olağanüstü birey BM Genel Kurulu haftasında New 
York’ta UN Global Compact Liderler Zirvesi sırasında 
duyurulur. Bu on liderin öncü eylemlerinin ve 
kaydettikleri ilerlemenin tanıtımı, daha iyi bir dünya 
yaratmayı amaçlayan bu heyecan verici harekete yeni 
kişilerin katılımını sağlamaya katkıda bulunur. 

 
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 
unglobalcompact.org/sdgpioneers 

Saydamlık hızla işleri yürütmenin yeni paradigması haline geliyor; paydaşlar 
özel sektör kuruluşlarından sürdürülebilir uygulamalarını benimsemelerini ve 
bununla ilgili verileri periyodik raporlamalarının parçası haline getirmelerini 
talep ediyor. UN Global Compact -Küresel Raporlama İnisiyatifi ile birlikte- 
faaliyette olan SKH’ler ile İlgili Raporlama Eylem Platformu aracılığıyla özel 
sektör kuruluşlarına SKH’ler ile ilgili raporlama yöntemlerini uyumlu hale 
getirme konusunda yardım ediyor ve bu verileri anlamlı ve kullanışlı bir 
biçimde sunmaları için tavsiyelerde bulunuyor.  

 
Yıllık Uygulama Anketi ve Etki Raporu aracılığıyla UN Global Compact 
katılımcılarının zaman içinde kaydettiği ilerlemeyi ve inisyatifin etkisini 
değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu bulgularla Birleşmiş Milletler’e ve dünyaya 
SKH’ler doğrultusunda ilerlemek için sizinki gibi işletmelerin neler yaptığını 
gösterebiliyoruz. 2017 Etki Raporu’muz tanıtımını Eylül ayında New York’ta 
toplanacak UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde yapacağız. 

 

9. GLOBAL COMPACT LEAD 
İki ya da daha fazla sayıda Eylem Platformuna katılan, sürdürülebilirlik meselelerinde 
sürekli öncülük yaptığını kanıtlayan ve İleri Düzeyde İlerleme Raporu sunan işletmeler 
Global Compact LEAD grubundaki lider şirketler olarak değerlendirilecektir. LEAD şirketleri 
aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanır: 

• UN Global Compact etkinliklerine konuşmacı olarak katılma davetleri 
• UN Global Compact iletişim araçlarında yüksek profille yer almak 
• Global Compact LEAD katılımcısı logosunu kullanma hakkı 
• LEAD şirketi olarak özel etkinlikler ve fırsatlar 
• Bir sonraki yılın tematik öncelikleri için UN Global Compact’a öneriler yapmak 

 
10. DESTEK 

 

Katılımınızdan en fazla yararı sağlamanız ve bu süreçte 
gereken desteği almanız için özel bir destek masası 
kurduk ve her alanda UN Global Compact’a katılımınızı 
yönetmeniz ve sürdürülebilirliğinizi geliştirmeniz için 
katılım yönetimi hizmetleri sunuyoruz. 

Yardım etmek için buradayız: soru ve sorunlarınız için lütfen Yerel Ağınıza 
(unglobalcompact.org/engage-locally) veya UN Global Compact Katılımcı 
İlişkileri takımına (+1-212-907-1301 or info@unglobalcompact. org)  başvurun. 



KATILIM KATEGORİLERİ 
Taahhütler 

 

On İlke UN Global Compact’ın On İlkesine ve UN Global Compact 
Dürüstlük önlemlerine uyum taahhüdü 

SKH’ler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) doğrultusunda çalışma 
taahhüdü 

 
 

Katılımcı İmzacı 

    
 
 

Katılımın Sağlayacağı Yararlar 
 

Yerel Ağlar Yerel Ağınıza* erişim (50 milyon USD altı imzacılar ve iştirakler için ek 
ücret gerekebilir) 

 
Yardım masası ve destek hizmetlerine erişim 

 
Temel UN Global Compact malzeme ve kaynak kitaplığına erişim                        

 

UN Global Compact 
Platformu 

On İlke ve SKH’lere ilişkin UN Global Compact Eğitim Programı başta olmak  
üzere eğitim malzemelerine erişim 

 
UN Global Compact Navigator öz-değerlendirme araçlarına erişim  

UN Global Compact Eylem Platformlarına katılım (ek parasal katkı gerektirir) 

 

Küresel Etkinlikler UN Global Compact etkinliklerine ve BM yan etkinliklerine katılım ve 
sponsorluk davetleri 

 
Logo ve Medya 
Araçları 

 

Web sitesi 

UN Global Compact’a katılım düzeyini ve taahhütlerini duyurma yeteneği Katılımcı İmzacı 

UN Global Compact web sitesinde şirket listesinde yer alma 

UN Global Compact web sitesinde şirket profilinin yer alması 

 
 
 

Yıllık Brüt Satışlar/Gelirlere 
Göre Şirket Gelir Kategorisi* 

Zorunlu Yıllık Katkı  

 Katılımcı 
(ABD Doları) 

İmzacı 
(ABD Doları) 

Eylem Platformları  
(Platform Başına) 

(ABD Doları) 

İştirakler 
(ABD Doları) 

> 5 milyar ABD Doları 20.000  10.000  20.000  7.000  

1 – 5 milyar ABD Doları 15.000  7.500 

5.000  

2.500  

Yerel Ağa katılım: 
1.000  

           Yerel Ağa katılım:  
500  

15.000  5.250  

250 milyon – 1 milyar ABD Doları 10.000  10.000  3.500  

50 – 250 milyon ABD Doları 5.000  5.000  1.750  

25 – 50 milyon ABD Doları 2.500  2.500  700  

< 25 milyon ABD Doları 1.250  500  350  

 
 
 

* 2018 yılı geçiş yılı olacaktır. 2018 yılında tabloda yer alan İmzacı, Katılımcı ve İştirak katkı paylarının en az %50’sinin ödenmesi durumunda 
üyelik devamı mümkün olacaktır. 

 

Raporlama Yıllık İlerleme Bildirimi (COP) sunma 
taahhüdü 

Aktif veya 
İleri Aktif 



 
 
 

Yerel Ağa katılım 
Büyük şirketler ve Katılımcı kategorisinde hareket etmeyi 
tercih eden şirketler için, şirketinizin kurulu olduğu 
ülkedeki Yerel Ağa katılım, zorunlu yıllık katkı payına 
dahildir. Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi, yıllık brüt 
geliri/satışları 50 milyon USD tutarının altında olan ve 
İmzacı kategorisinde hareket eden şirketler için zorunlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bir katkı payı yoktur. Yıllık brüt geliri/satışları 50 milyon 
USD tutarının altında olan İmzacılardan, ancak 
ülkelerindeki Yerel Ağa dahil olmak isterlerse bir yıllık 
parasal katkı istenir. Yerel Ağ katılımının sağladığı 
yararlar kategorilere göre farklılık gösterebilir. Katılımın 
sağlayacağı yararlara ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen kendi 
Yerel Ağınızla temas kurun. 

 
Yerel Ağınızı bulmak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: 
unglobalcompact.org/engage-locally 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İştirakler ve bağlı kuruluşlar 
Aktif İmzacı ya da Katılımcıların iştirakleri ve bağlı 
kuruluşları UN Global Compact’a ana şirketin şemsiyesi 
altında, ayrı bir yıllık katkı payı ödemeden katılabilir. 
Ancak ana şirketin faaliyet yaptığı ülkenin dışındaki bir 
ülkede Yerel Ağa girmek isteyen bağlı kuruluşların bir 
Yerel Ağ katılım ücreti ödemesi gerekebilir. Bağlı kuruluş 
UN Global Compact’ın sağladığı imkanların tamamından 
yararlanmak isterse aktif İmzacı ya da Katılımcı olarak 
sürece dahil olmalı ve zorunlu yıllık katkı payını 
ödemelidir. 

 
“Bağlı kuruluş” terimi, finans ve faaliyetlere ilişkin karar 
alma süreçleri ana şirketin hedefleri doğrultusunda 
belirlenen iştirakler ve bağlı kuruluşlar olarak 
tanımlanmıştır. 

 
UN Global Compact içinde aktif olarak yer almak için 
İmzacı ve Katılımcıların, elbette, yıllık olarak İlerleme 
Bildirim (COP) sunmayı sürdürmesi gerektiğini lütfen 
unutmayın. COP bir şirketin sürdürülebilirliğe bağlılığının 
görünür bir ifadesidir ve şirketin profil sayfasında 
paydaşlar tarafından izlenebilir. COP politikası uyarınca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COP sunmama durumu katılımcıyı “iletişimsiz” 
statüsüne düşürebilir ve zamanla UN Global Compact 
inisyatifinden çıkartılmasına yol açabilir. 

 
Web sitemizde UN Global Compact COP 
politikasını okuyabilirsiniz. 

 
İmzacılar ve Katılımcıların 2018 için yıllık katkılarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri beklenmektedir. Şirketinizin yıllık katkısını nasıl ve 
nereye yapacağınıza ilişkin ayrıntılar 2017 yılının 4. çeyreğinden itibaren sizinle paylaşılacak. Katkılar faaliyette bulunduğunuz ülkenin Global 
Compact Yerel Ağı ile işbirliği içinde programların ve katılımcı hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak. İmzacı ve Katılımcıların yıllık katkıları 
toplamının yüzde 10’u, yeni Yerel Ağlar kurmak ya da başlangıç aşamasındakileri desteklemek amacıyla bir Yerel Ağ Geliştirme Fonu’nda 
toplanacaktır. 



Ek: Eylem Platformlarına İlişkin Bilgi 
SKH Liderlik Kılavuzu: 
SKH Liderliği Projesi platformundaki katılımcılar 17 SKH’yi desteklemek 
için paydaş beklentilerini düzenleyen ve kurumsal liderliği tanımlayan 
yeni bir çerçeve  geliştirecekler. 
Şirketleri, BM partnerlerini, sivil toplum örgütleri ve Global Compact 
Yerel Ağları içeren bir uzman grubu, paydaşların beklentilerini birbiriyle 
uyumlu hale getiren yeni bir çerçeve oluşturacak ve 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefini destekler nitelikte kurumsal liderliğin tanımını 
yapacaklar. SKH’leri ileriye taşıyacak mevcut standartları ve liderlik 
ilkelerini pekiştirecek bir küresel görüş alışverişi sürecine öncülük 
edecekler. 
Eylül 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde yapılacak tanıtımının 
ardından Kılavuz UN Global Compact katılımcılarının strateji, amaç ve 
hedeflerini SKH’lere ulaşmayı desteklemek üzere düzenlemeleri için 
temel bir belge olarak hizmet edecek. 

• Zaman aralığı: Ocak 2017 – Eylül 2017 

 
SKH Raporlaması 
GRI ile ortak çalışan SKH Raporlaması Platformu, işletmelerin var olan 
süreçlerine SKH raporlamasını katmalarını sağlayacak ve bu sayede 
SKH’lere ulaşma çabalarında işletmeleri daha donanımlı kılacak. 
Platform katılımcıları uzmanların yol göstericiliği ile SKH doğrultusunda 
ilerlemelerini raporlama konusunda yenilikçi yollar belirleyecekler. Öz 
değerlendirme çalışmaları aracılığıyla katılımcılar, işletmeleri için en 
somut anlam taşıyan SKH’leri saptayacak ve bu alanlardaki katkılarını 
bildirme yöntemlerini geliştirecekler. 
Katılımcılar ayrıca bütün SKH’ler için teyit edilmiş şirket bildirimleri 
listeleri oluşturmak üzere çalışacak ve SKH raporlaması konusunda en iyi 
iş dünyası uygulamalarını ve liderlik meselelerini içeren bir yayına katkıda 
bulunacaklar. 

• Partnerler: UN Global Compact ve GRI’nin ortak liderliği ve Sorumlu 
Yatırım İlkeleri (PRI) ile işbirliği 

• Zaman aralığı: Ocak 2017 – Aralık 2018 
 

SKH için Atılımcı İnovasyon 
Volans, PA Consulting, The DO School ve Singularity University ile ortak 
çalışan bu platform Yapay Zeka, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti benzeri 
yıkıcı teknolojilerin geleceğin sürdürülebilir iş modelleri yaratma 
potansiyelini araştırmak üzere şirketleri dünyanın önde gelen 
düşünürleri ve yenilikçileri ile buluşturacak. Katılımcılar yıkıcı 
teknolojilerin sanayide uygulanmasına dair bilgilenecek, şirketlerine en 
çok uyan iş modelleri ve teknolojileri belirleyecek ve yıkıcı teknolojilere 
dayanan çözümleri kendi sürdürülebilirlik çabalarıyla bütünleştirme 
konusunda destek alacak. 
• Partnerler: Volans, PA Consulting, The DO School ve  Singularity 

University 
• Zaman aralığı: Ocak 2017 – Aralık  2018 

 

SKH için Finansal İnovasyon 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Sorumlu 
Yatırım İlkeleri (PRI) ile ortak çalışan bu platform özel finans kaynaklarını 
kritik öneme sahip sürdürülebilirlik çözümlerine yönlendirme potansiyeli 
taşıyan yenilikçi finans araçlarını belirleyecek. Platform, sürdürülebilir 
kalkınmayı destekleyen yan etkiler yaratan yatırım stratejilerine ilişkin yol 
gösterici bir çerçeve oluşturacak, mevcut ve yeni ortaya çıkan finans 
araçlarını bu gözle değerlendirecek ve yenilikçi araçların  geliştirilmesi 
için bir laboratuvar işlevi görecek. 

 

• Partnerler:  UNEP FI ve PRI 
• Zaman aralığı: Ocak 2017 – Aralık 2018 

 
 

Düşük Karbonlu ve Esnek Kalkınmaya Gidiş Yolları 
Caring for Climate girişiminin on yıllık çalışmasını temel alıp geliştiren bu 
platform, Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve ilgili SKHleri ülke düzeyinde 
uygulamaya sokma konusunda iş dünyası liderliğini harekete geçirmeyi 
amaçlıyor. Platform 7 ila 10 ülkede ulusal iklim ve SKH planlarına iş 
dünyasının katkısını kolaylaştıracak çok-paydaşlı bir ortam sağlayacak; iş 
dünyası ve siyasi karar alıcılar açısından Ulusal Katkı Niyet Beyanları ile SKH 
planları arasındaki farklar, sinerjiler, olumlu ve olumsuz yönlerin analizini 
sunacak. 

• Partnerler: UNEP, UNFCCC, WRI, PRI, WWF ve Global Compact Yerel 
Ağları 

• Zaman aralığı: Ocak 2017 – Aralık 2018 
 

Sağlık Herkesin İşi 
Bu platform iş dünyasının işgücünde, toplumda ve pazarda sürdürülebilir 
yaşam, sağlık ve refahı destekleyen olumlu faaliyetine hız kazandırmayı ve 
olumsuz etkilerini en aza indirmeyi sağlayacak. Platform sürdürülebilir iş 
dünyası açısından sağlık ve refahın neden bir zorunluluk olduğunu 
gösterecek, harekete geçme gerekliliğinin iş dünyası açısından mantığını 
ortaya koyacak, tedarik ve değer zincirindeki fırsatları gözler önüne 
serecek. Katılımcılar sektörler arası işbirlikleri ile 
ortaklaşa etki yaratma fırsatlarını araştıracak. 

 
 

Kapsayıcılık için İş Dünyası 
Bu platform ayrımcılığa son verme, fırsat eşitliğini ilerletme, zararlı 
önyargıların üstesinden gelme, bir saygı ve anlayış kültürü inşa etme 
konularında iş dünyasının katkıda bulunma yollarını ele alacak. Katılımcılar 
daha büyük bir etki yaratmak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle bağ 
kurmak üzere kapsayıcılık stratejilerinin ince ayarını yapacak. 
Ekonomik veya sosyal açıdan dışlanan kimseler için fırsatlar yaratmak 
üzere yeni iş uygulamaları başlatacak ya da mevcut girişimlerini 
genişletecek, kapsayıcılığın sosyal ve ekonomik yararlarını tanıtmak üzere 
çok-paydaşlı işbirliklerine ve iş dünyası öncülüğünde kampanyalara 
girişecek. 

• Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 

 
İnsani Yardım ve Barış için İş Dünyası 
İnsani Yardım ve Barış için İş Platformu, New York Mülteci ve Göçmenler 
Deklarasyonu’nun uygulamaya konmasını desteklemek için iş dünyasına bir 
kapı açacak. Platform yol göstererek, küresel düzeyde hak savunuculuğu 
çabalarını destekleyerek, iş dünyasının müdahale fırsatlarının dökümünü 
çıkararak ve yenilikçi çözümler tasarlayarak, özel sektörün savunmasız 
göçmen, sığınmacı ve ülke içinde göçe zorlanmış kişileri destekleme çabasını 
artırmayı ve derinleştirmeyi amaçlıyor. 

• Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 
 

Tedarik Zincirinde İnsan Onuruna Yaraşır İş 
Bu platform toplumsal diyalogu güçlendirmeye, adil ücreti güvence altına 
almaya, çocuk emeğine, angaryaya, modern köleliğe ve insan ticaretine son 
vermeye odaklanarak tedarik zincirinde insan onuruna yaraşır işin 
desteklenmesinde iş dünyasının rolünü ve fikir öncülüğünü geliştirecek, 
gereken standartları, girişimleri ve iyi uygulamaları saptayacak ve öne 
çıkaracak. Platform, işçi haklarının savunuculuğunu yapan bir iş dünyası 
girişiminin başını çekerek ve yerel düzeyde işbirliklerini kolaylaştırarak 
2030 Gündemi’ne insan hakları temelli  bir yaklaşımın inşasına katkı 
yapmayı amaçlıyor. 

 

• Zaman aralığı: Başlangıç Eylül 2017 



2017’de  Önerilen Yeni Eylem Platformları 
Yolsuzlukla Mücadele ve İyi Yönetişim 
2018’de başlatılacak Yolsuzlukla Mücadele bir Eylem Platformu oluşturmak 
için çabalar sürüyor. Eylem Platformu, Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu 
üyelerini ve UNODC ve Uluslararası Saydamlık Örgütü başta olmak üzere 
kritik önem taşıyan partnerleri, her biçim altında yolsuzluk ve rüşvetle 
mücadelede UN Global Compact’ın önceliklerini belirlemek ve tanımlamak 
üzere harekete geçirmeyi amaçlıyor. Platform BM Yolsuzlukla Mücadele 
Sözleşmesi’ne (UNCAC) bağlı olacak ve 10 İlke ve (16. SKH ve ötesi dahil 
olmak üzere) ilgili SKHler doğrultusunda çalışacak. Önceliklere en iyi biçimde 
hizmet etmek için küresel ve yerel düzeyde her türlü etkinlik yapılacak. 

 
Yolsuzlukla mücadeleyi ileri taşıyan yeni eğilimleri belirlemek için daha fazla 
çaba ve araştırma gerekse de, bu alanda yükselen eğilimler arasında şunlar 
bulunuyor: 

 

• Farklı yargı yetki alanlarında yürürlükte olan ortak yasalar ve 
yaptırımlar 

• Sektörlere/bölgelere özgü sorunlara yönelik olanlar da dahil  olmak 
üzere, uygulama toplulukları  oluşturma 

• ISO 37001 Rüşvet Önleyici Yönetim Sistemleri standartını  uygulamaya 
sokma 

• Yolsuzlukların kültürel kural olarak görülmesi meselesini ele  alma 
• Yararlanma hakkı sahipliği ve sorumlu  vergilendirme 

 
Eylem Platformunu 2018 ilk çeyreğinde başlatma niyetiyle önümüzdeki 
aylarda kavramsallaştırma sürecine girişilecek. Bu aşamada yapılacaklar 
arasında Kasım 2017’de Viyana, Avusturya’da düzenlenecek UNCAC Taraf 
Devletler Konferansı çevresinde gerçekleştirilecek resmi bir paydaşlar - 
hükümetler, Global Compact Yerel Ağlar, sivil toplum ve stratejik 
partnerler- danışma ve görüş alma çalışması da bulunuyor. 

SKH’leri Destekleyen Su Yönetimi 
2018’e doğru, CEO Su Görevi ‘nin kimi unsurlarını su odaklı bir Eylem 
Platformuna dönüştürme tartışmaları sürüyor. 

 
Eylem platformunun kapsamı için halihazırda özel olarak şunlar öneriliyor: 

• Su meselesinin bütün boyutlarıyla uğraşan, olgun su yönetimi 
uygulamalarının giderek daha fazla benimsenmesi için hem liderlerin 
hem de takip edenlerin sürdürdüğü iş dünyası eylemlerini artırmak. 

• Suyla ilgili SKH’leri destekleyen, daha sürdürülebilir bir su yönetimini 
öne çıkaran yerel işbirliklerini, kolektif eylemleri veya politika 
girişimlerini güçlendirmek. 

• Suyla ilgili SKH’leri desteklemeye ve su konusunu ilgili diğer Eylem 
Platformları ile bütünleştirmeye yönelik olarak süren Global Compact 
çabalarına katkı yapmak. 

 
Eylem Platformu, SKHleri destekleyen su odaklı politika girişimlerine ek 
olarak (su konusunun farklı boyutlarına, farklı sanayi dallarına veya bölgere 
dayanan) kolektif eylemleri saptayıp teşvil ederek sürdürülebilir su alanında 
daha fazla sonuç elde edecek. Platform adil ve güven veren bir biçimde etkili 
su yönetimi girişimleri inşa etmek için, WASH-4Work, BAFWAC gibi mevcut 
kolektif eylem platformlarından yararlanacak, Su Eylemi Merkezi gibi yenilikçi 
araçlarla desteklenecek ve Su Görevi Kılavuzu’nu kullanacak. 

 
Platform, su okuryazarlığını ve yönetim becerisini yerel düzeyde geliştirmek 
için Global Compact Yerel Ağları ve bu ağların üyeleriyle yakın ilişki içinde 
çalışacak, Yerel Ağ üyesi şirketleri su yönetiminde olgunlaşma sürecinde 
temel düzeyden daha ileri uygulamalara doğru taşıyacak. Bu çalışmalar, su 
yönetimi için kolektif eylem içinde iş dünyasının geniş kesimlerinin anlamlı bir 
çaba içine girmesinin hazırlığı niteliği taşıyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bütün programlarımız ve ilgili etkinliklerimiz için lütfen 
web sitemizi ziyaret edin unglobalcompact.org 

 


