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UN GLOBAL COMPACT  

Sürdürülebilir işletmeler için aksiyon çağrısı 

 

Biz Kimiz? 

2000 yılında kamuoyuna sunulan UN Global Compact, strateji ve faaliyetlerini insan hakları, çalışma standartları, 

çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on evrensel ilke ile uyumlu hale getirmeleri ve toplumsal hedefler 

doğrultusunda harekete geçmeleri için şirketlere seslenen bir çağrıdır. Bugün 70’ten fazla Yerel Ağ, 160’tan fazla 

ülkede kurulu 9500’ün üzerinde şirket ve 3000 kuruluş ile, her yerden, her büyüklükten ve her sektörden şirketin 

dünyamızı iyileştirmek için önemli bir rol oynayabileceği mesajını dünyanın dört bir yanına yayıyoruz. 

 

Küresel bir hareket 

Misyonumuz, yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için sürdürülebilir şirketler ve diğer sosyal paydaşlarla bir 

küresel hareket oluşturmak. İş dünyası liderleri, sürdürülebilir kalkınmanın sadece bir ahlaki zorunluluk değil, 

işlerini sürdürmenin ve inovasyon yapmanın ön koşulu olduğunu giderek daha açık görüyor. Şirketleri; 

sürdürülebilir kalkınmayı ileri taşımak için uğraşan bütün paydaşlarla- hükümetler, sivil toplum örgütleri, çalışanlar, 

yatırımcılar, eğitimciler ve Birleşmiş Milletler ile- bir araya getirme yeteneği açısından benzersiz bir konuma sahibiz. 

 

 

 UN Global Compact 

iş dünyasını aksiyon almaya çağırıyor: 
 UN Global Compact iş dünyasını destekliyor: 

 

 Stratejiniz ile faaliyetlerinizin temeline On İlkeyi 

yerleştirerek sorumluluk bilinciyle çalışın  

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Paris 

Anlaşması gibi BM girişimlerini başarıya ulaştırmak 

için cesur ve yenilikçi adımlar atın 

 Harekete destek olun ve başkalarının da katılmasını 

sağlayın 

 

 

 Taahhütlerini ve gerçekleştirdiği ilerlemeyi duyurması için iş 

dünyasına sunulan, çığır açıcı, Birleşmiş Milletler Bildirgeleri 

ve Sözleşmelerine sıkı sıkıya bağlı, ilke temelli, kurallı, 

benzersiz bir platform 

 Dünya standartlarında uzmanlığa, araç ve kaynaklara kolay 

erişim  

 İş dünyasına sürdürülebilirlik gündemini şekillendirme ve 

bir iyilik gücü olma imkânı veren, küresel ölçekte sesini 

duyurma imkânı ve çok-paydaşlı bağlantılar 

 

Aşırı yoksulluğa bir son vermek, eşitsizliğe karşı mücadele etmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için 

şirketinizin küresel hareketimize katılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Dünyanın her köşesinde faaliyetlerinin temeline UN 

Global Compact’in On İlkesini yerleştirmeyi ve bu doğrultuda kaydettikleri ilerlemeyi raporlamayı taahhüt eden 

şirketler, sorumlu iş dünyası liderlerinin ve uygulayıcıların oluşturduğu dünyadaki en büyük ağın bir parçasını 

oluşturuyor ve sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmede öncü rol oynuyor. 
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UN Global Compact, hem küresel olarak hem de 70’in üzerinde Yerel Ağ aracılığıyla yerel alanda, sorumluluk 

bilinciyle faaliyet göstererek, cesur adımlar atarak ve iş dünyasının sorumluluk üstlenen diliyle dünya liderleriyle 

diyaloga girerek şirketlere başarılı olmaları için rehberlik ediyor. Ocak 2018’den itibaren şirketinizin ihtiyaçlarına 

daha iyi cevap vermek üzere, Katılımcı veya İmzacı şeklinde iki farklı katılım sistemi oluşturarak iş dünyasına 

desteğimizi çeşitlendirecek ve güçlendireceğiz. 

 

Katılımcı olmak nedir? 

Katılımcılar küresel düzeyde ve ait oldukları ulusal veya bölgesel düzeyde UN Global Compact girişimine aktif olarak 

katılır.  Katılımcı olmak şunları sağlar: 

 Küresel kaynaklara ve etkinliklere tam erişim.  

 Kendi ülkesine özgü kaynaklara ve etkinliklere tam erişim. 

 UN Global Compact dijital platform ve araçlarına tam erişim. 

 Ülkesindeki veya bölgesindeki Global Compact Yerel Ağına tam katılım fırsatları. 

Katılımcı kategorisi bu alandaki öncüler için olduğu kadar, sürdürülebilirlik çabalarına ivme katmak ve küresel 

düzeyde etki yaratmak isteyen öğrenmeye açık kurumlar için de uygun seçenektir.  Katılımcı olarak faaliyetlerini 

sürdürmek için her ölçekten işletmenin yıllık brüt satışlarına/gelirine göre belirlenen bir yıllık parasal katkı yapması 

gereklidir.  

 

İmzacı olmak nedir? 

İmzacılar ulusal ya da bölgesel düzeyde UN Global Compact girişimine aktif olarak katılır. İmzacı olmak şunları 

sağlar: 

 Kendi ülkesine özgü kaynaklara ve etkinliklere tam erişim. 

 UN Global Compact dijital platform ve araçlarına temel erişim. 

 Ülkesindeki veya bölgesindeki Global Compact Yerel Ağına tam katılım fırsatları.  

İmzacı olarak faaliyet sürdürmek için 50 milyon ABD Doları tutarının üzerinde gelire sahip olan işletmelerin yıllık 

brüt satışlarına/gelirine göre belirlenen bir yıllık parasal katkı yapması gereklidir.  Küresel girişimin gönüllülüğe 

dayalı esası küçük işletmeler için korunacaktır.  Yıllık brüt satışları/geliri 50 milyon ABD Doları tutarının altında olan 

şirketlerden, ancak ülkelerindeki Yerel Ağa tam katılımı tercih ederlerse bir parasal katkı yapmaları istenecektir. 

 

  

mailto:iinfo@unglobalcompact.org


 

Yardım etmek için buradayız: soru ve sorunlarınız için lütfen Yerel Ağınıza (info@globalcompactturkiye.org) veya 
UN Global Compact Üye 

İlişkileri takımına (+1-212-907-1301 ya da info@unglobalcompact.org) başvurun. 
3 

Sorumluluk bilinciyle çalışan, sürdürülebilir işletmeler için desteklerimiz: 

Evrensel ilke ve değerlere sıkı sıkıya bağlı bir platform  
Çalışanlarına, yatırımcılarına, müşterilerine, meslektaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve bütün diğer paydaşlara 

sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkça göster ve bu doğrultuda kaydettiğin ilerlemeyi kanıtla.  

● Katılımcı ve İmzacılar taahhütlerini ve bu doğrultuda kaydettikleri ilerlemeyi bütün paydaş kesimlerden gelen uygulayıcılar 

ve liderlerin oluşturduğu dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik ağı aracılığıyla kamuoyuna duyurur.  

 

● Evrensel On İlke ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Katılımcı ve İmzacıların kurumsal taahhütlerini ve 

kaydedilen ilerlemeyi sergiledikleri bir şirket profili UN Global Compact web sitesinde yer alır.   

 

● Katılımcılar için yeni ve geliştirilmiş bir şirket profili aracılığıyla şirketinizin şu nitelikleri vurgulanır: 

○ On İlke ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki taahhütlerinizi gerçekleştirme yolunda kazandığınız 

başarılar  

○ Yenilikçi çözümler ve örnek olay incelemeleri 

○ Başta Eylem Platformları, Akademi dersleri ve etkinlikler olmak üzere UN Global Compact faaliyetlerine katılım 

○ Global Compact LEAD üyesi, Atılımcı İnovasyon Yarışması kazananı ya da SKH öncüsü statüleri sahipliği  

 

● Yeni: Katılımcı ve İmzacıların öncü sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilham verici çözümleri için Global Compact’in 

geliştirilmiş dijital, sosyal ve medya etkinlikleri aracılığıyla geniş kapsamlı görünürlük ve tanınma. 

 

● Katılımcı ve İmzacıların kurumsal taahhütleri ve kaydedilen ilerleme ile kamuoyunda görünürlük kazanması ve tanınması 

için yeni katılanlara imza töreni, konuşma yapma ve medyada yer alma gibi imkanlar sunan UN Global Compact etkinlik 

ve konferansları.  

○ Katılımcılar UN Global Compact ana küresel etkinliklerine davet edilir: 

■ Yılda bir kez BM Genel Kurulu sırasında toplanan UN Global Compact Liderler Zirvesi 

■ Yılda bir kez ikinci çeyrek sırasında toplanan Küresel Hedefleri Yerel İşlere Dönüştürmek toplantısı 

○ Katılımcılar ve İmzacılar ülkelere özgü etkinlik, konferans ve atölye çalışmalarına davet edilir.  

 

● Katılımcılar ve İmzacılar kurumsal iletişimlerinde “We Support UN Global Compact” logosunu kullanabilir.   

Katılımcılar, ayrıca yeni UN Global Compact dijital/sosyal/medya araç kutusunu da kullanabilir.  

 

● Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada sıra dışı ilerleme kaydeden Katılımcı ve İmzacılar SKH Öncüsü seçilerek ayrı 

bir tanınma ve görünürlük elde edebilir. Katılımcılar ayrıca performanslarına göre Global Compact LEAD üyesi olarak 

tanınma ayrıcalığını da kazanabilir ve “Global Compact LEAD” logosunu kullanabilir.  
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Dünya standartlarında uzmanlığa, araçlara ve ortaklara kolay erişim 
Sürdürülebilirlik yolculuğunun hangi aşamasında olursanız olun, UN Global Compact en uygun araç ve kaynaklar, 

ortaklar ve meslektaşlar, öncü ve ilham verici uygulamalar ve uzman rehberlik hizmetleri ile sizin aranızda gerekli 

bağlantıları etkin olarak kurar.  

 

● Katılımcılar ve İmzacılar, her paydaş topluluğundan uygulayıcıları ve liderleri barındıran dünyanın en büyük kurumsal 

sürdürülebilirlik ağı aracılığıyla öğrenme, bağlantılar yapma ve ortaklıklar kurma imkanlarına kavuşur. 

 

● Katılımcılar ve İmzacılar UN Global Compact’in dünya standartlarında sürdürülebilirlik içeriğini, araçlarını ve 

kaynaklarını barındıran kütüphanesine erişebilir. Uzmanlar ve ortaklarla işbirliği içinde geliştirilen bu kaynaklar, başta 

UN Global Compact On İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olmak üzere, sürdürülebilirlik konusuyla ilişkili geniş 

bir alanı kapsamaktadır. Alanında en iyi olacak yeni bir dizi içerik de sürdürülebilir kalkınma ve sorumluluk sahibi 

işletmeler dünyasının her yanından katkılarla derlenecek ve oluşturulacaktır.  

 

● Katılımdan en fazla yararın sağlanması ve bu süreçte gereken desteğin alınması için Katılımcılar, bu amaçla kurulmuş UN 

Global Compact yardım masası ve destek hizmetleri birimine erişebilir ve UN Global Compact’e küresel düzeyde katılım 

için rehberlik alarak sürdürülebilirlik çabalarını ileriye taşıyabilir. Katılımcılar ve İmzacılar benzer bir destek ve rehberlik 

hizmetini kendi Yerel Ağları üzerinden de alabilir.  

 

● YENİ: UN Global Compact Navigator 

o Navigator, iş dünyasının Küresel Hedeflere ulaşma yolundaki toplu etkisine ilişkin bilgiler ve toplulaştırılmış 

veriler sağlayan bir dijital araç olarak tasarlanacaktır. Kullanımı kolay bu dijital araç şirketlere performanslarını 

değerlendirme, On İlke ve Küresel Hedefleri hayata geçirme yolunda kaydettikleri ilerlemeyi ölçme imkânı 

sunacaktır.  

o  Katılımcılar bu aracı kullanarak şunları elde edecektir: 

▪ Küresel Hedeflere doğru ilerlemek ve On İlke’yi hayata geçirmek için kuruma özel yol haritası  

▪ Yaratılacak etkiyi büyütme ve derinleştirmede yardımcı olmak üzere seçilip düzenlenmiş, eylem 

kılavuzu olacak nitelikte araçlar ve kaynaklar ile kuruma özel rehberlik hizmeti. 

o Katılımcılar ve İmzacılar bu aracı kullanarak temel göstergelerden ve aynı alanda çalışanlardan elde edilen 

kıyaslama verilerine erişebilecektir. 

 

● YENİ: UN Global Compact Akademisi 

o UN Global Compact Katılımcıları, On İlke ve Küresel Hedefler üzerine bir müfredatı olan küresel bir öğrenim 

topluluğunda yerlerini alabilir. 

o İnternet üzerinden seminerler, sesli ve görüntülü internet yayıncılığı ve yüz yüze koçluk yapma yöntemlerini bir 

arada kullanan Akademi, şirketlerin küresel düşünce önderlerinden, uzmanlardan, BM’den ve iş dünyasının 

diğer üyelerinden öğrenmelerine ve onlarla etkileşim içinde olmalarına ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki 

son eğilimler üzerine güncel bilgilerle donanmalarına yardımcı olacaktır.   

o Olası partnerler arasında Harvard, Cambridge, MIT, INSEAD, PRI ve EdX bulunmaktadır.  

o İmzacılar, üretilen içeriğe ve eğitime UN Global Compact kütüphanesi ya da kendi Yerel Ağları aracılığıyla erişim 

sağlayabilir. 
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  Sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmek için  

küresel ölçekte sesini duyurma imkanı ve bağlantılar  
UN Global Compact’in küresel ölçekte sesini duyurma ve paydaşları bir araya getirme gücünün sağladığı avantajdan 

yararlanın ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında geleceğin liderliğini, beklentilerini ve kurallarını şekillendirin. 

Sorumluluk bilinciyle çalışan, sürdürülebilir işletmelerin sesini dünya liderleriyle diyalog masasına taşıyın. 

 

 

● Sadece davetlilere açık, üst düzey UN Global Compact ve BM toplantılarında, BM Yöneticileriyle, bakanlarla, şirket genel 

müdürleriyle, liderler ve nüfuzlu kişilerle tanışın ve doğrudan ilişki kurun.  

 

Katılımcılar doğrudan UN Global Compact tarafından aşağıdaki etkinliklere davet edilir: 

o Başta aşağıda sıralananlar olmak üzere küresel toplantılar ve BM yan etkinlikleri: 

▪ UN Global Compact CEO Yuvarlak Masa Toplantısı 

▪ BM Özel Sektör Forumu 

▪ BM Genel Sekreterinin İklim Değişikliği üzerine üst Düzey Paydaşlar Toplantısı 

▪ Üst Düzey Siyasi Forum ve SKH İş Dünyası Forumu 

o 2018 yılı programlı toplantıları: 

▪ Kadının Güçlenmesi İlkeleri(WEPs) Yıllık Etkinliği 

▪ Dünya Su Haftası 

▪ Sığınmacılar ve Göç Zirvesi  

▪ BM İklim Değişikliği Konferansı 

▪ BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu 

Katılımcılar ve İmzacılar ulusal ve Yerel Ağ toplantılarına davet edilir.  

 

● BM-iş dünyası ortaklıkları 

o UN Global Compact, BM-iş dünyası ortaklıklarının odak noktasını oluşturmaya devam edecektir. Katılımcılar olası 

BM partnerleri ile bağlantı kurmak için tanıştırma, işbirliği atölyeleri, eğitimler ve BM-iş dünyası ortaklıklarını 

geliştirmeye ve ölçeklendirmeye yönelik bir dizi başka stratejik danışmanlık hizmeti aracılığıyla küresel ölçekte 

destek alacaktır. 

o Katılımcılar ve İmzacılar BM partneri kurumlarla ulusal düzeyde bağlantılar kurmak için benzer bir destek alabilir. 

 

● YENİ: Katılımcılar, öncü uygulamaları birlikte yaratmak, sergilemek ve paylaşmak, bu arada birbirine bağlı karmaşık 

meselelere çözüm getirmek, yeni pazar fırsatları araştırmak ve SKHler çerçevesinde inovasyon yapmak üzere Global 

Compact Eylem Platformları gibi liderlik programlarına katılabilir. 

o İki ya da daha fazla Eylem Platformuna katılan ve sürdürülebilirlik alanında liderlik sergileyen şirketler Global 

Compact LEAD üyeliği statüsünü kazanmaya aday olabilir. 
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Global Compact Türkiye 

 

Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye’nin en önde gelen platformlarından biri olmaya 

devam ediyor. Küresel sürdürülebilirlik gündemine katkıda bulunmayı ve hem yerel hem de küresel düzeyde 

işbirlikleri inşa etmeyi sürdürüyoruz.  Sürdürülebilirlik uygulamalarını derinleştirerek yaşamak istediğimiz dünyayı 

yaratmak için şirketleri ve diğer paydaşları harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.  Odaklandığımız öncelikli alanlar 

arasında Kadının Güçlenmesi, Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri bulunuyor.  

Türkiye’de sürdürülebilirlik gündeminin öncüsü olduğumuz ve iyi uygulamaların başlatıcısı olduğumuz için 

gururluyuz. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacı sayısı açısından dünyada Japonya ile birlikte 1. sıradayız. 

2017 yılında 7 büyük banka Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atarak finansmanını yaptıkları projelerin 

toplumsal ve çevresel etkilerini göz önüne almayı taahhüt ettiler. İyi uygulamaları paylaşma, birbirinden öğrenme, 

BM kuruluşları ve başka sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapma yoluyla tedarik zincirlerinin dönüştürücü etkisine 

inanıyoruz. 

İlişki ağlarımız sayesinde şirketler sürdürülebilirlik taahhütlerini hayata geçirmek üzere yerel bağlantılar kurabilir ve 

rehberlik desteği alabilir. 

 

Küresel Hedefleri Yerel İşlere Dönüştürmek  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması evrensel bir nitelik taşısa da bu meselelerin her ülkenin 

kendi özgün tarihini, kültürünü ve yeteneklerini seferber edebileceği ulusal düzeyde ele alınması en iyi yöntem 

olacaktır. 

 

Ülkeler bu Küresel Hedeflere ulaşmak için ulusal planlarını belirleyip yürürlüğe soktukça, dünyanın her yerindeki 

Global Compact Yerel Ağları; iş dünyasının hükümet, BM, sivil toplum örgütleri ve yerel topluluklar dahil bütün 

diğer paydaşlarla ortak bir yaklaşım geliştirmesi için bir platform sunacaktır.  

 

Küresel Hedeflerin belirlenmesi aşamasında, binlerce sorumlu işletmenin sesini bir araya getiren ülke ağlarımız, 

hedefleri şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Şimdi bu gündeme canlılık ve derinlik kazandırmak üzere 

çalışmalarına hız katıyorlar. 

 

Özel etkinlik ve fırsatlara ilişkin bilgi almak için Yerel Ağınızla ilişkiye geçin. 
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KATILIM KATEGORİSİ AYRINTILARI 

 

KATILIMCI İMZACI 

70’in üzerinde ülkedeki Global Compact Yerel Ağlarına erişim.  
(50 milyon ABD Doları altı İmzacılar ve bağlı şirketler için ek parasal katkı gerektirir)  

x x 

TAAHHÜTLERİNİ DUYURMA VE TANITIM 

Dijital Profil UN Global Compact web sitesinde yıllık İlerleme Bildirimi (COP) dahil olmak üzere temel 

şirket profilinin yer alması 
x x 

UN Global Compact web sitesinde geniş kapsamlı şirket profilinin yer alması x  

Görünürlük ve 

Tanınma 

Ülkeye özgü etkinlik ve konferanslarda yer alma fırsatlarıyla, geleneksel, dijital ve sosyal 

medya aracılığıyla, bir SKH öncüsü olarak   

x x 

Küresel etkinlik ve konferanslarda yer alma fırsatlarıyla, geleneksel, dijital ve sosyal 

medya aracılığıyla, bir SKH öncüsü olarak ya da Global Compact LEAD statüsüyle 
x  

Logo ve Medya 

Araçları 

UN Global Compact katılımını duyurma araçları Logo + Araç kutusu Logo 

ARAÇ VE KAYNAKLARA KOLAY ERİŞİM 

Destek Rehberlik ve destek hizmetleri için UN Global Compact yardım masasına erişim  x x 

Sürdürülebilirlik 

İçeriği ve Öğrenim 
 UN Global Compact dijital kitaplığındaki dünya standartlarında sürdürülebilirlik içeriğine 

ve diğer malzemelere erişim 
x x 

 UN Global Compact Akademisi yönlendirilmiş eğitim ve koçluk hizmetlerine erişim  x  

UN Global Compact 

Navigator 

Öz-değerlendirme ve kıyaslama x x 

Kuruma özel yol haritası ve içerik belirleme x   

KÜRESEL İLİŞKİ VE BAĞLANTILAR 

Ortaklık ve İşbirliği BM-iş dünyası ortaklık destek ve danışmanlık hizmetlerine erişim.   x x 

Küresel Etkinlik ve 

Toplantılar 

 UN Global Compact Liderler Zirvesi ve Küresel Hedefleri Yerel İşlere Dönüştürmek 

bölgesel toplantıları başta olmak üzere UN Global Compact ana etkinliklerine, programlı 

küresel toplantılara ve BM yan etkinliklerine katılım için davetiye 

x   

Küresel liderlik 

programları 
UN Global Compact Eylem Platformlarına katılma imkânı 
(ek parasal katkı gerektirir)  
— www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms 

x   

Global Compact LEAD statüsüne seçilme hakkı 
(iki ya da daha fazla Eylem Platformuna katılan şirketler için geçerlidir) 

x   

 

mailto:iinfo@unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms
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KATILIMCI İMZACI YABANCI 

İŞTİRAK* 

EYLEM 

PLATFORMLARI 

(Her Biri) 

YILLIK BRÜT SATIŞLAR/GELİRLERE GÖRE ŞİRKET 

GELİR KATEGORİSİ 

ZORUNLU YILLIK KATKI PAYLARI**   

>5 milyar ABD Doları  20.000  

ABD Doları 

 10.000  

ABD Doları 

77.000 

ABD Doları 

720.000 

ABD Doları 

1 – 5 milyar ABD Doları   15.000  

ABD Doları 

 7.500  

ABD Doları 

55.250 

AABD Doları 

515.000 

AABD Doları 

250 milyon – 1 milyar ABD Doları  10.000  

ABD Doları 

 5.000  

ABD Doları 

73.500 

AABD Doları 

710.000 

AABD Doları 

50 – 250 milyon ABD Doları  5.000  

ABD Doları 

 2.500  

ABD Doları 

71.750 

AABD Doları 

75.000 

AABD Doları 

25 – 50 milyon ABD Doları  2.500  

ABD Doları 

 1.000 * 

ABD Doları 

7700 

AABD Doları 

72.500 

AABD Doları 

<25 milyon ABD Doları  1.250  

ABD Doları 

 500*  

ABD Doları 

7350 

AABD Doları 

71.250 

AABD Doları 

*Yerel Ağa katılım 
**2018 yılı geçiş yılı olacaktır. 2018 yılında tabloda yer alan İmzacı, Katılımcı ve Yabancı İştirak katkı paylarının en az %50’sinin 

ödenmesi durumunda üyelik devamı mümkün olacaktır. 

 

Global Compact Türkiye Hesap Bilgileri: 

Açıklama: Global Compact Türkiye Yıllık Katkı Payı Ödemesi 

Hesap Adı: TÜSİAD-USD 

Banka: İş Bankası 

Şube: Galatasaray 

IBAN: TR12 0006 4000 0021 0113 3769 77 

 

İmzacılar ve Katılımcıların 2018 için yıllık katkılarını Haziran 2018 tarihine kadar ödemeleri beklenmektedir. 

Katkılar, faaliyette bulunulan ülkenin Global Compact Yerel Ağı ile işbirliği içinde, programların ve katılımcı 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. İmzacı ve Katılımcıların yıllık katkıları toplamının yüzde 5’i, yeni 

Yerel Ağlar kurmak ya da başlangıç aşamasındakileri desteklemek amacıyla bir Yerel Ağ Geliştirme Fonu’nda 

toplanacaktır.  

 

Şirketinizin kurulu olduğu ülkedeki Yerel Ağa katılım bedeli, Büyük şirketler ve Katılımcı kategorisinde hareket 

etmeyi tercih eden bütün şirketler için zorunlu yıllık katkı payına dahildir. Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi, yıllık 

brüt geliri/satışları 50 milyon ABD Doları tutarının altında olan ve İmzacı kategorisinde olan şirketler için zorunlu bir 

katkı payı yoktur. Yıllık brüt geliri/satışları 50 milyon ABD Doları tutarının altında olan İmzacılardan, ancak 

ülkelerindeki Yerel Ağa dahil olmak isterse bir yıllık parasal katkı istenir. Yerel Ağ katılımının sağladığı yararlar 

kategorilere göre farklılık gösterebilir. Katılımın sağlayacağı yararlara ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen Yerel 

Ağınızla temas kurun. Yerel Ağınızla iletişime geçmek için: info@globalcompactturkiye.org  

 

Aktif İmzacı ya da Katılımcılara bağlı iştirakler ve bağlı kuruluşlar UN Global Compact’e 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 gerekmektedir. Bağlı kuruluş UN 

mailto:iinfo@unglobalcompact.org
mailto:info@globalcompactturkiye.org
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Global Compact’in sağladığı imkanların tamamından yararlanmak isterse aktif İmzacı ya da Katılımcı olarak sürece 

dahil olmalı ve zorunlu yıllık katkı payını ödemelidir. Web sitemizde iştirakler politikamızı okuyabilirsiniz. 

 

 (“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 Bildirimi 

(COP) sunmayı sürdürmesi gerektiğini lütfen unutmayınız. 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 inisiyatifinden çıkarılmasına 

yol açabilir. Web sitemizde COP politikamızı okuyabilirsiniz. 

mailto:iinfo@unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/policy/UNGlobalCompact_SubsidiaryPolicy.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/policy/UNGlobalCompact_SubsidiaryPolicy.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
https://www.unglobalcompact.org/library/1851

