Online Başvuru Rehberi
- Şirket Dışı Kuruluşlar içinUN Global Compact’e üye olmak için şirket dışı kuruluşlar:

Taahhüt Mektubu hazırlar

(Aşağıda Şekil1) Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri’ne hitaben
yazılan ve Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanan bu mektup, şunları
taahhüt eder:
• UN Global Compact ve 10 İlke’ye bağlılık,
• BM hedeflerini destekleyecek eylemlerde bulunmak ve
• Her iki yılda bir Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlamak
Şirket Dışı Kuruluşlar için Sorumluluk Bildirimi Raporu’nun (COE) gereksinimleri şunlardır:
1. Mektup, kuruluşun antetli kağıdına basılır.
2. Mektup, BM Genel Sekteri’ne hitaben yazılır.
3. Açıklamada, kuruluşun UN Global Compact’in 10 İlkesi’ne destek olma, bu girişimin
faaliyetlerinde yer alma ve katılma tarihinden sonraki iki yıl içerisinde ve sonrasında her iki
yılda bir Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlama taahhüdü yer alır.
4. Taahhüt mektubu şirketin en yetkili yöneticisi veya buna denk pozisyonda birisi tarafından
imzalanır (isim ve unvan okunaklı bir şekilde imzanın alt tarafında basılı hâlde bulunmalıdır).
5. Tek sayfalık bir açıklama olan Taahhüt Mektubu, Online Başvuru Formu’nu doldurmadan önce
taratılıp yüklemeye hazır hale getirilir.

Online Başvuru Formu’nu doldurur

(Aşağıdaki Şekil 2a-2b) ve üst yönetici
tarafından imzalanan Taahhüt Mektubu’nun dijital bir kopyasını karşıya yükler.
•

Lütfen Taahhüt Mektubu’nuzun yukarıda belirtilen gereklilikleri karşıladığından ve mektubu
imzalayan şirket yöneticisinin adının, online kayıt formundaki girdiyle uyuştuğundan emin
olunuz.
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Şekil 1- Örnek Şablon- Şirket Dışı Kurumlar için UN Global Compact Taahhüt Mektubu Örneği

1.

Resmi kuruluş anteti

28.01.2018
H.E. António Guterres
Secretary-General 1.
New York, NY 10017
USA

2.

Bu mektup BM Genel Sekreteri’ne hitaben
yazılmıştır.

3. Açıklamada, kuruluşun UN Global
Compact’in 10 İkesi’ne bağlılık
taahhüdü yer alır.

Mr.desteklenmesi
Secretary General,
4. Açıklamada, girişimin
için şirket
I amönerilen
pleasedetkinliklere
to confirm that Go Green International Environmental Group supports the ten principles of the
dışı üyelerin türüne göre
katılma taahhüdü yerUN
alır. Global Compact with respect to human rights, labour, environment and anti-corruption. With this
commitment, we express our intent to support the Global Compact advancing these principles, and will
make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the general public.

We also pledge to participate in and engage with the UN Global Compact in the following way(s): [please
insert description of the ways in which your organization wishes to engage and participate; please refer to:
http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/non_business_participation.html for suggested
engagement options according to your organization type].
We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact is the submission of a
Communication on Engagement (COE) that describes our organization’s efforts to support the
implementation of the ten principles and to engage with the Global Compact. We support public
accountability and transparency, and therefore commit to report on progress within two years of joining the
Global Compact and every two years thereafter according to the Global Compact COE policy.
Sincerely yours,
5. Açıklamada, katılım tarihinden sonraki iki yıl
içerisinde ve sonrasında her iki yılda bir
Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlama
taahhüdü yer alır.

6. Mektup, şirketin en yetkili yöneticisi veya buna
denk pozisyonda birisi tarafından imzalanır (isim
ve unvan okunaklı bir şekilde imzanın alt tarafında
basılı hâlde bulunmalıdır).
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7. Mektup (tek sayfalık açıklama), Online Başvuru
Formu doldurulmadan önce taratılıp yüklemeye
hazır hale getirilir.

Şekil 2a. Şirket Dışı Kuruluşlar için Online Başvuru Formu (1/4)

Şirketteki tam zamanlı çalışan sayısı

Kuruluşunuzun resmi olarak nereye ve ne zamandan beri kayıtlı
olduğunu belirtiniz. Kayıtlı olduğunuz yerdeki yetkili makamı ve
kayıt numaranızı da tanımlayınız. Eğer bu bilgilere sahip
değilseniz yasal durumunuzu açıklayan resmî belgeleri
tanımlayınız (örneğin mutabakat anlaşmaları, hangi yasal
çerçevede kurulduğunuza ilişkin belgeler, tüzük, vekaletname
vb.).
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Şekil 2b. Şirket Dışı Kuruluşlar için Online Başvuru Formu (2/4)

Bu kişi kuruluşun UN Global Compact’teki temel irtibat kişisidir. Lütfen
kullanıcı isim ve şifrenizi saklayınız, bu bilgiler UN Global Compact
sistemine giriş yaparken gerekli olacaktır.
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Şekil 2c. Şirket Dışı Kuruluşlar için Online Başvuru Formu (3/4)
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Şekil 2d. Şirket Dışı Kuruluşlar için Online Başvuru Formu (4/4)

Taahhüt Mektubu’nun tüm şartları
sağladığından emin olunuz.

Kuruluşunuzun misyon ve faaliyetlerine
ilişkin kısa bir açıklama yazınız (en fazla
1000 karakter).
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