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Global Compact T rkiye Genel Kurul Divan Ba kanl    na

Global T rkiye Platformu nun ( Platform ) 2017 y l i erisindeki nakit giri ve   k  lar ile ilgili olarak
sizinle anla maya vard   m z  zere,  zerinde mutab k kal nm  prosed rleri ve incelemeleri
ger ekle tirmi bulunuyoruz.

˙ al  malar m za baz olan 2017 y l na ait nakit temelli gelir ve harcama hareketleri a a  daki  ekilde
 zetlenmi tir:

Gelirler:

Platformun 2017 y l i erisindeki toplam gelirleri, 13 tanesi Y netim Kurulu  yesi, 10 tanesi ise Y netim
Kurulu haricindeki di er Platform imzac lar ndan olu mak  zere toplam 23 adet  yeden tahsil edilen
233.198 TL tutar ndaki katk pay ndan olu maktad r. S z konusu tutarlar n UN Global Compact
taraf ndan a  klanan minimum katk paylar  er evesinde hesapland   ve nakit olarak tahsil edildi i
banka hesap  zetlerinden kontrol edilmi tir.

Giderler:

Platformun 2017 y l i erisinde 186.467 TL giderleri
tutar ndaki giderlerin i eri i a a  daki gibidir:

Personel giderleri
Dan  manl k giderleri
Seyahat giderleri
Terc me giderleri
Di er giderlerler
K rtasiye giderleri

Toplam 186.467
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI’NA 

                                                                                                                      İSTANBUL 

Global Compact Türkiye Platformu’nun 2017 yılı faaliyetleri tüzüğün ve yürürlükteki 
kanunların bize verdiği yetkiler ve sorumluluklar doğrultusunda incelenmiştir. Tarafımıza 
sunulan faaliyet raporu, mali tablo ve işleyişe ilişkin belgeler üzerinde yapılan değerlendirme 
sonucunda Platformun, 2017 yılı içerisinde, mevzuat ve tüzük hükümleri çerçevesinde 
hareket ettiği tespit edilmiştir. 

Faaliyet raporunda özellikle kadın erkek eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik 
faaliyetlere ağırlık verildiği görülmüş olup, ülkemizdeki kadına karşı ayrımcılık sorunu dikkate 
alındığında bu durum büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.  

Ayrıca Sürdürülebilir Finansman Bildirgesinin imzalanması sevinçle karşılanmış ve ekonomik 
kalkınmanın ülkemizde doğal ve kültürel mirasta tahribat yaratmadan gerçekleşmesi 
konusunda Bildirge’nin önemli bir aşama olduğunun kaydedilmiştir. Bildirgeye imza atan 
şirketlerimizin faaliyetlerini şeffaf bir şekilde raporlaması ve bu konuda sivil toplumla 
yapılacak işbirliklerine dikkat çekmek isteriz. 

Çalışma ve iş güvenliği standartlarının sağlanması, çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesi ve 
yolsuzlukla mücadele gibi Global Compact’ın diğer önemli ilkelerinin de dikkate alınarak 
gerek çalışma grupları kurulması, gerek diğer faaliyet ve etkinliklerin bu konuları da içerecek 
daha çeşitlendirilmiş bir şekilde yapılması önerisini dikkatlerinize sunarız. 

Gereğinin yapılmasını arzederiz.  

          Saygılarımızla,  
 

                   
        E. Oya Özarslan    
       Uluslararası Şefafflık Derneği 
              Yönetim Kurulu Başkanı 
 


