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  UN GLOBAL COMPACT İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU (CoP) HAKKINDA 
 
 

S: İlerleme Bildirimi Raporu nedir?   
Y: İlk kez 2004 yılında hayata geçen İlerleme Bildirimi Raporu, UN Global Compact’e katılan şirketlerin On İlke’ye taahhütlerinive bu kapsamdaki uygulamalarını 
her yıl kamuoyu ile paylaştıkları rapordur.. CoP, katılımcı şirketlerin paydaşlarına doğrudan pbir iletişimi olup her rapor UN Global Compact web sayfasında 
kamuoyuyla paylaşılır. COP sunulması, UN Global Compact’e katılan her şirket için zorunludur.  

 
S: İlerleme Bildirimi Raporunun hedefleri nelerdir?   
Y: İlerleme Bildirimi Raporunun hedefleri şunlardır:    

 
▪ UN Global Compact’e katılan şirketlerin hem On İlke hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) konusundaki performanslarına 

ilişkin hesap verebilirliği güçlendirmek,  
▪ Her soruya iyi uygulama örneklerini dahil ederek  ve ek rehberlik ve referans materyallerine erişim sağlayarak sürekli ilerlemeyi 

teşvik   etmek,   
▪ On İlke ve SKA’lara ilişkin geçerli ve karşılaştırılabilir kurumsal veriye paydaş erişimini artırmak. 

 
 
 

İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORUNUN (CoP) GÖZDEN GEÇİRİLMESİ     
 
 

S: UN Global Compact İlerleme Bildirimi Raporunu (CoP) neden güncelliyor? 
Y: 2010 yılında yapılan son CoP revizyonundan bu yana, UN Global Compact’in ortaklaşa yürüttüğü “SKA Raporlaması (Reporting on SDGs)” Eylem Platformu 
başta olmak üzere sürdürülebilirlik raporlamasına dair standartlar ve girişimlerin sayısı arttı.Bu süreçte raporlama ortamı önemli ölçüde gelişti. Paydaşların 
tutarlı ve güvenilir kurumsal ESG verilerine olan talebi de son on yılda önemli ölçüde arttı. Buna paralel olarak BM Genel Sekreteri tarafından takip edilen BM 
sisteminin gözden geçirilmesi süreci, şirketlerin sürdürülebilirliğe dair sorumluluklarını yerine getirmelerine yönelik ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu süreç aynı 
zamanda, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik liderliğini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerindeki etkisini daha çok görünür kılmak için CoP 
gerekliliklerinde değişiklik yapılmasını beraberinde getirdi. UN Global Compact’in 2021-2023 stratejisi de şirketlerin daha hesap verebilir olması için çağrıda 
bulunmaktadır.   

 
CoP'nin mevcut özellikleri bu gelişmelere yeterince cevap verecek durumda olmamakla birlikte.mevcut özellikle SKA’lar başta olmak üzere BM sürdürülebilirlik 
gündemini kapsamlı bir şekilde raporlamaya dahil edememektedir. Ayrıca mevcut CoP, veri madenciliği yapmak, veri toplamak veya karşılaştırmak için 
sistematik bir yöntem sunmamaktadır. Mevcut durumda şirketlerin ne kadar ilerleme kaydettiği On İlke bazında karşılaştırılarak takip edilememektedir. Bu 
durum kurumun itibarı açısından bir risk oluşturmaktadır ve katılımcılara katma değer sağlayamamaktadır.   

 
UN Global Compact, bu şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmasını güncellemek ve  raporlama sistemini yeni trendlere uyarlamak için CoP'yi kapsamlı 
bir şekilde incelemeye almıştır.. 2023 yılından itibaren tüm şirketlerin geliştirilmiş CoP'yi kullanarak raporlama yapması gerekecektir.   
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S: 2023 yılından itibaren geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporunda (CoP) ne gibi değişiklikler olacak?  
Y: 2023'ten itibaren tüm şirketler için bir gereklilik haline gelecek olan geliştirilmiş CoP, halihazırda kullanılan CoP'e göre kayda değer ölçüde revize edilmiştir. 
Yeni CoP iki yenilik içerecektir: a) En üst düzey temsilcinin (CEO veya Yönetim Kurulu Başkanı) UN Global Compact’e verdiği sürekli desteği 
belirten bir açıklama ve b) çevrimiçi bir anket (CoP Anketi). CoP politikasında yapılan değişiklikler daha spesifik olarak aşağıda belirtilmiştir: 

 
▪ Rapor sunulmasını talep eden anlatım formatından standart ankete geçiş (On İlke ve SKA hakkındaki sorulara çevrimiçi yanıt verilmesi)  
▪ ’En üst düzey temsilcinin taahhüdünün yenilenmesi için Dijital İmza Sisteminin kullanılması  
▪ Her şirket için tek bir rapor yükleme dönemi  (her yıl Şubat-Mayıs ayları arası)   
▪ “İletişimsiz (non-communicating)” sürecinin on iki aydan altı aya indirilmesi  
▪ Tek bir anket kullanıldığı için farklı seviyelerin (Temel, Aktif, İleri) olmaması (ileriki yıllarda farklı seviyelerin kullanılması ihtimali vardır).    
▪ “CoP Express” Formunun kaldırılması. 

 
Bu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş CoP Politikası 2023 yılı itibarı ile geçerli olacaktır. Politika 2023 yılında uygulamaya konmadan önce 2022 yılında 
yayımlanarak katılımcıların yeni Politikaya geçişleri sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

 
S: Geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporunun (CoP) katılımcı şirketlere faydaları nelerdir?     

Y: Yeni CoP, sürdürülebilirlik alanında ilerleme kaydedilmesi için daha detaylı verilerin sunulmasını sağlamanın yanı sıra, şirketlere aşağıdaki fırsatları sağlayacaktır: 
▪ On İlke’ye ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlılığı göstererek güvenilirlik ve marka değerni artırma;   
▪ On İlke konusunda kaydedilen ilerlemeyi tutarlı ve uyumlu bir şekilde paydaşlara gösterme.   
▪ İlerleme alanlarını tespit ederek gerekli kaynaklara ve rehberliğe erişerekve  sürdürülebilirlik hedefleri belirleyerek içgörü alma, öğrenme ve performansı 

sürekli artırma.   
▪ Ücretsiz, halka açık ve karşılaştırılabilir kurumsal sürdürülebilirlik verilerinin en büyük kaynaklarından birine erişerek benzer şirketlere göre ilerlemelerini 

karşılaştırma.   
 
S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu yeni bir raporlama standardı mıdır? Yeni İlerleme Bildirimi Raporunun diğer raporlama çerçeveleri ile 
ilişkisi nedir?  
Y: Yeni CoP yeni bir raporlama standardı değildir.Katılımcılara yeni bir değer sunmak ve UN Global Compact stratejisini desteklemek üzere tasarlanmış bir 
platformdur. Yeni CoP anketindeki birçok soru, mevcut standartlara ve çerçevelere dayanmaktadır. Karşılaştırma yapılabilmesi ve şirketlerin soruları daha 
kolay ve hızlı yanıtlayabilmesi için çoktan seçmeli yanıt formatına geçilmiştir. Belirli raporlama standartları (örneğin, GRI) ile ilişkili sorular için, bu 
standartları kullanarak açıklama yapan şirketler, CoP anketindeki bu soruları yanıtlamak için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.  
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GELİŞTİRİLMİŞ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORUNDA (CoP) ŞİRKETLERDEN 
BEKLENTİLER  

 
 

S: Geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporu ne zaman uygulanmaya başlayacak?   
Y: Tüm katılımcı şirketlerin 2023 yılından itibaren geliştirilmiş yeni CoP'yi kullanarak raporlama yapması gerekecektir. Uygulamaya geçilmeden önce 2022 
yılında bir grup “erken geçiş yapan (early adopters)” gönüllü şirketten geliştirilmiş yeni CoP'yi kullanarak raporlama yapmaları istenecektir. “Erken geçiş yapan 
şirketler” (early adopters) hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki soruları inceleyiniz. 

S: Şirketim 2022 yılından itibaren geliştirilmiş CoP platformunu kullanarak İlerleme Bildirimi Raporu’nu gönderebilecek mi?    
Y: 2023 yılından itibaren tüm katılımcı şirketlerin yeni CoP platformunu kullanarak ilerleme bildirimlerini yapmaları gerekecektir. CoP ilerlemelerinden en iyi 
şekilde faydalanabilmek için tüm katılımcı şirketlere 2022 yılında  Erken Geçiş Programına (Early Adopters) katılmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu eşsiz fırsat 
şirketlere, CoP geçişlerini desteklemek için platforma, araçlara ve kaynaklara erken erişim olanağı sağlayacaktır. Bu seçilmiş grup yeni platformu deneyecek, 
geribildirim verecek ve Nisan 2022’den itibaren yeni CoP’yi kullanarak raporlama yapabileceklerdir. Daha fazla bilgi için:  
https://unglobalcompact.org/participation/report/cop/early-adopter-programme. 

 
S: Şirketim Erken Geçiş Programına katılmazsa, 2022 yılı için İlerleme Bildirimi Raporu gerekliliklerimizi nasıl yerine getirebiliriz?   
Y: Erken Geçiş Programına katılmayan tüm şirketler için rapor yükleme tarihleri mevcut CoP politikası ve teslim tarihleriyle uyumlu olmalıdır. (Not: 
Aralık 2022'den sonrasını kapsayacak şekilde uzatma olmayacaktır. CoP'lerini 2022'deki son teslim tarihine kadar yüklemeyen ve 31 Aralık 2022 itibarı 
ile “iletişimsiz (non-communicating)” listesine alınan şirketler, 2023 yılında geliştirilmiş yeni CoP platformu üzerinden CoP’lerini teslim edinceye kadar 
2023 yılı içindeki statüleri “iletişimsiz (non-communicating)” olacaktır.   

 
 S: 2023 yılında uygulanacak geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporunun gereklilikleri, son tarih ve liste dışı bırakma politikaları hakkında nereden 
bilgi alabilirim?   
 Y: 2023'te yürürlüğe   girecek olan yeni CoP Politikası, hangi unsurların CoP kapsamında olduğuna dair önemli bilgileri vermenin yanı sıra raporlama 
yapılmaması durumunda ne olacağına ilişkin bilgi de içerecektir. Şirketlerin yeni CoP’ye geçiş sürecine dair tüm bilgiler ve yeni CoP Politikası 2022 
yılında UN Global Compact web sitesinde yayımlanacaktır.   

 
S: Yeni CoP Politikasında raporlama tarihi, iletişimsizlik (non-communicating) süreci ve ek süre talebindeki değişiklikler nelerdir?     
Y: 2023 yılında geliştirilmiş CoP tüm katılımcılar için zorunlu hale gelecektir. Katılımcı şirketler CoP'lerini her yıl 1 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında 
gönderecektir. Katılımcılar bu süre zarfında CoP'lerini gönderemezse, Haziran'dan Kasım'a kadar sürecek 6 aylık bir “iletişimsiz (non-communicating)” 
statüsüne gireceklerdir. Şirket, CoP'sini Aralık ayına kadar yüklemezse üyelikten çıkarılacaktır.   

S: Bir şirketin İlerleme Bildirimi Raporu gönderimine ilişkin farklı kategori seviyeleri olacak mı?  
Y: Geliştirilmiş CoP'nin bir parçası olarak, gönderilen CoP'ler arasında farklı seviyeler olmayacaktır. UN Global Compact gönderilen verileri daha iyi 
analiz ettiğinde ve bu verilerin şirketlerin farklı ilerleme seviyelerini görünür kılmak için nasıl kullanılabileceği anlaşıldığında bu durum gelecekte 
değişebilir.  

 
S: UN Global Compact İlerleme Bildirimi Raporundaki verilere göre şirketleri sıralayacak ya da puanlayacak mı?  
Y: UN Global Compact, puanlama ya da sıralama sistemleri geliştirmeyecektir.
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S: Katılımcı şirketlerden geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporunda paylaşacakları verilerin güvencesini sağlamaları  istenecek mi?  
Y: Hayır. Böyle yapılması önerilse de veri güvencesi bir zorunluluk olmayacaktır. Yeni CoP’deki sorular, verilerin denetlenip denetlenmediğine dair 
sorular içermektedir.     

 
S: Geliştirilmiş İlerleme Bildirimi Raporu verileri ne için kullanılacak?   
Y: Şirketler tarafından sunulan COP verileri, paydaşların çeşitli şekillerde kullanması için kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şirketler, On İlke ve SKA'larda kaydettikleri 
ilerlemeyi emsalleriyle karşılaştırabilecektir. UN Global Compact başta olmak üzere BM kurumları, sektör ve coğrafya bazında ve SKA’lara göre şirkette 
kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi toplanması ve karşılaştırılması aracılığıyla yürüttüğü programlar hakkında bilgi verme imkanı bulacaktır. YaniUN Global 
Compact CoP verilerini kendi iç takip ve değerlendirme çerçevesi için kullanacaktır. Bununla birlikte CoP kapsamında sunulan veriler halka açıktır. Böylece çeşitli 
paydaşlar bu verilere ulaşıp analizler yapabilecektir. Örneğin yatırımcılar verileri finansal kararlar ve tavsiyelerin yanı sıra, yeni araçlar ve ürün tekliflerinin 
geliştirilmesi için de kullanabilecek, böylece işletmelerden veri talebi miktarını azaltabilecektir. Devletler verileri ülkelerindeki işletmelerin kaydettiği ilerlemeyi 
değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanabilecek, bu alanlarda ilerleme kaydetmek için şirketlere teşvikler sunacak ve gönüllü ulusal incelemelere de konuyla 
ilgili bilgi verecektir. Sivil toplum, CoP verilerini işin sürdürülebilirliğine katkıları daha iyi anlamak ve şirketleri bundan sorumlu tutmak için kullanabilecektir.     

S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu kapsamında, şirketler sürdürülebilirlik veya yıllık faaliyet raporlarını İlerleme Bildirimi Raporu olarak sunmaya 
devam edebilecek mi?   
Y: Yeni CoP'nin ana unsuru belirli sorulardan oluşan ankettir.Bu nedenle bütün işletmelerin anketi doldurması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ve diğer ilgili 
raporlar da ek bilgi sağlamak amacıyla yüklenebilir, ancak bunu yapmak bir gereklilik değildir.    

 
 
 
 

GELİŞTİRİLMİŞ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU (CoP) ANKETİ HAKKINDA 
 
 

S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu anketi nasıl geliştirildi? 
Y: CoP anketi mevcut sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerinden ve standartlarından yararlanmaktadır ve sürdürülebilirlik raporlaması alanında 
kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır. Bu altyapının üzerine paydaşların katkısı ile seçilen ilgili göstergeler soruların ilk versiyonunun 
hazırlanmasında temel teşkil etmiştir. Daha sonra bu sorular BM kuruluşları, işletmeler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, raporlama alanında 
faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere çok sayıda paydaşa gönderilmiş ve geribildirimleri alınmıştır.. Özellikle ILO, UNOHCHR, UNODC ve 
UNEP başta olmak üzere BM ortaklarıyla ve (özellikle Shift olmak üzere) belirli paydaşlarla yapılan ek istişareler sayesinde nihai ankete daha fazla 
teknik girdi sağlanmıştır.   

S: UN Global Compact, İlerleme Bildirimi Raporunu neden standart bir ankete dönüştürdü? 
Y: UN Global Compact’e imza atan şirketler, üyeliğin gerekliliklerinden biri olarak, ilerlemelerini her sene raporlayarak kamuoyuyla paylaşıyorlardı. Bu 
zamana kadar raporlar ayrı formatta hazırlanarak web sitesine yükleniyordu. Bu da verileri konsolide ederek karşılaştırılabilmesini mümkün kılmıyordu.  
Ayrıca paydaşların daha fazla amacına uygun ve karşılaştırılabilir sürdürülebilirlik verisi talebi artıyordu. İşletmelerin On İlke ve SKA’larla ilgili soruları 
çevrimiçi olarak yanıtlaması UN Global Compact’e ve paydaşlara ilgili veriyi ve kaydedilen ilerlemeyi takip etmek için gerekli bilgiyi toplamak, 
karşılaştırmak açısından yardımcı olacaktır. Ayrıca, yeni CoP anketinde verilerin yanı sıra ek açıklamalar da gerektiren sorular vardır ve şirketlere belirli 
yanıtlar için ek bilgi ve açıklama ekleme seçeneği de sunulmuştur.    
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S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu anketi öncelikli konular (materiality) konusunu nasıl ele alıyor?  
Y: UN Global Compact, Avrupa Komisyonu ve diğer kurumlarla uyumlu bir şekilde, hem sürdürülebilirlik konusunun onları nasıl etkilediğini (yani 
“finansal öncelikli konular") hem de bu konuların insanlar ve çevre üzerindeki etkisini (örneğin “öncelikli alanların etkisi (impact materiality”) anlamak 
için gerekli bilgileri şirketlerin bildirmesi gerektiğini belirten "tutarlılık (double materiality)" ilkesini desteklemektedir. CoP anketi öncelikli alanlardaki etki 
(impact materiality)  üzerinde durmaktadır.   
 
Öncelikli konuların tanımlanmasının kuruma özgü bir araştırma olduğunu kabul eden CoP, sektör, boyut veya coğrafyadan bağımsız olarak bütün 
şirketleriilgilendiren konuları ele alan On İlkeye ilişkin sorular içerir. Ayrıca, insan hakları ile ilgili bölüm şirketlere kendi özel konularını seçme fırsatı 
sunar (örneğin, dikkat çekme). Çevre bölümü, yalnızca belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirket katılımcıları tarafından yanıtlanacak (örneğin, su ve 
biyoçeşitlilik üzerine) sektöre özgü sorular da içerir. Şirketin herhangi bir faaliyetinin olmadığı alanlara yönelik sorular olduğunda şirketler “geçersiz (not 
applicable)” yanıtını seçebilir. 

S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu anketindeki tüm soruların yanıtlanması zorunlu olacak mı?   
Y: Evet, anketteki tüm soruların yanıtlanması zorunlu olacaktır. Ancak çevre bölümündeki belirli sorular sadece belirli sektörlerde faaliyet gösteren 
şirketler için geçerlidir. Gelecekte CoP'nin, stratejisinde de tanımlandığı üzere UN Global Compact ile ilgili konularda derinlemesine bilgi edinmek için 
ek isteğe bağlı sorular içermesi beklenmektedir (örneğin, toplumsal cinsiyet veya iklim değişikliği soruları). 

 
S: KOBİ’ler de aynı İlerleme Bildirimi Raporu anketini yanıtlamak zorunda mı?   
Y: Evet,  bütün şirketler, sektörler, coğrafyalar ve büyüklüğe göre şirketlerle ilgili sorular içeren aynı CoP anketini dolduracaktır. Soruların 
çoğunda belirli konularda verisi olmayan işletmelere esneklik sağlayan yanıt seçenekleri de vardır.   

S: Yeni İlerleme Bildirimi Raporu anketinin doldurulması ne kadar sürmektedir?   
Y: Anketi doldurma süresi şirketten şirkete, ayrıca şirketin veri toplama sürecine ve şirketin uygulamakta olduğu On İlke ile bağlantılı faaliyetler 
yelpazesine göre değişmektedir. Tahmini süre iki saat ile (örneğin, yalnızca yerel düzeyde faaliyet gösteren küçük bir şirket için) iki gün (daha büyük 
çokuluslu şirketler için) arasında değişebilir. Şirketler yeni CoP'yi ilk kez yükledikten sonra, bazı sorular ileriki yıllarda otomatik olarak tamamlanacak şekilde 
tasarlandığı için katılımcılar anketi doldurmaya daha az zaman ayıracaklardır.  
 
S: Şirketler İlerleme Bildirimi Raporu anketini doldururken nereden yardım alabilecekler?   
Y: UN Global Compact ve Yerel Ağlar, anketi yanıtlamada şirketlere rehberlik etmek için Rehber Kitap ve webinarlar başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri 
sunacaktır. Konuyla ilgili UN Global Compact CoP sitesinden bilgi alınabilir. Ayrıca, ankete katılan şirketlerin sorularına yanıt vermek için bir yardım masası 
da (helpdesk) kurulacaktır.   

S: İleride İlerleme Bildirimi Raporu anketi değişecek mi?  
 Y: Anket her yıl revize edilecektir. Yıllar içinde verilerin karşılaştırılabilmesi için uzun yıllar boyunca birçok sorunun değişmemesi beklense de kurumsal 
sürdürülebilirlik raporlama alanındaki gelişmeleri yansıtmak amacıyla veya kullanıcı deneyimi geri bildirimlerine göre bazı sorular güncellenebilir. Ayrıca, UN 
Global Compact ve stratejisi ile ilgili konularda (örneğin, cinsiyet veya iklim değişikliği) yeni (zorunlu ve/veya    isteğe    bağlı) soruların önümüzdeki 
yıllarda eklenmesi beklenmektedir. 

S: İlerleme Bildirimi Raporu’nun “SDG Action Manager” Programı ile ilişkisi nedir?     
 Y: CoP verileri kamuoyuna açıktır, SDG Action Manager Programından gelen veriler ise kamuoyu ile paylaşılmaz. Hem CoP hem de SDG Action 
Manager Programı iç yönetimi ve karar alma süreçlerini destekler. Bu araçların her birinin ele aldığı konular arasında bir örtüşme olsa da CoP anketinin 
yapısı UN Global Compact’in On İlkesine odaklanmaktadır, SDG Action Manager anketi ise SKA’lara odaklanır.   


