UN GLOBAL
COMPACT
Küresel Kolektif Etkiyi
Hızlandırma ve Ölçeklendirme

UN GLOBAL COMPACT
Dünya iklim krizinden eşitsizliklere birçok konuda sorunla karşı karşıya. Araştırmalar, iklim konusunda derhal hızlı bir şekilde geniş
ölçekli eyleme geçilmezse küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırma hedefine ulaşamayacağımızı öngörüyor. Toplumsal cinsiyete
dayalı ekonomik eşitsizlik de pandemiyle birlikte daha da derinleşti. Bunların yanı sıra 10 çocuktan 1’inin çocuk işçiliğine maruz
kaldığı, her gün 7.500 insanın güvenli olmayan ve sağlıksız çalışma koşullarından dolayı hayatını kaybettiği, dünya genelinde
eşitsizliğin ve ırkçılığın artarak yükseldiği düşünüldüğünde acilen harekete geçmemiz gerektiği ortada. Bu konuda iş dünyasına
büyük görev düşüyor.
Şirketlerin üzerindeki baskı artıyor
Müşterilerin, çalışanların ve yatırımcıların artan beklentileri şirketlere harekete geçmeleri için baskı yapıyor. Pandemi daha
sürdürülebilir iş modellerine geçme ihtiyacını daha da ön plana çıkardı. Daha sürdürülebilir ve adil bir dünya için işletmelere kritik
bir görev düşüyor. Bu durumda nereden başlamak lazım?

UN Global Compact, 160’ın üzerinde ülkede, 69 yerel ağ ve 15.000’in üzerinde şirket ve
3.800’den fazla şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir.
En önemli konular tek bir küresel ilkeler sözleşmesinde toplanmıştır.

14,000+

3,800+

160

69

Şirket

Şirket-dışı Kuruluş

Ülke

Yerel Ağ

İş dünyası daha iyi bir dünya için birleşiyor
BM Genel Sekreteri’nin özel bir inisiyatifi olan United Nations Global Compact, dünya çapındaki şirketlerin operasyonlarını ve
stratejilerini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri
çağrısında bulunur.
Amacımız
Amacımız, değişimi mümkün kılan, hesap verebilir şirketler ve ekosistemler aracılığıyla 10 İlke’yi muhafaza ederek ve
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’ları) yerine getirerek iş dünyasının küresel kolektif etkisini hızlandırmak ve
ölçeklendirmek. Şirketler, UN Global Compact ile dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorlukların çözümünde ölçülebilir etki
yaratarak sürdürülebilir değer elde ederler.

Bir Şirket UN Global Compact’e Katıldığında

İş dünyasının en hızlı
ve en çok etki
yaratabileceği
alanlarda somut
hedefler belirler ve
ilerleme kaydeder.

69’un üzerinde Yerel
Ağ ve çok sayıda
paydaşın yer aldığı
küresel platformlar
sayesinde iddialı ve
gerçekçi hedeflerini
ölçeklendirir.

Güvenilir bir raporlama
çerçevesi sayesinde
ölçülebilir ilerleme kaydeder
ve bunun iletişimini yapar.

İnsan Hakları| Çalışma Standartları |
Çevre | Yolsuzlukla Mücadele
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ON İLKE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

10 İlke ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
UN Global Compact’in 10 İlke’si, kurumsal sürdürülebilirlik için ortak bir etik ve uygulama çerçevesi sağlar.
Birleşmiş Milletler bildirgelerine ve sözleşmelerine dayanan bu evrensel ilkeler, şirketlerin günlük stratejilerine ve
operasyonlarına dahil etmeleri gereken temel değerleri temsil eder.
2015 yılında tüm ülkelerin kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA’lar) ise adil ve sürdürülebilir bir
dünya için tüm paydaşlara bir yol haritası sunar. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin merkezinde yer alan
Küresel Amaçlar, bugüne kadar insanlık için benimsenmiş en cesur vizyonun ölçeğini ve hedefini gösterir.
Arzuladığımız dünyayı yaratmak için hükümetlerin, iş dünyasının ve diğer paydaşların üzerinde çalışmaları
gereken uzun vadeli hedeflerdir. 10 İlke ve SKA’lar, şirketlerin sorumlu uygulamalarını artırarak insanlara ve
gezegene olumlu etki yaratmalarını sağlayacak değerler ve vizyon sunar.

İnsan Hakları

Çevre

Çalışma
Standartları

Yolsuzlukla
Mücadele
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YEREL AĞLARIMIZ

UN Global Compact’in Yerel Ağları
Şirketler, operasyonlarını sorumlu bir şekilde yerine getirirken
sahada birbirinden farklı zorluklarla karşılaşabilir ve olumlu etki
yaratmak için çeşitli fırsatlara erişir. Operasyonları ve tedarik
zincirleri dünya geneline yayılan şirketlerin genel merkezlerinden
çok uzaktaki konumlarda mevcut durumları anlamaları ve
sürdürülebilirliğe yerel bir gözle bakmaları gerekir.
UN Global Compact’in Yerel Ağları, UN Global Compact ve 10
İlke’nin ülke düzeyine ulaşmasını sağlar. Yerel Ağlar, global
stratejiyi yerel önceliklerle birleştirerek iş dünyasını harekete
geçirir. Bununla birlikte şirketler için gelişim, öğrenme ve kapasite
gelişimi, diyalog ortamı ve kolektif etkiyi artıracak inisiyatifler
başlatır ve iş ortaklıklarını kolaylaştırır. Yerel Ağlarımız aracılığıyla
şirketler, diğer işletmeler ve STK’lar, hükümet ve akademiden
paydaşlarla yerel bağlantılar kurabilir ve sürdürülebilirlik
taahhütlerini eyleme geçirmek için rehberlik alabilir.
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UN GLOBAL COMPACT’İN ÇALIŞMA ALANLARI
Dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak
İşletmelerin sonuçlar üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğu yedi odaklanan alan.
1. Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzluğun yalnızca bir türü olan rüşvetin yıllık maliyetinin 1,5 ile 2 trilyon dolar arasında olduğu, yani küresel
GSYİH’nin neredeyse yüzde ikisine denk geldiği tahmin ediliyor. Yolsuzluk, dünya genelinde ekonomik ve sosyal
kalkınmanın önündeki büyük bir engel ve SKA’ların başarısına zarar veriyor. Eşit şartların oluşturulması için şirketlerin
kendi içlerinde ve tedarik zincirlerinde yolsuzlukla mücadelede için proaktif bir şekilde politikalar ve somut eylemler
geliştirmeleri ve bunları uygulamaları gerekir. Aynı zamanda şirketler; diğer işletmeler, sivil toplum ve uluslararası
kuruluşlarla kolektif eylem içinde olmalıdır.
2. İklim Değişikliği
Dünya bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde bir sıcaklık artışına doğru gidiyor. Şimdiden ısınma 1,2°C’ye ulaştı ve bu haliyle
bile her kıtada daha önce görülmemiş sıra dışı iklim olaylarına ve büyük dalgalanmalara tanık oluyoruz. 2050’de net
sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için 2030’a kadar emisyonu 2010 düzeylerinin yarısına çekmemiz gerekiyor.
Karbonsuz ve dayanıklı bir ekonomiye doğru ilerlemenin hızlandırılmasında iş dünyasına büyük görev düşüyor. Bu
vizyonu desteklemek üzere, iş dünyasının liderlerini 2050’ye kadar net sıfır karbona ulaşmamız için katkıda bulunmaya
ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal etkiyi ve artan eşitsizlikleri göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz.
3. İnsan Hakları
İş dünyasının insan haklarına saygısının temini, UN Global Compact’in ve 10 İlke’sinin misyonunun en önemli
parçasıdır. SKA’ların %90’ından fazlası insan hakları ve çalışma standartlarıyla ilgili olduğundan, insan hakları 2030
Gündemi’nin başarıya ulaşması için de kritik önem taşır. Ne yazık ki UN Global Compact’a katılan şirketlerin
%20’sinden azı insan hakları etki değerlendirmesi yapıyor. Şirketlerin taahhütten eyleme geçmeleri, devamlı insan
hakları durum tespiti süreçlerini devreye almaları ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde insan hakları sorunlarına
çözüm bulmak için somut hedefler belirlemeleri gerekiyor. İnsan haklarının bir hayır kurumunun yardımı ya da ilave bir
düşünce olarak görülmemesi, sürdürülebilir bir işin temeli olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Şirketler süreci hızlandıracak adımlar atıyor olsa da ilerleme yavaş ve parça parça gerçekleşiyor.
Şirketlerin işyerinde, pazaryerinde ve topluluklarda cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme
kaydedilmesi için somut adımlar atmaları ve ölçülebilir bir etki yaratmaları, aynı zamanda Kadının
Güçlenmesi Prensipleri’nde (WEPs) yer alan bütünsel, haklara dayalı yaklaşımı desteklemeye
devam etmeleri gerekiyor.
6. SKA’ların Tüm İş Süreçlerine Dahil Edilmesi
Pandemiden önce bile dünyanın 2030’a kadar SKA’lara ulaşması zor görünüyordu. COVID-19
salgını kısa bir sürede o kadar büyük bir kriz yarattı ki hem SKA’lara ulaşmayı daha zor hale
getirdi hem de dünyadaki en savunmasız insan gruplarını çok olumsuz etkiledi. SKA’lara ilişkin
farkındalık tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmış olsa da çok az şirket sürdürülebilirliği ve
SKA’ları iş stratejilerinin merkezine aldığını belirtiyor. Bu gidişatın değişmesini istiyorsak,
dünyanın her yerinden şirketlerin temel iş uygulamalarıyla SKA’lar konusunda ilerleme
kaydetmeleri için daha ciddi ve azimli iş stratejileri ve hedefleri geliştirmeleri gerekiyor.
7. Dönüşümsel Yönetişim
En güncel Edelman Trust Barometer sonuçları, toplumsal değişimi desteklemeleri konusunda
şirketlere giderek daha fazla baskı yapıldığını gösteriyor. Öyle ki araştırmayı yanıtlayanların
%86’sı CEO’ların “toplumsal konularda çekinmeden konuşmalarını” bekliyor. Dönüşümsel
yönetişim, şirketlere ESG’nin G’sine yani kurumsal yönetişime daha kapsamlı bir yaklaşım
benimseyerek paydaş beklentilerine yanıt vermelerini kolaylaştıran bir çerçeve sunuyor. Şirketler,
bu sayede hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurumlarında hesap verebilirliği, kapsayıcılığı,
bütünlüğü ve şeffaflığı daha iyi bir düzeye taşıma konusunda ilham olabilir.
Bu yedi odak alanında yürüttüğümüz çalışmalarla UN Global Compact’e katılan şirketleri aşağıdaki
yollarla etki yaratmaları için güçlendiriyoruz:
▪

4. İşgücü ve İnsana Yakışır İş
İnsana yakışır iş konusundaki eksikliklerin yaygınlığı endişe veriyor. 160 milyon çocuğun (dünyada 10 çocuktan 1’inin)
çocuk işçiliğine maruz kaldığı, her gün 7.500 insanın güvenli olmayan ve sağlıksız çalışma koşullarından dolayı
hayatını kaybettiği ve dünya genelinde 630 milyondan fazla işçinin (çalışanların neredeyse 5’te 1’inin ya da %19’unun)
kendilerini ve ailelerini aşırı ya da orta düzeyde yoksulluktan çıkaracak parayı kazanamadığı tahmin ediliyor. Küresel
değer zincirlerinde insan hakları ihlalleri genellikle daha alt katmanlarda meydana geliyor. Ülkelerin %74’ü çalışanları
sendika kurma ve sendikaya katılma hakkından mahrum bırakıyor. İnsana yakışır işin sağlanması ve tüm işçilerin
yaşam standartlarının yükseltilmesi için şirketlerin sürdürülebilir, sorumlu ve kapsayıcı iş yeri uygulamalarını
benimsemeleri gerekiyor. Tedarik zincirleri olan şirketler, insana yakışır işin sağlanmasına katkıda bulunmak için
kaldıraç güçlerinden faydalanmalılar.
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
COVID-19’un kadınlar ve genç kızlar üzerindeki orantısız etkisi, bir nesilde cinsiyet eşitsizliğinin daha da
derinleşmesine neden oldu. Mevcut ilerleme hızıyla cinsiyete dayalı ekonomik eşitsizliğin 268 yılda kapanabileceği
tahmin ediliyor.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Yolsuzlukla mücadelede toplu eyleme geçme ve yolsuzlukla mücadele uyumluluk
programlarını uygulamaya koyma
Science Based Targets inisiyatifi (SBTi) tarafından onaylanan 1,5°C ve/veya net sıfır emisyon
hedefleri belirleme
İnsan hakları uygulamalarını geliştirme ve durum tespiti (due diligence) süreçlerini uygulamaya koyma
Şirketin tedarik zincirlerinde tüm işçiler için insana yakışır işi sağlamak ve desteklemek üzere
iş operasyonlarının tamamında UN Global Compact çalışma standartları ilkelerine uyma
Kadınların temsil edilme ve liderlik oranlarını artırmak üzere hedefler ve bu hedeflere uygun
politikalar ve programlar belirleme
SKA’lara yönelik ilerleme kaydedilmesi için daha iddialı ve gerçekçi hedeflerle iş stratejilerini
oluşturma
Şirket içinde ve dışında daha yüksek düzeyde hesap verebilir, kapsayıcı, etik kurallar ve şeffaflığı
benimseyerek ESG’nin G’si olan kurumsal yönetişim konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım
oluşturma
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İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARI
Koalisyonlar
Çok sayıda paydaşı bir araya getiren koalisyonlar
CEO Water Mandate (Suyun Korunması için CEO Taahhüdü)
CEO Water Mandate, iş dünyasından liderlere ve bu alana yeni dahil olan şirketlere yönelik bir taahhüt platformuyla su
yönetiminde ilerleme kaydediyor. CEO Water Mandate’e katılan 200’ün üzerinde şirket kendi iş alanlarında su konusundaki
6.
riskleri belirlemek ve azaltmak, suyla ilgili fırsatları yakalamak, su güvenliğine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda
bulunmak için çalışıyor.
Mandate’in en önemli inisiyatiflerinden biri olan Water Resilience Coalition, küresel su sorununu iş dünyasının gündeminde
en üst sıraya yerleştirmeyi ve CEO’ların liderliği, su stresinin arttığı havzalarda sektör destekli kolektif eylem, azimli ve
ölçülebilir taahhütlerle dünyanın içme suyu kaynaklarını korumayı amaçlıyor.
ceowatermandate.org/resilience/
Ocean Stewardship Coalition (Okyanusların Korunması Koalisyonu)
Lider hükümetleri, şirketleri, STK’ları, akademik kuruluşları ve BM ortaklarını bir araya getiren Ocean Stewardship Coalition
7.
(Okyanusların Korunması Koalisyonu) eyleme geçmeyi desteklemek; okyanusun ve okyanus sektörlerinin Paris
Anlaşması’na ve 17 Küresel Amaca nasıl katkıda bulunacağını belirlemek üzere sektörler arası işbirliğini mümkün kılan bir
forum ortamı sunuyor. Koalisyon, sürdürülebilir okyanus ticaretinde Sürdürülebilir Okyanus İlkeleri’ne dayanan bir yaklaşımın
benimsenmesini desteklerken, yükselen pazarların ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri’nin (SID’ler) katılımını artırmayı
hedefliyor. Bir UN Global Compact inisiyatifi olan Koalisyon, BM Okyanus Konferansı ve BM İklim Değişikliği Konferansı
(COP) gibi çalışmalarla BM süreçlerinde iş dünyasının sesini duyurmayı hedefliyor. unglobalcompact.org/take-action/ocean
Science Based Targets inisiyatifi
Science Based Targets initiative (SBTi), şirketlerin bilimsel verilere dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemelerini
sağlayarak özel sektörde iklim konusunda iddialı ve gerçekçi adımların atılmasını destekliyor. SBTi; CDP, United Nations
Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında yürütülen bir
ortaklıktır.
sciencebasedtargets.org/about-us

/

SKA’lar için CFO Görev Gücü
SKA’lar için CFO Görev Gücü’nün hedefi, şirketlerin finans departmanlarının finansal piyasalarda, küresel ekonomide ve
bütün olarak toplumda dönüştürücü etki yaratabileceğine dair farkındalığı arttırarak uzun vadeli sürdürülebilir değerin
mimarları olan CFO’ların rolüne yeni bir anlam katmaktır. Ayrıca kurumsal SKA yatırımlarının ve trilyonlarca dolarlık finansal
yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik sektörel çözümlere yönlendirilmesini sağlayacak kadar şeffaf ve
yeterince çeşitli olacağı bir pazar yaratmayı amaçlar. CFO Görev Gücü, CFO’lara fikirlerini paylaşabilecekleri, yeni
konseptler ve çerçeveler geliştirebilecekleri, özel sermayenin kullanılmasına ve anaakım SKA yatırımları için bir pazarın
oluşturulmasına ilişkin tavsiyelerde bulunabilecekleri bir platform sunar. 60 üyeden oluşan Görev Gücü 2023’e kadar 1000
üyeye ulaşmayı hedefliyor.
cfotaskforce.org/
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UN GLOBAL COMPACT DEĞER ÖNERİSİ
Neden UN Global Compact’a üye olmalısınız?
UN Global Compact; Büyüklük, sektör veya coğrafi konumunuz ne olursa olsun işbirliği, öğrenme ve
kapasite geliştirme, liderlik ve iletişim çalışmalarınızda size yol gösterir.
İŞBİRLİKLERİ

ÖĞRENME VE KAPASİTE GELİŞTİRME

Sektörden uzmanlar, paydaşlar ve BM ile küresel
ve ulusal düzeyde bağlantı kurun.

İlerleme kaydetmek ve etki yaratmak için gereken
bilgi ve becerileri edinin.

▪

▪

Yerel Katılım Sağlayın: 69 yerel ağımızın
birine katılın.

▪

Etkinlikler ve Konferanslar: Yerel,
bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilirlik
gündemini
şekillendiren
en
önemli
etkinliklere ve konferanslara katılın.
▪

▪

▪

Rehberlik ve Araçlar: UN Global Compact
kitaplığına
erişerek
sürdürülebilirlik
yolculuğunuzda sonraki adımı atmak için
ihtiyacınız olan kaynaklara ulaşın. Öz
değerlendirme araçları, rehberler ve en iyi
uygulamalarla
kendinizi
değerlendirin,
stratejinizi oluşturun, ilham alın ve ilerleme
kaydedin.
Eğitim: Temel ve gelişmiş düzeydeki iş
uygulamalarına ilişkin öğrenme fırsatlarıyla
bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için UN Global
Akademisine
katılın.
Kurumsal
fonksiyonunuzun
ne
olduğu
veya
sürdürülebilirlik yolculuğunuzun neresinde
olduğunuz fark etmez. Eğitim oturumlarına,
webinarlara ve influencer serisine erişin.
Deneyim Paylaşımı Grupları: Katılımcılara
küresel, bölgesel ve yerel düzeyde bağlantı
kurma, işbirliği, deneyim paylaşımı ve
birbirinden
öğrenme
fırsatı
sunan,
kolaylaştırıcı
eşliğinde
yürütülen
topluluklarımıza katılın.
Hızlandırma
Programları:
UN
Global
Compact’in yerel ağları işbirliğiyle, şirket
gruplarının yerel düzeyde belirli bir zaman
aralığında
belirli
amaçlarda
ilerleme
kaydetmelerine
destek
olmak
üzere
tasarlanmıştır.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzun hangi noktasında olursanız olun, ilerlemenizi hızlandırmanıza
yardımcı olacak kaynaklar bulacaksınız.
LİDERLİK

İLERLEMENİN İLETİŞİMİ

Kaydettiğiniz
ilerleme
ile
sürdürülebilirlik
alanında lider rolü üstlenin ve iş dünyasına ilham
verin.
Değişimin
ve
sürdürülebilirliğin
savunucusu olarak etki yaratın.
▪

▪

▪

Think Labs: Sürdürülebilirlikle ilgili önemli
konularda ve devamlı performans iyileştirme
alanında UN Global Compact’in düşünce
liderliğini
şekillendirin.
Bu
çalışmalar,
düşünce biçimimizi tanımlamamıza, en iyi
uygulamaları belirlememize ve şirketlerin acil
olan konularda adım atmasını destekleyecek
bilgi, rehberlik ve araçlar geliştirmemize
yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinize ilişkin
ölçülebilir ilerlemenizin iletişimini yaparak
güven kazanın.
▪

Politika
ve
Savunuculuk:
Küresel
sürdürülebilirlik
gündemi
şekillendirecek
kampanyalara dahil olun. Politika ve
savunuculuk faaliyetlerimiz, ilgili paydaşları bir
araya getirir ve imzacıların konumlarını
kuvvetlendirir.
Eylem
Çağrıları:
Kamuda
politika
pozisyonlarını
desteklemesi
için
iş
dünyasına yaptığımız eylem çağrılarına
veya küresel ve yerel düzeyde değişimi
savunan kampanyalara katılın.

▪

•

İlerleme Bildirimi Raporu (CoP),
Şirketlerin UN Global Compact’in 10
İlkesi
(insan
hakları,
çalışma
standartları, çevre ve yolsuzlukla
mücadele) ile Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları alanlarındaki uygulama ve
ilerlemelerini paylaştıkları rapordur.
Yeni, standartlaştırılmış CoP, şirketlerin
sürdürülebilirliğe daha etkin bir şekilde
katkıda bulunmalarına ve 10 İlke
çerçevesindeki
ilerlemelerini
paylaşmalarına yardımcı olacak; hesap
verebilirliklerini arttıracak ve aynı
zamanda herkese açık ve erişilebilir
kurumsal sürdürülebilirlik verilerinden
oluşan güncel ve karşılaştırılabilir bir
veri havuzu oluşturacak. Şirketler, yeni
CoP raporunu Global Compact web
sitesi aracılığıyla bize sunacak.
Şirketinizin
CoP
raporunu
ve
sürdürülebilirlik taahhüdünü UN Global
Compact’in websitesinde şirketinize özel
açılan web sayfasındaki Katılımcı Profili
bölümümüzden yükleyin.
Tanıtım Programları: sürdürüleblirlik
alanında yaptığınız çalışmalar küresel
seviyede tanıtılır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İŞ DÜNYASI
Arabesque/Oxford Üniversitesi Meta Analizi

Good ESG performance results in:

50%
Daha düşük sermaye maliyeti

88%

80%

Daha iyi operasyonel performans

Daha iyi hisse senedi fiyat performansı

7%

Daha Yüksek
Öz Sermaye Getirisi

COVID-19 sırasında, ESG puanları daha yüksek olan şirketler, emsallerinden %50 daha iyi performans gösterdi (Bloomberg)

99%
Yıllık gelirleri 1 milyar ABD Dolarından fazla olan şirket
CEO’larının %99’u işletmelerinin gelecekteki başarısında
sürdürülebilirliğin önemli olacağına inanıyor.

Companies' ESG performance is increasingly important to a range of stakeholders

83%
Tüketicilerin %83’ü, şirketlerin
en iyi ESG uygulamalarını
aktif olarak şekillendirmesi
gerektiğini düşünüyor.

25%
Genç yetenekler için en
cazip şirketlerin %25’inin
ESG performansı daha
yüksek.

88%
Yatırımcıların %88’i, ESG
inisiyatiflerine öncelik veren
şirketlerin vermeyenlere göre
uzun vadede daha iyi getiri
fırsatları sunduğunu düşünüyor.

PwC Consumer Intelligence Series June 2, 2021 | EY 2020 Climate and Institutional Investors Survey | 2020 study by Marsh & McClennan ESG as a Workplace Strategy
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BİZE KATILIN,
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI OLUN!

unglobalcompact.org/participation.

Türkiye’deki çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için Global Compact Türkiye ile
info@globalcompactturkiye.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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UN GLOBAL COMPACT’İN 10 İLKESİ

İNSAN HAKLARI

ÇALIŞMA STANDARTLARI
3.

1.

2.

Şirketler, ilan edilmiş insan
haklarını desteklemeli ve
haklara saygı duymalı.
İş dünyası, insan hakları
ihlallerinin suç ortağı
olmamalıdı

4.

ÇEVRE

İş
dünyası
çalışanların
sendikalaşma ve toplu müzakere
özgürlüğünü desteklemeli.

7

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma

8.

uygulamasına son verilmeli.
5.
6.

Her
türlü
çocuk
işçi
çalıştırılmasına son verilmelidir.
İşe alım ve işe yerleştirmede
ayrımcılığa son verilmeli.

9.

İş dünyası çevre sorunlarına
karşı ihtiyati yaklaşımları
desteklemeli.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
10.

İş dünyası, rüşvet ve
haraç dahil her türlü
yolsuzlukla savaşmalı.

Çevresel sorumluluğu artıracak
her türlü faaliyete ve oluşuma
destek vermeli.
Çevre
dostu
teknolojilerin
gelişmesini ve yaygınlaşmasını
desteklemeli.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT HAKKINDA
BM Genel Sekreteri’nin özel bir inisiyatifi olan United Nations Global Compact, dünya çapındaki şirketlerin operasyonlarını ve stratejilerini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla
mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri çağrısında bulunur. Amacımız, değişimi mümkün kılan hesap verebilir şirketler ve ekosistemler aracılığıyla 10 İlke’yi muhafaza ederek ve
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı yerine getirerek iş dünyasını küresel kolektif etkisini hızlandırmak ve ölçeklendirmektir.
UN Global Compact, 160’ın üzerinde ülkede, 69 yerel ağ ile 15.000’in üzerinde şirket ve 3.800’den fazla şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir.
Daha iyi bir dünya için iş dünyasını birleştiren bir Küresel Sözleşmedir.
Daha fazla bilgi için @globalcompact hesabını sosyal medyadan takip edin ya da şu adresten web sitemizi ziyaret edin: unglobalcompact.org

