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2014’TEN SATIR BAŞLARI 
 

 

 

2014	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Başarı	  
Ödülünü	  Global	  Compact	  Türkiye	  

kazandı 

Global	  Compact	  Türkiye’nin	  geliştirdiği	  ve	  UN	  Global	  
Compact’e	  kazandırdığı	  Sektörel	  Yayılım	  Stratejisi, 
Çarpan	  Etkili	  İşbirlikleri	  Stratejisi	  ve Ulusal	  Ağlar	  
Gelişim	  Modeli	  çalışmaları	  sayesinde	  En	  Başarılı	  

Ulusal	  Ağ	  Ödülü’nü	  iletişim,	  iş	  birliği	  ve	  bilgi	  
paylaşımı	  alanında	  gösterdiği	  üstün	  başarı	  sebebiyle	  

Global	  Compact	  Türkiye	  kazandı. 

 

Global	  Compact	  Türkiye	  Kadının	  
Güçlenmesi	  Çalışma	  Grubu	  Kuruldu 

 “Kadının	  Güçlenmesi	  Çalışma	  Grubu”nu	  özel	  
sektörün	  toplumsal	  cinsiyet	  eşitliği	  

girişimlerini	  bir	  araya	  getirmeyi	  ve	  Kadının	  
Güçlenmesi	  Prensipleri’nin	  ülke	  çapında	  

yayılımına	  katkı	  sağlamayı	  amaçlamaktadır.	  
Çalışma	  Grubu’nda	  özel	  sektör	  temsilcilerinin	  

yanı	  sıra	  kamu	  sektöründen,	  akademi	  
dünyasından	  ve	  STK’lardan	  da	  katılımcıların	  

yer	  almaktadır. 

 

İstanbul,	  ‘Barış	  İçin	  İş	  Dünyası’nın	  Başkenti	  Oldu 

Yüksek	  risk	  içeren	  veya	  çatışma	  geçirmiş	  bölgelerde	  faaliyet	  
gösteren	  işletmeleri,	  barışı	  destekleyecek	  hassasiyetleri	  

göstermeye	  davet	  eden	  ve	  bu	  alanda	  iyi	  örnekleri	  tespit	  ederek 
çoğaltmayı	  hedefleyen	  ‘Barış	  İçin	  İş	  Dünyası’	  platformunun	  ilk	  
yıllık	  konferansı,	  29-30	  Eylül	  tarihleri	  arasında,	  İstanbul	  Ticaret	  

Odası’nın	  ev	  sahipliğinde	  gerçekleştirildi.	  35	  farklı	  ülkeden	  
gelen	  ve	  aralarında	  imzacı	  şirketler,	  ulusal	  ağlar,	  iş	  dünyası	  

kuruluşları	  ve	  BM	  temsilcilerin	  yer	  aldığı	  Konferansta 
Türkiye’nin	  Kolombiya	  ile	  birlikte	  Platforma	  en	  fazla	  imzacısı	  

bulunan	  iki	  ülkeden	  biri	  oldu.	  	  Global	  Compact	  Türkiye,	  
girişimin	  kurucu	  Ulusal	  Ağlarından	  biri	  olarak	  platformun	  

Yürütme	  Kurulu’nda	  yer	  almaktadır. 
 



 

Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	   
Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  UN	  Global	  Compact	  Ulusal	  

Ağlar	  Dünya	  Başkanı	  seçildi 
 

Bu	  nedenle,	  UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu’nda	  Ulusal	  
Ağları	  temsilen	  görev	  üstlendi. Bu	  dönemde,	  New	  York	  ve	  
Ulusal	  Ağlar	  arasında	  ortak	  kaynak	  yaratma,	  Ulusal	  Ağlar	  

Gelişim	  Modeli	  ve	  KOBİ’lerin	  performanslarının	  
geliştirilmesi	  konularında	  gelişmeler	  kaydedildi. 

UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulunu	  ve	  Ulusal	  Ağları	  
temsilen,	  PRI	  ve	  PRME	  Yönetim	  Kurullarıyla	  yapılan	  ortak	  

toplantılarda	  işbirliklerinin	  önemi	  konusunda,	  UN	  
Büyükelçileriyle	  yapılan	  yemekli	  toplantıda	  ise	  

sürdürülebilir	  kalkınma	  hedefleri	  için	  istişarelerin	  önemi	  
konusunda	  konuşma	  gerçekleştirdi. UN Global Compact 
Yönetim	  Kurulu’nca	  oluşturulan	  Sir	  Mark	  Moody-Stuart 

başkanlığındaki	  Seçim	  Komitesinde	  de	  görev	  aldı. 

 

2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  Özel	  Sektörün	  Katılımı	  konulu	  	   
Türkiye	  İstişareleri	  gerçekleşti 

 
Binyıl	  Kalkınma	  Hedefleri	  döneminin	  sonuna	  yaklaşırken,	  yeni	  dönemsel	  hedefi	  oluşturan	  2015-2030 
yılları	  arasındaki	  kalkınma	  öncelikleri	  tartışılmaya	  başlanmıştır.	  Türkiye,	  "Özel	  Sektör	  Katılımı"	  konulu	  
kapsamlı	  diyalogların	  düzenleneceği	  beş	  ülkeden	  biri	  seçilmiştir.	  İş	  dünyasının	  sürdürülebilirliğe	  en	  iyi	  
şekilde	  katkıda	  bulunmasının	  yollarını	  arayan	  diyaloglar	  kapsamında,	  Global	  Compact	  Türkiye	  ve	  UNIDO	  
Türkiye’nin	  liderliğinde	  Haziran-Ekim	  ayları	  arasında	  paydaş	  toplantıları	  ve	  özel	  sektör-kamu	  istişareleri	  
düzenlendi.	  Ortaklıkların	  Geliştirilmesi ve KOBİ	  Katılımın	  Sağlanması konularına	  odaklanan	  istişarelerde	  

en	  öncelikli	  beş	  konu	  olarak:  
1. İyi	  yönetişim,  

2.	  kaliteli	  eğitimle	  genç	  işsizliğinin	  azaltılması, 
3.	  uygun	  iş	  koşullarının	  sağlanması	  yoluyla	  kadınların	  işgücüne	  katılımının	  artırılması,  

4. KOBİ'lere	  destek	  olunması	  ve 
5. işbirliklerinin	  artması	  yönünde	  çalışmaların	  	  yapılması	  gerektiğinin	  altı	  çizildi. 

 

2.	  Sürdürülebilir	  Finans	  Forumu 
Gerçekleştirildi 

Global	  Compact	  Türkiye,İş	  Dünyası	  ve	  Sürdürülebilir	  
Kalkınma	  Derneği	  (SKD)	  ve	  Birleşmiş	  Milletler	  Çevre	  

Programı	  Finans	  Girişimi	  (UNEP	  FI)	  iş	  birliğiyle	  
hazırlanan	  “Sürdürülebilir	  Finans	  Forumu”nun	  ikincisi	  	  16	  

Mayıs	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da	  Borsa	  İstanbul’un	  
evsahipliğinde	  gerçekleştirildi. 

 
Forum’un	  ana	  konuşmasını	  sürdürülebilir	  kalkınma	  
kriterlerini	  baz	  alarak	  yatırım	  danışmanlığı	  veren	  ve	  
Cambridge	  Üniversitesi	  Sürdürülebilirlik	  Liderleri	  
Enstitüsü’nde	  çalışmalarını	  sürdüren	  Earth	  Capital 

Partners	  LLP	  Ortağı	  Richard	  Burret	  yaptı. Burret,	  “Ortak	  
Sorumluluk”	  başlıklı	  konuşmasında,	  çevresel,	  sosyal	  ve	  
yönetimsel	  kriterlerin	  finansal	  karar	  alma	  süreci	  ve	  
pratiklerine dahil edilmesi konusunda bilgi verdi. 
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Değerli	  UN	  Global	  Compact	  İmzacıları, 

Geride	   bıraktığımız	   2014	   yılı,	   Global	   Compact	  
Türkiye’nin	  en	  fazla	  paydaşa	  dokunduğu	  ve	  en	  yoğun	  
yılı	   olarak	   kayıtlarımıza	   geçiyor.	   Geçtiğimiz	   sene	  
yayımladığımız	   raporumuzda	   “UN	   Global	   Compact	  
imzacıları	   olarak	   sürdürülebilir	   dünya	   için	   çıktığımız	  
yolculukta	  tüm	  paydaşlarımızı	  yanımıza	  alarak	  sürece	  
dahil	   etmeyi	   ve	   Global	   Compact	   ailesini	   büyütmeyi	  
hedeflediğimizi”	   ifade	   ettik.	   2014	   yılında	  
düzenlediğimiz	   2015	   Sonrası	   Kalkınma	   Gündemi	  
Özel	  Sektör	  Katılımı	  Ulusal	  İstişareleri başta	  olmak	  
üzere	   bütün	   faaliyetlerimizde	   hem	   şimdiye	   kadar	  
bizlerle	  yer	  alan	  paydaşlarımız	  hem	  de	  bu	  vesilelerle	  
ilk	   defa	   çalışma	   fırsatı	   yakaladığımız	   paydaşlarımızla	  
ailemizi	  büyütme	  şansı	  bulduk. 

Stratejilerimiz	   ve	   uygulamalarımız	   sayesinde	   2014	  
yılında	   gerçekleştirilen	   Global	   Compact	   Yıllık	   Ulusal	  
Ağlar	   Forumu’nda	   2014	   yılının	   “İletişim,	   İşbirliği	   ve	  
Bilgi	   Paylaşımı”	   alanlarında	   dünyanın	   diğer	   Global	  
Compact	  Ulusal	  Ağlarınca	  yılın	  en	  başarılı	  Ulusal	  Ağı	  
gösterildik. 

Bu	   ödülü	   kazanmamızda	   sürdürülebilirliği	   inançla	  
faaliyetlerinin odak	   noktası	   haline	   getiren	  
imzacılarımızın	   ve	   UN	   Global	   Compact’i	  
yaygınlaştırmak	   için	   bizimle	   birlikte	   çalışan	  
kuruluşların	  payı	  büyük.	   

2015-2016	   dönemi	   için	   de	   kendimize	   4	   hedef	  
belirledik. 

1) İmzacı	   sayısını	   en	   fazla	   artıran	   ulusal	   ağ	  
olmak. 

Hatırlayacağınız	  üzere,	  UN	  Global	  Compact’in	  Yönetim	  
Kurulu	  Başkanlığını	  yürüten	  Birleşmiş	  Milletler	  Genel	  
Sekreteri Ban Ki-moon,	   2020	   yılına	   kadar	   20,000	  

imzacıya	   ulaşmayı	   geçtiğimiz	   sene	   bizlere	   hedef	  
olarak	   sundu.	   2015	   yılına	   girerken	   dünyanın	   11.,	  
Avrupa’nın	  da	  6.	  en	  büyük	  Ulusal	  Ağıyız.	   	  Dünyaca	  
kabul	  görmüş	  ve	  örnek	  gösterilen	  Sektörel	  Yayılım	  ve	  
Doğal	   Paydaşlarla	   Çarpan	   Etkisi	   Yaratma	  
stratejilerimiz	   ile	   bu	   hedefe	   en	   çok	   katkıyı	   Global	  
Compact	  Türkiye’nin	  yapmasını	  hedefliyoruz.	   

Doğal	   paydaşlarımız	   olarak	   gördüğümüz	   bankacılık	  
ve	   finans	   sektörü	   mensubu	   kurumlar, geniş	  
tedarik	  zincirlerine	  sahip	  büyük	  satın	  alım	  yapan	  
şirketler ve medya, UN	   Global	   Compact’in	  
yaygınlaştırılması	  için	  kilit	  konumda	  bulunan	  aktörler.	  
Özel	   sektöre	   sağladığı	   kaynaklarla	   ekonominin	   itici	  
gücü	  olan	   finansman	  kuruluşları,	   fonlama	  kriterlerini	  
sürdürülebilirlik	   felsefesiyle	   kurguladıkları	   takdirde	  
birçok	   şirket	   ve	   sektörde	   dönüşümün	   başlangıcını	  
sağlayacaktır.	   

Aynı	   şekilde	   büyük	   tedarik	   zincirlerine	   sahip	  
şirketlerin	   satın	   alım	   kriterlerini	   sürdürülebilirliği	  
gözeterek	  kurgulamaları,	   başta	  KOBİ’ler	   olmak	  üzere	  
birçok	  şirkette	  UN	  Global	  Compact	  ve	  sürdürülebilirlik	  
olgusunun	   yaygınlaşmasına	   ön	   ayak	   olacaktır.	   Son	  
olarak	   medyanın	   UN	   Global	   Compact	   ve	  
sürdürülebilirlik	  mesajlarının	  geniş	  kitlelere	  ulaşması	  
için	   rolü	  büyük.	   	   Zira	   	  medya	   verdiği	   doğru	  mesajlar	  
ile	  iş	  dünyasında	  ve	  toplumda	  bilincin	  artmasına	  katkı	  
sağlayacak	   ve	   bu	   doğrultuda,	   dönüşüm	   için	   ihtiyaç	  
duyulan	  talep	  oluşacaktır.	   

Doğal	   paydaşlarımız	   dışında	   sektörel	   ve	   bölgesel 
çalışmalarımıza	   devam	   edeceğiz.	   2014	   yılında	  
Mersin’de	   Mersin	   Ticaret	   ve	   Sanayi	   Odası’nın	  
desteğiyle	   son	   derece	   başarılı	   bir	   şekilde	   yürütülen	  
bölgesel	  çalışmayı	  başka	  illerimizde	  ve	  bölgelerimizde	  
tekrarlayarak	   çoğaltmak	   istiyoruz.	   İlk	   kez	   2009	  
yılında	   tanıttığımız	   ve	   2010	   yılından	   itibaren	   İlaç,	  
Otomotiv,	   Turizm	   ve	   Bankacılık	   sektörlerinde	  
uyguladığımız	   sektörel	   yayılım	   yaklaşımını	   yeni	  
sektörlerde	  sürdürmeye	  devam	  ediyoruz.	   

2) En	  az	  imzacı	  kaybeden	  ülke	  olmak.	   

Yeni	   imzacılarla	   büyümenin	   yanı	   sıra	   en	   az	   imzacı	  
kaybeden	  Ulusal	  Ağ	  olmak	  da	  Global	  Compact	  Türkiye	  
olarak	   başlıca	   hedeflerimiz	   arasında	   yer	   alıyor.	  
Bölgesel	   tanıtım	   çalışmalarını	   takip	   eden	   yerel	  
çalıştayların	   yanı	   sıra,	   Sekretaryamızın	   İstanbul	   ve	  
Ankara’daki	   ofislerinde	   düzenleyeceği	   çalıştaylarda	  
sizleri aramızda	  görmekten	  mutluluk	  duyacağız.	   
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Ekim	   2015	   tarihinden	   itibaren	   iş	   dünyası	   dışındaki	  
imzacıların	   da	   Sorumluluk	  Bildirimi	   (Communication	  
on	  Engagement)	  hazırlaması	  gerekiyor 

UN	  Global	   Compact	   İlkelerinin	   yaygınlaştırılması	   için	  
yapılan	   faaliyetleri içerecek	   bu	   raporlar, kurumlar 
arası	  işbirliklerinin	  artmasını	  sağlayacak.	   

3) Girişim	  ve	  Platformlarda	  söz	  sahibi	  olmak.  

Global	   Compact	   bünyesinde	   yer	   alan	   uluslararası	  
platformlardaki	   aktif	   rolümüzü	   sürdürmeye	   devam	  
ediyoruz.	   Hatırlayacağınız	   üzere,	   2013	   yılında	   BM	  
Genel	   Sekreterinin	   doğrudan	   girişimi	   olarak	   hayata	  
geçen	  Barış	   İçin	   İş	  Dünyası	   (Business	   for	   Peace	   – 

B4P) platformunun	   kurucu	   imzacıları	   arasında	   yer	  
almıştık.	   Bunu	   takiben	   platformun	   Yürütme	  
Kurulu’na atandık	   ve	   2014	   yılında	   önce	  Mersin’de	  
Akdeniz	   Bölgesi	   Tanıtım	   Etkinliğinin,	   ardından	  
İstanbul’da	   platformun	   ilk	   Yıllık	   Uluslararası	  
Konferansı’nın ev	   sahipliğini	   yaptık.	   	   2014	   sonunda	  
bu	   platforma	   Kolombiya’dan	   sonra	   dünyada	   en	   fazla	  
imzacıyla	  destek	  veren	  ülke	  konumundayız.. 

Bir	  diğer	   öncelik	   alanımız	  olan	  Kadının	  Güçlenmesi	  
Prensipleri	   (Women’s	  Empowerment	  Principles	   – 

WEPs) platformunun	   Türkiye’de	   yaygınlaşması	   için	  
2014	   yılında	   önemli	   adımlar	   atıldı.	   Haziran	   ayında	  
oluşturulan	   Global	   Compact	   Türkiye	   Kadının	  
Güçlenmesi	   Çalışma	   Grubu,	   hızlı	   bir	   gelişim	  
göstererek	   6 alt	   koldan	   faaliyetlerine	   başladı.	   WEPs	  
girişiminin	   yaygınlaşması,	   kadının	   iş	   ortamında	  
güçlenmesi	  ve ülke	  çapında	  toplumsal	  cinsiyet	  eşitliği	  
projelerinin	   bir	   araya	   gelmesi	   için	   oluşturulan	   bu	  
çalışma	   grubunun	   yakaladığı	   hızlı	   ivme	   2015	   yılında	  
artarak devam edecek.  

Sürdürülebilir	  Tarım	  İlkelerinin	  oluşturulma	  sürecine	  
aktif	   olarak	  katıldık	  ve	   ilkelerin uygulama	  süreci	   için	  
de	   9	   pilot	   ülke	   arasında	   yer	   aldık.	   “Hukukun	  
Üstünlüğü	   için	   İş	   Dünyası”	   girişiminin	   ilkelerinin	  
belirleneceği	   istişare	   toplantılarını	   da	   2015	   yılında	  
yürüteceğiz.	   

Bu	   4	   girişimin	   de	   Türkiye	   ve	   Türk	   iş	   dünyası	   için	  
önemi	   tartışılmaz.	   Bu	   girişimlerin	   parçası	   olmak	   bir	  
anlamda	   değişen	   dünya	   gündeminin	   de	   dümeninde	  
söz	  sahibi	  olmak	  anlamına	  geliyor.	  	   

UN	   Global	   Compact	   ve	   küresel	   kalkınma	   çalışmaları	  
için	  kritik	  bir	  yıla	  girmiş	  bulunuyoruz.	  	  Sürdürülebilir	  
kalkınma	   gündemi	   için	   önümüzdeki	   15	   yılın	  

temellerini	   oluşturacak	   Sürdürülebilir	   Kalkınma	  
Hedefleri, 2015	   Eylül	   ayında	   Birleşmiş	   Milletler	  
haftasında	   resmen	   tanıtılacak.	   17	   hedeften	   oluşması	  
beklenen	   bu	   kalkınma	   haritasının	   önümüzdeki	   15	  
yılın	   kalkınma	   gündemine	   yol	   göstereceği	  
düşünülürse,	   geride	   bıraktığımız	   2014	   yılında	  
Türkiye’de	   gerçekleştirdiğimiz	   2015	   Sonrası	  
Kalkınma	   Gündemi	   Özel	   Sektör	   Katılımı	   Ulusal	  
İstişareleri’nin	  önemini	  tekrar	  anlıyoruz.	   

İstişarelerin	   temel	   odağı	   stratejilerimizde	  
öngördüğümüz	   ortaklıkların	   geliştirilmesi	   ve bu 
kalkınma	   gündeminin	   KOBİ’lerde	   yaygınlaştırılması	  
yönünde	  gerçekleşti.	   	  Odak	  olarak	   iyi	  yönetişim,	  genç	  
işsizliğinin	   nitelikli	   eğitimle	   azaltılması	   ve	   kadınların	  
işgücüne	  katılımının	  artırılması	  konuları	  belirlendi. 

4) Diğer	  Ulusal	  Ağlarla	  İşbirliğini	  artırmak 

Önümüzdeki	   dönemde	   Bankacılık	   ve	   Finans	   Sektörü	  
Çalışma	   Grubumuz	   Global	   Compact	   Fransa’ya	   bir	  
ziyaret	   düzenleyecek.	   2013	   yılında	   Global	   Compact	  
Hollanda	   ile	   gerçekleştirdiğimiz	   işbirliğinin	   bir	  
benzeri	   olacak	   bu	   çalışmada	   sektörde	   tecrübe	   ve	   iyi	  
uygulama	  örneklerinin	  paylaşımı	  hedeflenmiştir. 

Ayrıca,	   2015	   yılında	   Global	   Compact	   Hollanda	   ile	  
insan	   hakları,	   Global	   Compact	   Almanya	   ile	   de	  
yolsuzluğun	   önlenmesi	   konularında	   ortak	   çalışmalar	  
gerçekleştirmeyi	  planlıyoruz. 

Global	   Compact	   Ulusal	   Ağ	   yöneticilerinin	   arasındaki	  
ilişkiyi	  artırmak	  ve	  ağın	  güçlendirmek	  amacıyla	  Ekim 
ayında	  Global	  Compact	  Tecrübe	  Paylaşımı	  Çalıştayına	  
İstanbul’da	  evsahipliği	  yapacağız. 

Bu	   hedefler	   ancak	   sizlerin	   desteği	   ve	   inancı	   ile	  
gerçekleşebilir.	  Şimdiye	  kadar	  bizlere	  beraber	  çalışan,	  
maddi	   manevi	   katkı	   veren	   tüm	   imzacılarımıza	   ve	  
paydaşlarımıza	  teşekkür	  ederiz. 

Bizler	  de	  destekleriniz	  sayesinde	  özellikle	  Türkiye’nin	  
G20	   başkanlığı	   döneminde	   dünyanın	   ve	   Türkiye’nin	  
sürdürülebilirlik	   gündemini	   belirlenmesine	   öncülük	  
etmeye ve katkı	  sağlamaya	  devam	  edeceğiz.	   

Dr.	  Yılmaz	  Argüden 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı 
Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Danışma	  Kurulu	  Başkanı 
UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu	  Üyesi
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Değerli	  Global	  Compact	  Türkiye	  Ailesi, 

2014	  yılı	  hem	  dünya	  hem	  de	  ülke	  gündemi	  
açısından	  sancılı	  bir	  yıl	  olarak	  geride	  kaldı.	  
Ekonomideki durgunluk, zaman zaman 
kalkınma	  başlıklarının	  göz	  ardı	  edilmesine	  
neden oldu; zaman zaman ortaklaşa	  
hareketin	  yaratacağı	  devinim,	  güven	  
eksikliği	  nedeniyle	  tek	  başına	  rekabet	  
etmenin	  gerisinde	  kaldı. 

2015	  yılı	  kaybedilen	  güvenin	  ve	  zamanın	  
yeninden	  tesisi	  için	  kapsayıcı	  işbirliklerinin	  
oluşturulmasına	  olanak	  sağlayacak	  birçok	  
fırsatı	  içeriyor.	  Bu pencereden, 21. Taraflar 
Toplantısı,	  G20	  süreci	  ve	  Sürdürülebilir	  
Kalkınma	  Hedeflerini	  sizlerle	  
değerlendirmek	  isterim. 

21.	  Taraflar	  Toplantısı 

İklim	  değişikliğiyle	  mücadele	  konusunda	  
tartışmalar	  Aralık	  ayında	  yine	  gündemin	  en	  
üst	  sıralarında	  yerini	  alacak. 21. Taraflar 
Konferansı’nda	  ülkelerin	  verecekleri	  
taahhütler	  iklim	  değişikliği	  sorununu	  
çözmeye	  belki	  yetmeyecek,	  ancak	  yine	  de	  
sürecin	  ilerlemesine	  katkı	  sağlayacak.	  	  Bu	  
noktada	  tüm	  paydaşların	  süreci	  yakından	  
takip etmeleri gerekmekte, zira taraflar 
sadece	  karbon	  salınımlarının	  taahhüdünü	  
tartışmıyor;	  yeni	  bir	  büyüme	  stratejisi,	  
kalkınma	  modeli	  tartışıyor.	  	   

Ülkeler	  kendi	  içlerinde	  ise	  bu	  modeli	  
mümkün	  kılacak	  üretim,	  teknoloji,	  sanayi	  
dönüşümlerini	  tasarlıyorlar.	   

Global Compact da hem genel merkezi hem 
de	  ulusal	  ağlarıyla	  bu	  sürecin	  içinde	  Aralık	  
ayında	  gerçekleşecek	  İklime	  Özen	  Gösterme	  
Girişiminin	  yıllık	  toplantısında	  tüm	  bu	  
konular	  masaya	  yatırılacak.	   

G20 

Türkiye’nin	   G20	   başkanlığı	   kapsayıcılık,	  
küresel	  yönetişim	  ve	  güvenin	  yeniden	  tesisi	  
çok	   önemli. Küresel	   kurumlar,	   anlaşmalar	  
ve	   ağlar	   zayıf,	   yaptırımı	   veya	   teşviki	  
yetersiz.	   Bu	   durum	   yereldeki	   çıkar	  
çatışmalarıyla	   birleşince	   kurumlar	   arası	  
işbirliği	   ve	   ortak	   bir	   akıl	   geliştirmek	  
neredeyse	   imkansız	   hale	   geliyor.	   Çıkmazda	  
olduğumuzu	   düşünenleri	   sayısı	  
azımsanamayacak	  boyuta	  ulaştı. 

Küresel	   krizden	   sonra	   kurumlara	   olan	  
güven	  hala	  tahsis	  edilemedi,	  hani	  “eski	  öldü	  
yeni	   henüz	   doğmadı”	   söylemindeki	   yenin	  
doğması	  geciktiği	   için	  eskinin	  ölmesi	  de	  bir	  
o kadar gecikiyor.  Geriye	   gidiş,	   çözümleri	  
eski	   araçlarda	   arama	   riski	   gün	   geçtikçe	  
artıyor.	   Oysaki	   bugün	   ihtiyacımız	   olan	  
işbirliği	  ve	  koordinasyon. 

Gelişmekte	   olan	   ülkelere	   yeni	   düzenin	  
kurulmasında	   büyük	   sorumluluk	   düşüyor.	  
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Bu	   konjonktürde	   	   G20	   başkanlığının	  
Türkiye’de	   olması	   çok	   önemli.	   Kapsayıcı	  
büyüme	   ile	   yolsuzlukla	   mücadele	  
konularının	  öncelik	  olarak	  belirlenmesini	  de	  
dünyaya	   verdiğimiz	   cesur	   ve	   kararlı	   bir	  
mesaj	   olarak	   değerlendiriyorum,	  
destekliyorum.	   Türkiye’den	   çıkacak	  
mesajlar	  ve	  akabinde	  Çin’e	  sağlıklı	  bir	  devir 
ile	  bu	  zincirin	  kırılmadan	  takibi	  yeni	  dünya	  
düzenin	   filizleneceğine	   ilişkin	   önemli	  
sinyalleri	  içerecek.	   

 
Sürdürülebilir	  Kalkınma	  Hedefleri	   
 
Bildiğiniz	  gibi	  Binyıl	  Kalkınma	  Hedefleri	  bu	  
sene	  miladını	  dolduruyor	  ve	  yerini	  2015	  
Sonrası	  Kalkınma	  Ajandası	  çerçevesinde	  
Sürdürülebilir	  Kalkınma	  Hedeflerine	  
bırakıyor.	  Binyıl	  Kalkınma	  Hedeflerinde	  yer	  
alan	  aşırı	  yoksulluğun	  yarıya	  indirilmesi,	  
içme	  suyuna	  erişimin	  kesintisiz	  sağlanması	  
gibi	  pek	  çok	  hedefe	  ulaşmada	  somut	  bir	  
ilerleme	  sağlandı.	  Sıtma	  ve	  tüberküloza 
karşı	  verilen	  mücadelede	  önemli	  kazanımlar	  
elde	  edilirken	  ilkokul	  eğitiminde	  olduğu	  
kadar	  sağlık	  alanında	  da	  gözle	  görülür	  
gelişmeler	  sağlandı.	  Öte	  yandan,	  2013	  BKH	  
raporu,	  açlık,	  anne	  sağlığı,	  sağlık	  önlemleri	  
ve	  çevrenin	  korunması	  gibi	  alanlarda	  halen	  
yapmamız	  gerekenler	  var1.	  Türkiye’nin	  
karnesine	  baktığımızda	  toplumsal	  cinsiyet	  
eşitliği	  ve	  gelir	  dağılımı	  gibi	  sosyal	  
politikalarda	  eksiği	  olduğu	  göze	  çarpıyor2. 
 
2015	  yılına	  geldiğimizde	  artık	  daha	  hırslı	  bir	  
plana	  ihtiyacımız	  var.	  Bu	  sefer	  hedefleri	  
belirlerken	  yöntem	  de	  en	  az	  sonuç	  kadar	  
önemli.	  	  Bu	  bağlamda,	  bu	  sene	  Global	  
Compact	  ve	  UNIDO	  işbirliğinde	  dünya	  
çapında	  yürütülen	  görüş	  alma	  süreci	  
kapsayıcılık	  açısından	  önümüzdeki	  
dönemde	  diğer	  kurumlara	  ve	  süreçlere 
örnek	  gösterilecek	  nitelikte	  oldu.	  Hedeflerin 
verilecek	  ülkelerin	  açıklayacakları	  
                                                           
1 BKM	  hakkında	  daha	  fazla	  bilgi	  için:	  
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/
mdg/2013-millennium-development-goals-report.html 
2 Türkiye’nin	  BKH’lerine ilişkin	  daha	  fazla	  bilgi	  için	  :	  
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Turkey/Turkey_M
DG_2010_turkish.pdf 

katkılarıyla	  şekillenecek	  olması	  yumuşak	  bir	  
yöntem	  gibi	  gözükse	  de	  sorumluluğun	  karar	  
alıcılar	  kadar	  geliştirilen	  istişare	  
süreçleriyle	  tüm	  paydaşların	  omuzlarına	  
paylaştırılması,	  hedeflerin	  ve	  uygulamaların	  
sahiplenilmesini	  de	  sağlanacak.	   
 
Bu	   pencereden	   Türkiye’deki	   istişare	  
sürecini	   izlediğimizde	   çıkan	   5	   sonuç	   da	  
aslında	  kimseyi	  şaşırtmadı.	   

1) 2015	   Sonrası	   Kalkınma	   Gündemi	  
konusunda	  farkındalığı	  artırmak 

2) İyi	  yönetişimi	  geliştirmek 
3) Kadınların	   ve	   gençlerin	   iş	   gücüne 

katılımının	   iyileştirilmesi	   yoluyla	  
güçlendirilmesi,	   

4) KOBİ’lere	  destek	  olmak,	  ve 
5) İşbirliklerini	  artırmak 

Çünkü	  sonuçlardan	  kadar	  paydaşların	  aynı	  
amaçlar	  için	  neler	  yaptıklarını	  
birbirlerinden	  dinlemeleri	  ve	  işbirlikleri	  için	  
çeşitli	  girişimlerin	  filizlenmesi	  de	  önemliydi.	  
Bu	  bağlamda	  Global	  Compact	  Türkiye	  ve	  
UNIDO	  olarak	  yürüttüğümüz	  bu	  süreç	  diğer	  
ülkeler	  tarafından	  övgüyle	  karşılandı. 
 
Sözlerime	  son	  verirken	  2014	  yılında	  
aramıza	  yeni	  katılan	  imzacılarımıza	  
sürdürülebilirlik	  serüvenine	  hoş	  geldiniz	  
demek	  istiyorum.	  İmzacılarımızın	  gücü,	  
maddi	  ve	  manevi	  desteği	  ile	  bizler	  gerek	  
Türkiye’nin	  gerekse	  dünyanın	  
sürdürülebilirlik	  gündemi	  yönlendirmeye;	  
gündemi	  sizlere	  taşımaya,	  sizleri	  de	  
dünyadaki	  uygulamalar	  ile	  tanıştırmaya	  
devam	  edeceğiz. 
 
2015	  yılında	  da	  beraber	  olmak	  dileğiyle… 
 
Melda Çele 
 
UN	  Global	  Compact	  Türkiye	  Sorumlusu 
TÜSİAD	  Genel	  Sekreter	  Yardımcısı
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UN GLOBAL COMPACT 
UN	  Global	  Compact,	  sürekli	  rekabet	  içindeki	  iş	  dünyasına	  ortak	  bir	  kalkınma	  kültürü	  oluşturmak	  
üzere evrensel	  ilkeler	  öneren	  yenilikçi	  bir	  kurumsal	  sorumluluk	  yaklaşımıdır.	  Vizyonu,	  
“Sürdürülebilir	  ve	  kapsamlı	  küresel	  ekonomi”	  olan	  Global	  Compact’e	  taraf	  olmak	  tamamen	  
gönüllülük	  esasına	  dayanmaktadır. 

UN	  Global	  Compact’i	  benimseyen	  işletmeler,	  ister	  büyük	  boyutlu	  çokuluslu	  şirketler	  olsun,	  ister	  
KOBİ	  olsun,	  daha	  güçlü	  örgütsel	  yapıya	  kavuşmak	  ve	  uluslararası	  iş	  piyasasında	  yeni	  gelişen	  bir	  
kültürün	  üyesi	  olmanın	  ayrıcalıklarını	  yaşamaktadır.	  	  Sözleşmeye	  taraf	  olan	  şirketler	  orta	  
vadede	  ekonomik	  kazançlarını	  arttırırken,	  kısa	  vadede	  de	  toplumsal	  sorumluluklarını	  en	  bilinçli	  
ve	  en	  yararlı	  şekilde	  yerine	  getirmenin	  prestij	  ve	  onurunu	  yaşamaktadırlar.	   

UN	  Global	  Compact,	  özel	  sektör	  işletmelerini,	  evrensel	  olarak	  kabul	  görmüş	  bildirgelere	  dayanan	  
10 temel ilkeye	  uymaya	  ve	  BM’nin	  Sürdürülebilir	  Kalkınma	  Hedefleri	  başta	  olmak	  üzere	  daha	  
geniş	  kapsamlı	  kalkınma	  hedeflerine	  yönelik	  faaliyetlerini	  desteklemeye	  çağırmaktadır.	   

 

YAPISI  

UN	  Global	  Compact,	  öncelikli	  olarak	  iş	  dünyasını,	  iş	  gücünü,	  sivil	  toplumu,	  üniversiteler,	  
belediyeler	  ve	  kamu	  kurumlarını	  Birleşmiş	  Milletler	  ile bir	  araya	  getiren	  kapsayıcı	  bir	  paydaş	  
grubunu	  temsil	  etmektedir.	  	  Yönetim	  Kurulu’nun	  idaresinde	  paydaşlara	  ulaşmayı	  ve	  
sürdürülebilir	  bir	  kurumsal	  sosyal	  sorumluluk	  için	  farkındalığı	  artırmayı	  hedeflemektedir.	  UN 
Global	  Compact	  imzacılarının	  bulunduğu	  her	  bölgede	  ve	  ülkede	  kurulan	  Ulusal	  Ağlar	  aracılığı	  ile	  
yerinde ve doğrudan	  bir	  destek	  hizmeti	  sunan	  Global	  Compact,	  sekretaryaları	  aracılığıyla	  bu	  
Ulusal	  Ağları	  yönetir.	  UN	  Global	  Compact’ın	  farklı	  millet,	  dil,	  kültür	  bağlamlarında	  benimsenmesi	  
amacına	  hizmet	  eden	  ulusal	  ağlar,	  aynı	  zamanda	  şirketlerin	  bir	  araya	  gelerek	  sürdürülebilirlik	  
konularında	  harekete	  geçmeleri	  için	  önemli	  bir	  platform oluşturmaktadır. 
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UN GLOBAL COMPACT YÖNETİM	  KURULU ÜYELERİ 
 

UN	  Global	  Compact,	  Birleşmiş	  Milletler	  Genel	  Sekreteri’nin	  başkanlık	  yaptığı	  Yönetim	  Kurulu	  
tarafından	  idare	  edilmektedir.	  Çok	  paydaşlı	  bir	  yapı	  olarak	  öne	  çıkan	  ve	  dünyanın	  en	  üst	  seviye	  
kamu-özel	  sektör	  ortaklık	  kurulunu	  oluşturan	  UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu,	  ulusal	  ağlara	  
strateji	  ve	  politika	  önerileri	  sunarak	  destek	  olmaktadır. 

Başkan 
 

H.E. Ban Ki-moon BM Genel Sekreteri 
 

Başkan	  Yardımcısı 
 

Sir Mark Moody-Stuart (Resen) Global	  Compact	  Vakfı	  Başkanı 

İş	  Dünyası 

Andrei Galaev Eski	  Genel	  Müdür,	  Sakhalin	  Energy	  Investment	  Company	  Ltd.,	  Rusya 
Angel Pes Guixa Başkan,	  Global	  Compact	  Network,	  İspanya 

Arif Masood Naqvi Başkan	  Yardımcısı,	  Abraaj	  Capital	  Holdings	  Limited,	  BAE 
Björn	  Hägglund	  Yönetim	  Kurulu	  Üyesi,	  Alfa	  Laval	  AB,	  İsveç 

Dinesh K. Sarraf Yönetim	  Kurulu	  Başkanı,	  Oil	  and	  Natural	  Gas	  Corporation	  (ONGC)	  Ltd.,	  Hindistan 
Elias Masilela Genel	  Müdür,	  Public	  Investment	  Corporation,	  Güney	  Africa 

Fernando Chico Pardo Yönetim	  Kurulu	  Başkan,	  Grupo	  Aeroportuario	  del	  Sureste	  (ASUR),	  Meksika 
Fu Chengyu Yönetim	  Kurulu	  Başkan,	  Sinopec	  Group,	  Çin 

Güler	  Sabancı	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı,	  Sabanci	  Holding,	  Türkiye 
Kurt W. Bock Yönetim	  Kurulu	  Başkanı,	  BASF	  SE,	  Almanya 

Li Decheng Başkan	  Yardımcısı	  ve	  Direktör,	  Çin	  İşveren	  Konfederasyonu,	  Çin 
Marilyn Carlson-Nelson Eş-Genel	  Müdür,	  Carlson	  Holdings,	  Inc.,	  ABD 

Martha Tilaar Başkan,	  Marthar	  Tilaar	  Grp,	  Endonezya 
Monica de Greiff Yönetim	  Kurulu	  Başkan,	  Bogota	  Ticaret	  Odası,	  	  Kolombiya 

Paul Polman Genel	  Müdür,	  Unilever,	  İngiltere 
Robert Collymore Genel	  Müdür,	  Safaricom	  Limited,	  Kenya 

S. Gopalakrishnan İcra	  Kurulu	  Başkan	  Yardımcısı,	  Infosys,	  Hindistan 
Samuel di Piazza Başkan	  Yardımcısı,	  Institutional	  Clients	  Group,	  Citi,	  ABD 
Toshio Arima Direktör	  ve	  Yönetim	  Kurulu	  Danışmanı,	  Fuji	  Xerox,	  Japonya 

 
Uluslararası	  Çalışma	  ve	  İş	  Dünyası	  Örgütleri 

 
Brent Wilton Genel	  Sekreter,	  Uluslararası	  İşverenler	  Örgütü 
Jean-Guy Carrier Genel	  Sekreter,	  Uluslararası	  Ticaret	  Odası 

Jyrki Raina Genel Sekreter, IndustriALL Global Union 
Philip Jennings Genel Sekreter, UNI Global Union 

 
Sivil Toplum 

 
Huguette Labelle Başkan,	  Uluslararası	  Şeffaflık	  Örgütü 

Jorge	  Abrahão	  Başkan,	  Instituto	  Ethos	  de	  Empresas	  e	  Responsabilidade	  Social 
Julia Marton-Lefèvre	  Genel Sekreter, Doğa	  ve	  Doğal	  Kaynakların	  Korunması	  için	  Uluslararası	  Birliği 

Pierre	  Sané	  Başkan,	  Imagine	  Africa	  International 
 

Diğer	  (Resen) 
 

Georg Kell Direktör,	  	  UN	  Global	  Compact	  Office 
Martin Skancke Yönetim	  Kurulu	  Başkanı,	  Sorumlu	  Yatırım	  İlkeleri 

Robert Greenhill Genel Sekreter, World Economic Forum 
Dr.	  Yılmaz	  Argüden Başkan,	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Danışma	  Kurulu 
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UN GLOBAL COMPACT PLATFORMLARI VE ÇALIŞMA	  KOLLARI 
 

 

Çalışma	  
Platformları 

Çalışma	  Grupları	  
ve	  Odaklı	  Çalışma	  

Kolları 

Global 
Compact LEAD 
Çok	  Zeminli	  
Görev	  Gücü 

Kardeş	  Girişimler 

Toplumsal 
(Global 

Compact'in 1-6 
İlkeleri) 

Kadının	  
Güçlenmesi	  
İlkeleri 

İnsan	  Hakları	  ve	  
Çalışma	  

Standartları     
Çocuk	  Hakları	  ve	  

İş	  İlkeleri İş	  Dünyası	  ve	  Eğitim 
    

  
Yerli	  İnsanların	  

Hakları     

  Engelli	  Hakları     

  Yoksulluk Ayakizi     

Çevresel	  
(Global 

Compact'in 7-9 
İlkeleri) 

İklime	  Özen	  
Göstermek 

Gıda	  ve	  Tarım	  İş	  
İlkeleri     

CEO Su 
Yetkilendirmesi 

  
    

Yönetişim	  
(Global 

Compact'in 10. 
İlkesi) 

  
Yolsuzlukla 
Mücadele     

  Hukukun	  Üstünlüğü 
    

Çok	  Zeminli	  
(Global 

Compact'in 
Bütün	  İlkeleri) 

Barış	  İçin	  İş	  
Dünyası 

Özel	  
Sürdürülebilirlik	  

Finansmanı 

Yönetim	  Kurulu	  
Gözetimi 

 

Sorumluluk Sahibi 
Yatırım	  İlkeleri 

Sosyal 
Girişimcilik	  ve	  

Etki	  Yatırımcılığı 

Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği 

Çevresel	  
Toplumsal ve 
Yönetişimsel	  

Brifing 
 

Sorumluluk Sahibi 
Yönetim	  Eğitimi	  

İlkeleri 

    

2015	  Sonrası	  
Kalkınma	  

Gündemi	  Hedef	  
Belirleme 

Global Compact 
Şehirler	  Programı 

      Sürdürülebilir	  
Borsalar	  Girişimi 

 

UN   Global   Compact’ın   önderliğinde   veya   ortaklığında   oluşturulan   bu   çalışma   kolları,   bu 
temalarda faaliyet  gösteren  UN  Global  Compact   imzacılarının  mevcut UN Global Compact 
taahhütlerine   ek   olarak   verecekleri   taahhütlerle   katılabileceği   uluslararası   çalışma  
platformlarıdır.  UN  Global  Compact  ilkelerine  denk  gelen  dört  ana  çalışma  alanında  (İnsan  
Hakları,  Çalışma  Standartları,  Çevre  ve  Yolsuzlukla  Mücadele)  ve  hepsiyle  kesişen  alanlarda  
oluşturulan   bu   platformlar,   belirtilen   temalarda   daha   odaklı   bir   çalışma   ortamına   dahil  
olmayı  amaçlayan  imzacılar  için  kurulmuştur.  Bu  platformlarla  ilgili  daha  fazla  bilgi  almak  ve  
katılmak  için  lütfen  Global  Compact  Türkiye  Sekretaryası  ile  iletişime  geçiniz 
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE’NİN	  ÖNCELİK	  VERDİĞİ	  

PLATFORMLAR VE ÇALIŞMA	  KOLLARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon	  tarafından	  Eylül	  2013’te	  
tanıtılan	  UN	  Global	  Compact’in	  Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  
(Business for Peace – B4P)	  	  Platformu,	  çatışma	  geçirmiş	  ve	  
yüksek	  riskli	  bölgelerde	  faaliyet	  gösteren	  özel	  sektör	  
kuruluşlarını	  barışı	  destekleyecek	  hassasiyetleri	  göstermeye	  
davet	  eden	  ve	  bu	  alanda	  iyi	  örnekleri	  tespit	  ederek	  
çoğaltmayı	  hedefleyen	  bir	  girişimdir.	   

Milletlerarası	  Ticaret	  Odası’nın	  (International Chamber of 
Commerce, ICC)	  da	  stratejik	  ortağı	  olduğu	  bu	  platformun	  
Uluslararası	  Yürütme	  Kurulu’nda	  Global	  Compact	  Türkiye	  de	  
yer	  almaktadır.	   

2010	  yılında	  UN	  Global	  Compact	  ve	  UN	  Women	  ortaklığında	  
oluşturulan	  Kadının	  Güçlenmesi	  Prensipleri	  (Women’s	  
Empowerment Principles – WEPs)	  platformu,	  özel	  sektöre;	  iş	  
yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin	  sağlanması	  için	  dikkate	  almaları	  gereken	  önemli	  
noktaları	  sunmaktadır.	  WEPs, iş	  dünyası	  liderlerinin,	  toplumsal	  
cinsiyet	  eşitliğini	  ilerletecek	  şirket	  politikaları	  oluşturmaya	  
yönelik	  7	  ilkeye	  açıkça	  taahhüt	  vermelerini	  istemektedir.	  	   

Dünya	  çapında	  910’dan	  fazla	  imzacısı	  bulunan	  WEPs’in	  
Türkiye’deki	  imzacı	  sayısı	  46’dır.	  Her	  yıl	  dünya	  çapında	  5	  Üst	  
Yöneticiye	  verilen	  WEPs	  Liderlik	  Ödülleri’nin	  2014	  yılında	  biri	  
Coca-Cola	  Üst	  Yöneticisi	  Muhtar Kent’e,	  biri	  de	  Boyner	  Grubu	  
Üst	  Yöneticisi	  Cem Boyner’e	  verilmiştir.	  Borusan Holding, 
2014	  yılı	  itibariyle	  WEPs	  Liderlik	  Grubu’na	  atanmıştır.  

 

BM	  Çevre	  Programı	  ve	  UN	  Global	  Compact	  ortaklığında	  
ortaya	  çıkan	  ve	  65	  ülkeden	  yaklaşık	  400	  şirket	  
tarafından	  kabul	  edilen	  ‘İklime	  Özen	  Göstermek’	  
(Caring	  for	  Climate)	  girişimi,	  özel	  sektörün	  iklim	  
değişikliğine	  uyum	  sürecindeki	  rolünün	  arttırılmasını	  
amaçlamaktadır.	  Bu	  çerçevede,	  imzacı	  şirketler	  
anlaşmada	  belirtilen	  beş	  başlık	  altında	  her	  yıl	  düzenli	  
olarak	  bildirim	  yapmayı	  taahhüt	  ederler.	   

Girişim,	  CDP	  raporlama	  sürecinin	  anlaşma	  taahhütlerin	  
yerine	  getirmesi	  için	  bir	  araç	  olarak	  kullanılmasını	  
destekliyor.  
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YÖNETİM	  KURULU (2013 - 2016) 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                      

 

          

      

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 Gözlemciler: Eğitim	  Kurumları,	  Belediyeler,	  Sivil	  Toplum	  Örgütleri,	  ve	  Birleşmiş	  
Milletler	  Türkiye	  Ofisleri.	  Gözlemciler,	  uzmanlık	  alanlarına	  ve	  Yönetim	  Kurulu	  gündemine	  
dayanarak konu	  temelli	  olarak	  Yönetim	  Kurulu	  toplantılarına	  davet	  edilirler. 

Yönetim	  Kurulu	  Üyeleri 

Yönetim	  Kurulu	  Başkanı 

Yönetim	  Kurulu	  Başkan	  Yardımcıları 

Sayman 

Yönetim	  Kurulu	  Yedek	  Üyeleri 

Sekretarya 
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VİZYON	  & MİSYON	   

 

Vizyon 

 
•'Sorumlu  kurumsal  vatandaşlık  ve  sürdürülebilir  kurumlar'  
kavramının  Türkiye'de  yaygınlaşmasını  sağlamak  üzere  geliştirdiği  
strateji  ve  yaklaşımlarla  dünyada  öncü  ve  örnek  olmak.   
 

Misyon 

 
• Türkiye'de	  ve	  uluslararası	  düzeyde,	  özel	  sektör	  ve	  diğer	  sosyal	  
paydaşlar	  ile	  işbirlikleri	  yaparak,	  sürdürülebilir	  ve	  kapsayıcı	  
bir	  küresel	  ekonominin	  sağlanmasına	  destek	  olmak. 
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE	  YÖNETİM	  YAPISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim	  Kurulu 

 

Sekretarya 

TÜSİAD	  &	  TİSK 

Sürdürülebilir	  
Tedarik Zinciri 

Çalışma	  Grubu 

Raporlama	  Görev	  
Gücü 

Medya	  Görev	  
Gücü 

Sürdürülebilir	  
Bankacılık	  ve	  
Finans	  Çalışma	  

Grubu 

Danışmanlar 

Kadının	  
Güçlenmesi	  

Çalışma	  Grubu 

Sürdürülebilir	  
Tedarik Zinciri 
Çalışma	  Grubu,	  
Türkiye’de	  
tedarik 
zincirlerinde 
başarılı	  
uygulamaları	  
geliştirmek	  ve	  
yönlendirici	  
kaynaklar 
oluşturmayı	  
hedeflemektedir 

Sürdürülebilir	  
Bankacılık	  ve	  
Finans	  Çalışma	  
Grubu	  düzenli	  
toplantılarla	  
sektörde	  
sürdürülebilirlik	  
uygulamalarını	  
paylaşmakta,	  
etkinlikler ve 
delegasyon 
ziyaretleri 
düzenleyerek	  ortak	  
bilinci	  artırmaya	  
yönelik	  
çalışmaktadır. 

Kadının	  
Güçlenmesi	  
Çalışma	  Grubu, 
özel	  sektörün	  
toplumsal 
cinsiyet	  eşitliği	  
girişimlerini	  
biraraya 
getirmeyi ve 
Kadının	  
Güçlenmesi	  
Prensipleri’nin	  
ülke	  çapında	  
yayılımına	  katkı	  
sağlamayı	  
amaçlamaktadır 

Medya	  Görev	  
Gücü	  basında	  
ve	  basın	  
mensupları	  
nezdinde UN 
Global 
Compact 
ilkelerine 
yönelik	  
farkındalığı	  
artırmaya	  
yönelik	  
çalışmaktadır.	   

Sürdürülebilirlik	  
raporlaması	  
konusunda 
uzmanlardan 
oluşan	  Görev	  Gücü,	  
Türkiye’de	  başta	  
KOBİ	  imzacıların	  
desteklenmeleri 
için	  kaynakların	  
oluşturulması	  ve	  
eğitimlerin	  
verilmesinde 
Global Compact 
Türkiye	  
Sekretaryasını	  
desteklemektedir. 
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE	  STRATEJİLERİ 

Doğal	  Paydaşlarla	  Çarpan	  Etkisi	  Yaratma 

Global	   Compact	   Türkiye	   olarak	   ortaklaşa	   eylemin	   gücüne	   inanıyor,	   yaklaşımlarımızı	   ve	  
çalışmalarımızı	   ortaklaşa	   gerçekleştirilen	   faaliyetlerden	   her	   ortak	   için	   en	   fazla	   verimi	   sağlayacak	  
doğrultuda	   planlıyoruz.	   “Doğal	   Paydaşlarla	   Çarpan	   Etkisi	   Yaratma”	   adını	   verdiğimiz	   yaklaşımla	  
kurumsal	   sürdürülebilirlik	   olgusu	   ve	   dolayısıyla	   UN	   Global	   Compact’in	   daha	   geniş	   kitlelere	  
yayılması	  için,	  bu	  çalışmalarda	  “doğal	  paydaşlarımız”	  olarak	  adlandırdığımız	  aktörleri	  tanımlayarak,	  
bu	   aktörlerin	   desteği	   ve	   sözcülüğü ile	   UN	   Global	   Compact’in	   en	   geniş	   kitlelere	   yayılmasını	  
hedefliyoruz.  

Finans	  Kurumları 

Sürdürülebilirlik	  uygulamalarının	  ve	  
anlayışının	  bankacılık	  ve	  finans	  sektöründe	  
yaygınlaştırılmasının	  sadece	  bu	  sektör	  için	  
değil	  bütün	  sektörleri	  dönüştürebilecek	  bir	  
potansiyel	  taşımaktadır.	  Finansman	  sağlayan	  
bu	  kurumların,	  kredilendirme	  süreçlerinde	  
sürdürülebilirlik	  ilkelerini	  gözetmeleri,	  bir	  
yanda	  bankaların	  risklerini	  daha	  iyi	  
yönetmelerini	  yarayacağı	  gibi,	  diğer	  yanda	  
şirketlerin	  ucuz	  finansmana erişmelerini	  de	  
beraberinde	  getirecek.	  Sürdürülebilirlik	  
performansı	  bakımından	  bugüne	  kadar	  7 
banka	  en	  azından	  bir	  sürdürülebilirlik	  raporu	  
yayımlamıştır	  (hepsi	  en	  az	  bir	  defa	  GRI	  
seviyesinde	  olmak	  üzere), 

 6	  banka	  Karbon	  Saydamlık	  Projesi	  (Carbon	  
Disclosure Project – CDP)	  katılım	  göstermiştir, 

 4	  banka	  UN	  Global	  Compact’i	  imzalamıştır, 
 3	  banka	  GRI	  Finans	  Sektörü	  ekini	  gözeterek	  

raporlama	  gerçekleştirmiştir, 
 2 banka UNEP-FI	  üyesidir. 

Sektörün	  sürdürülebilirlik	  faaliyetlerinin	  ve	  
uygulamalarının	  geliştirilmesi	  için	  
oluşturduğumuz	  Bankacılık	  ve	  Finans	  Çalışma	  
Grubu,	  2013	  yılından	  bu	  yana	  Türkiye’nin	  en	  
büyük	  15	  bankası	  arasından	  temsilcilerin,	  
politika	  üreticilerin	  ve	  ilgili	  iş	  dünyası	  

kuruluşlarının	  katılımlarıyla	  toplantılarını	  
sürdürmektedir.	  Sürdürülebilir Bankacılık	  ve	  
Finans	  Çalışma	  Grubu’na	  UN	  Global	  Compact	  
imzacısı	  bütün	  bankalar	  ve	  finansman	  
kuruluşları	  katılmak	  ve	  bilgi	  paylaşmak	  üzere	  
davetlidir.   

Tedarik	  Zincirinde	  Sürdürülebilirlik 

Tedarik	  Zinciri	  Sürdürülebilirliği,	  kurumsal	  
sürdürülebilirlik	  için	  kritik	  önem	  taşıyan	  bir	  
öğe	  olarak	  giderek	  daha	  fazla	  önem	  
kazanmaktadır. UN	  Global	  Compact	  imzacısı	  
olan	  büyük	  şirketlerin	  %54’ü	  kurumsal	  
sürdürülebilirlik	  stratejilerini	  tedarik	  
zincirlerine	  doğru	  genişletmekte.	  Zira	  artık	  
tedarik	  zincirlerindeki	  süreçlere	  ilişkin	  daha	  
geniş	  bilgiye	  ve	  daha	  fazla	  veriye	  sahip	  olmak,	  
yaşanabilecek	  riskleri	  öngörmek,	  maliyetleri	  
aşağı	  çekebilmek,	  bu	  yolla	  itibarlarını	  
artırmak	  anlamına	  geliyor.  

Global	  Compact	  Türkiye	  olarak	  tedarik	  
zincirinde	  sürdürülebilirliği	  benimseyen ve 
büyük	  satın	  alım	  yapan	  şirketlerin	  
bulundukları	  ve	  alım	  yaptıkları	  sektörlerde	  
etki	  yaratabilecek	  güce	  sahip	  olduklarına	  
inanıyoruz.	  	  Özellikle	  yüksek	  ihracat	  
kapasiteli	  veya	  yabancı	  ortaklıklara	  ortaklara	  
sahip	  kuruluşların	  izlediği	  uluslararası	  
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standartlar	  sebebiyle	  bu	  sınıftaki	  şirketlerin	  
daha	  küçük	  ölçekli	  faaliyet	  gösteren	  
şirketlerde	  önemli	  bir	  değişimi	  başlatabilirler. 

Global	  Compact	  Türkiye,	  2013	  yılında	  
kurduğu	  Tedarik	  Zinciri	  Sürdürülebilirliği	  
Çalışma	  Grubu	  oluşturulmuş,	  Boyner	  
Grubu’nun UN Global Compact Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği	  Küresel	  Danışma	  
Kurulu’nda	  yer	  almasının	  da	  getirdiği	  destek	  
ile ulusal-uluslararası	  ivme	  yakalanmıştır.	  
Çalışma	  Grubu,	  2015	  yılında	  da	  faaliyetlerini	  
sürdürecek	  ve	  alandaki	  çalışmalarını	  
derinleştirecektir.  

Medya 

Sürdürülebilir	  kalkınma	  konusunda	  verilen	  
mesajların	  ve	  iyi	  uygulama	  örneklerinin	  
doğru,	  zamanlı	  ve	  tarafsız	  bir	  şekilde	  kitlelere	  
ulaştırılması	  büyük	  önem	  taşımaktadır.	   

Global	  Compact	  Türkiye,	  basınla	  çalışmalarına	  
2012	  yılında	  düzenlediği	  Sürdürülebilirlik	  
Haberciliği	  çalıştayı	  ile	  başlamıştır.	  Yuvarlak	  
masa	  toplantısı	  olarak	  gerçekleştirilen	  bu	  
çalıştayda	  İngiltere’nin	  The Guardian 
gazetesinden	  Sürdürülebilirlik	  Editörü Jo 
Confino	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  davetlisi	  
eğitmen	  olarak	  katılmış,	  Türk	  basınından	  
yaklaşık	  25	  haberci	  çalıştayda	  birinci	  elden	  

sürdürülebilirlik	  konularının	  haberciliği	  
hakkında	  bilgi	  edinme	  şansı	  yakalamıştır.	  
Toplantı	  sonrasında	  en	  az	  5	  gazetede	  bu 
alanda	  artan	  haber	  içerikleriyle	  çalışma	  güçlü	  
bir	  nitelik	  kazanmış,	  etkinliğin	  gelecekte	  
tekrarlanması	  kararlaştırılmıştır.	   

2012	  yılında	  düzenlenen	  eğitimi	  takiben	  
Global	  Compact	  Türkiye,	  2013	  yılında	  bir	  
Medya	  Görev	  Gücü	  oluşturmuştur.	  Görev	  
Gücü,	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  
mesajlarının	  iletişiminin	  tutarlı,	  düzenli	  ve	  
etkili	  bir	  şekilde	  ulaştırılması	  için	  
yönlendirme	  sunmakta,	  Sekretarya’ya	  destek	  
olmaktadır.	  Kadının	  Güçlenmesi	  Çalışma	  
Grubu	  içerisinde	  bir	  alt	  grup	  olarak	  
oluşturulan	  İletişim	  Grubu	  da	  özellikle	  
kadının	  güçlenmesi	  alanında	  basında	  
içeriklerin	  zenginleştirilmesi	  ve	  mesajların	  
daha	  geniş	  kitlelere	  ulaştırılması	  için	  
çalışmalar	  gerçekleştirmektedir.	  İnsan	  
Hakları,	  Çalışma	  Standartları,	  Çevre	  ve	  
Yolsuzlukla	  Mücadele	  mesajlarının	  geniş	  
kitlelere	  ulaştırılması	  için	  doğal	  paydaşlar	  
olarak	  görülen	  medya	  ile	  ortak	  çalışmalara	  
Global	  Compact	  Türkiye	  2015	  yılında	  da	  
devam edecektir. 
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DEĞER	  ÖNERGESİ  

 

Türkiye’nin	  en	  kapsayıcı	  sürdürülebilirlik platformunun	  bir	  parçası	  
olan	  kurum	  ve	  kuruluşlar	  küresel	  ekonomide	  önemli	  avantajlar	  
elde etmektedir.   

Global	  Compact	  imzacıları,	  	  orta	  vadede	  ekonomik	  kazançlarını	  
arttırırken,	  kısa	  vadede	  de	  toplumsal	  sorumluluklarını	  en	  bilinçli	  ve	  en	  
yararlı	  şekilde	  yerine	  getirmenin	  prestij	  ve	  onurunu	  yaşamaktadır. 

Etkin iletişim	  ağı	  sayesinde,	  imzacılar,	  ulusal	  ve	  uluslararası	  kaynaklara	  
ve	  eğitim	  modüllerine	  erişim	  sağlamakta,	  çok	  paydaşlı	  platformlar	  
içinde	  yer	  alarak	  	  yenilikçi	  diyalogların	  bir	  parçası	  olmaktadır.	   

İmzacılar,	  ulusal	  ve	  uluslararası	  düzeyde	  iyi	  uygulama	  örneklerini	  
sunma,	  diğer	  imzacıların	  paylaşımlarını	  dinleme,	  tecrübe	  
paylaşımında	  bulunma,	  işbirlikleri	  ve	  stratejik	  ortaklıklar	  oluşturma	  
şansı	  elde	  etmektedir. 

Sektörel	  yayılım stratejisi	  kapsamında	  ilgili	  paydaşlar	  arası	  sinerji 
güçlendirilmektedir.	   

BM’nin	  geniş	  kapsamlı	  hedeflerinin	  gerçekleştirilmesi	  amacına	  yönelik	  
olarak,	  ilgili	  konularda	  imzacılar	  bilgilendirilmekte,	  içerik	  geliştirme	  ve	  
farkındalık	  yaratma	  çalışmaları	  yürütülmekte,	  işbirlikleri	  teşvik	  
edilmekte ve küresel	  sürdürülebilirlik	  ve	  kalkınma	  gündemine girdi 
sunulmaktadır.	  	  	  	   
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 GLOBAL COMPACT TÜRKİYE	  2013 – 2016 DÖNEMİ	  

STRATEJİSİ 

 

 

Global	  Compact	  Türkiye	  2013	  – 2016	  dönemi	  stratejisi	  kapsamında	  diğer	  Ulusal	  Ağlara	  örnek	  teşkil	  
etmiş	  olan	  sektörel	  yayılım	  modeli	  temelinde	  imzacı	  sayısını	  artırmaya	  devam	  ederken,	  
sürdürülebilirlik	  gündeminin	  her	  öğesine	  dokunan	  faaliyetlerini	  beş	  eylem temeline 
dayandırmaktadır.	  Bunlar;	  “network	  faktörü”	  (ağların	  gücü),	  iletişim,	  raporlama	  performansının	  
geliştirilmesi,	  içerik	  geliştirme	  ve	  yeni	  imzacıların	  kazandırılmasıdır. 

 

 

 

   “NETWORK” 
FAKTÖRÜ 

İMZACI	  
KAZANMA 

İÇERİK	  
GELİŞTİRME	  
ve	  BİLGİ	  

PAYLAŞIMI 

RAPORLAMA 

İLETİŞİM 
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İmzacı	  Kazanma 

Global	  Compact	  Türkiye’nin	  daha	  geniş	  kitlelere	  ulaşabilmesi	  için	  öncü	  ve	  örnek	  olarak	  oluşturulan	  
sektörel	  yayılım	  stratejisi	  doğrultusunda	  başta	  sektör	  dernekleriyle	  olmak	  üzere	  yayılımı	  
destekleyecek	  kuruluşlarla	  işbirlikleri	  geliştirir,	  Global	  Compact	  ilkelerinin	  farklı	  sektörlerce	  daha	  
iyi	  anlaşılmasını	  sağlayacak	  girişimlerde	  bulunmaktadır. 

Raporlama	  Performansı 

Global	  Compact	  Türkiye,	  İlerleme	  ve	  Sorumluluk	  (COP	  ve	  COE)	  Bildirimlerinin	  geliştirilmesi	  
konusunda	  Global	  Compact	  imzacılarına	  destek	  sağlamakta	  ve	  imzacıların	  raporlama	  
performanslarını	  takip	  etmektedir.	  Raporlama	  konusunda	  kaynak	  oluşturmakta,	  raporlama 
çalıştayları	  düzenlemekte	  ve	  imzacıları,	  Aktif	  ve	  İleri	  Seviyede	  İlerleme	  veya	  Sorumluluk	  Bildirimi	  
yayımlayabilmeleri	  için	  desteklemektedir. 

İçerik	  Geliştirme 

Global	  Compact	  Türkiye,	  oluşturduğu	  çalışma	  Grupları	  kapsamında,	  imzacılar	  arasında	  iyi	  
örneklerin	  ve	  başarılı	  uygulamaların	  paylaşılmasını	  teşvik	  etmekte,	  söz	  konusu	  çalışmaların	  
iletişimini	  yapmaktadır.	  Aynı	  zamanda,	  yurt	  dışında	  oluşturulan	  ilgili	  kaynakların	  Türkçeye	  
tercümesi	  ve	  yeni	  yaklaşımların	  geliştirilmesi	  konusunda	  destek	  vermektedir.	  	   

İletişim 

Global	  Compact	  Türkiye,	  e-bülten,	  raporlar	  ve	  basın	  bültenleri	  gibi	  imzacılara	  yönelik	  çeşitli	  iletişim	  
kanalları	  oluşturmakta	  ve	  Çalışma	  Grupları	  kapsamında	  imzacılar	  arasındaki	  bilgi	  paylaşımını	  teşvik	  
etmektedir.	  	  Ayrıca,	  Global	  Compact	  Türkiye	  Sekretaryası,	  imzacıların	  raporlama,	  Çalışma	  Grupları,	  
Global	  Compact	  platformları,	  yerel	  ağ	  faaliyetleri/toplantıları	  ile	  ilgili	  sorularını	  cevaplayarak	  
imzacılara	  destek	  olmaktadır.	  	   

Network	  Faktörü 

Global	  Compact	  Türkiye,	  aşağıda	  yer	  alan	  amaçlar	  çerçevesinde	  toplantılar	  ve	  etkinlikler	  organize	  
etmektedir: 

 Türk	  iş	  dünyasında	  Global	  Compact’a	  ilişkin	  bilinç	  oluşturmak, 
 Global	  Compact	  imzacılarını	  Global	  Compact’a	  ilişkin	  gelişmeler	  hakkında	  bilgilendirmek, 
 Global	  Compact	  imzacıları	  arasında	  iyi	  uygulamaların	  paylaşımını	  teşvik	  etmek, 
 Global	  Compact	  Türkiye’nin	  küresel	  ağa	  katkı	  vermesini	  sağlamak	  ve	  Türkiye	  Ulusal	  Ağını	  

uluslararası	  platformda	  tanıtmak. 
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2014 FAALİYETLERİ 
 
 
 
 
Mersin	  Bölgesel	  Çalıştayı	  (Mersin, 1 Nisan 
2014) 
 
Mersin	  ve	  çevre	  merkezli	  işletmelerin	  evrensel	  
ilkeler	  ışığında	  iş	  yapmalarını	  teşvik	  etmek	  ve	  
Global	  Compact	  Türkiye	  girişimine	  
desteklerini	  sağlamak	  amacıyla,	  1	  Nisan	  2014	  
tarihinde	  Mersin’de	  “Kurumsal	  
Sürdürülebilirlik	  ve	  Raporlamaya	  Giriş	  
Semineri” gerçekleştirildi.	  Mersin	  Ticaret	  ve	  
Sanayi	  Odası’nın	  ev	  sahipliğinde	  düzenlenen	  
etkinlikte,	  sürdürülebilir	  iş	  modellerinin	  
önemi	  vurgulandı	  ve	  Birleşmiş	  Milletler’in	  
insan	  hakları,	  çalışma	  koşulları,	  çevre	  koruma	  
ve	  yolsuzlukla	  mücadele	  başlıkları	  altında	  
benimsediği	  10	  temel	  ilke	  hakkında	  hazırlanan	  
sunumlar	  iş	  dünyası	  temsilcileriyle	  paylaşıldı. 
 
AKUT	  Vakfı	  Genel	  Müdürü	  Dr.	  Jülide	  Ergin,	  Global	  Compact	  Türkiye	  İstanbul	  Ofisi	  Koordinatörü	  
Derin	  Şenerdem,	  Ak-Kim	  Kimya	  San.	  ve	  Tic.	  A.Ş.	  Kurumsal	  İletişim	  Yetkilisi	  İpek	  Badırgalı	  ve	  
Şeffaflık	  Derneği	  Başkanı	  Av.	  E.Oya	  Özarslan	  tarafından	  gerçekleştirilen	  sunumları	  takiben	  
düzenlenen	  panelde	  ise	  kurumsal	  sürdürülebilirliğin	  önemi	  ve	  bu	  alandaki	  başarılı	  uygulama	  
örnekleri	  paylaşıldı.	  Oturum	  başkanlığının	  UNDP	  Türkiye	  İletişim	  Koordinatörü	  Faik	  Uyanık	  
tarafından	  üstlenildiği	  panelde	  Coca-Cola	  İçecek	  adına	  Kurumsal	  İletişim	  Müdürü	  Aykan	  Gültan,	  
Doğuş	  Otomotiv	  adına	  Stratejik	  Pazarlama	  ve	  Kurumsal	  İletişim	  Direktörü	  Koray	  Bebekoğlu,	  

İmzacı  Kazanma 
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TÜSİAD	  Genel	  Sekreter	  Yardımcısı	  ve	  UN	  Global	  Compact	  Türkiye	  Sorumlusu	  Melda	  Çele	  ve	  Yaşar	  
Holding	  Kurumsal	  İlişkiler	  Koordinatörü	  Dilek	  Emil	  birer	  konuşma	  gerçekleştirdiler.	   
 
Kapanış	  konuşmaları	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  ve	  
Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Şerafettin	  Aşut	  tarafından	  yapılan	  etkinlik	  
sonrasında	  "Barış	  için	  İş	  Dünyası"	  girişiminin	  Akdeniz	  Bölgesi	  tanıtım	  etkinliği	  gerçekleştirildi.	  Bu	  
etkinlik	  sonunda	  11	  kurum	  UN	  Global	  Compact	  İmzacısı	  oldular.   
 
Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  Akdeniz	  Bölgesi	  Tanıtım	  Etkinliği	  (Mersin, 1 Nisan 2014) 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un	  öncülüğünü	  üstlendiği	  ve	  Türkiye	  Ulusal	  Ağı’nın	  kurucuları	  
arasında	  yer	  aldığı	  “Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  (Business	  for	  Peace	  – B4P)	  girişiminin	  Akdeniz	  Bölgesi	  
tanıtım	  etkinliği,	  1	  Nisan	  2014	  tarihinde	  Mersin’de	  gerçekleştirildi.	   
 
Birleşmiş	  Milletler	  Kalkınma	  Programı	  Türkiye	  temsilciliği	  ve	  Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası’nın	  
(MTSO)	  işbirliğinde	  düzenlenen	  etkinlikte,	  yüksek	  riskli	  ve	  çatışma	  geçirmiş	  bölgelerde	  sorumluluk	  
sahibi	  işletme	  prensiplerinin	  uygulanması	  konusunda	  şirketlere	  yardımcı	  olmayı	  hedefleyen	  “Barış	  
İçin	  İş	  Dünyası”	  girişimi	  tanıtılmıştır.	  	  Girişim	  doğrultusunda,	  kamu	  ve	  özel	  sektör	  diyaloğunu	  
geliştirerek,	  işletme	  stratejilerini	  ve	  operasyonlarını	  barış,	  güvenlik	  ve	  kalkınmanın	  nasıl	  teşvik	  
edilebileceği	  tartışıldı.	   
 
Etkinlikte	  Mersin	  iş	  dünyası	  adına	  
konuşma	  gerçekleştiren	  MTSO	  
Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Şerafettin	  
Aşut,	  Mersin	  iş	  dünyasının	  Global	  
Compact ilkelerini benimserken 
rekabetçi	  küresel	  iş	  dünyasında	  bir	  
oyuncu	  olmaya	  hazır	  olduğunu	  ifade	  
etti. Ekonominin sadece 
fabrikalardan, firmalardan, sanayi ve 
ticaretten	  ibaret	  olmadığını	  
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kaydeden	  Aşut	  “	  Barış	  için	  İş	  Dünyası”	  girişiminin	  ilk	  tanıtım	  toplantısının	  bir	  barış,	  hoşgörü	  ve	  
huzur	  kenti	  olan	  Mersin’de	  yapılmasından	  gurur	  duyduklarını	  da	  sözlerine	  ekledi. 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  ve	  Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  Yürütme	  Kurulu	  Üyesi	  Dr.	  
Yılmaz	  Argüden	  ise	  Global	  Compact’ın	  dünyayı	  yaşanabilir	  hale	  getirmek	  üzere	  sorumluluk	  
üstlenenlerin	  oluşturduğu	  bir	  platform	  olduğunu	  ifade	  etti.	  12	  bin	  kuruluşun	  bu	  platforma	  üye	  
olduğunu	  belirten	  Argüden,	  bu	  tanıtım	  toplantısının	  Mersin’de	  gerçekleştirilmesinin	  şehrin	  
Akdeniz’de	  ne	  kadar	  önemli	  bir	  noktaya	  geldiğinin	  göstergesi	  olduğunu	  dile	  getirdi,	  ve	  bir	  sonraki	  
adımın	  bölgeden	  ve	  Türkiye'den	  iyi	  uygulamaları	  sunarak	  Global	  Compact	  ağının	  gelişimine	  destek	  
vermek	  olduğunun	  altını	  çizdi.	   
 
Kamu,	  özel	  sektör	  ve	  sivil	  toplum	  kuruşlarından	  100’ü	  aşkın	  temsilcinin	  katılımı	  ile	  gerçekleşen	  
tanıtım	  etkinliğinde,	  BM	  Türkiye	  Mukim	  Koordinatörü	  Kamal	  Malhotra,	  Uluslararası	  Göç	  Örgütü	  
Türkiye	  Yöneticisi	  Meera	  Sethi,	  TOBB	  Yönetim	  Kurulu	  Üyesi	  Şahin	  Bilgiç,	  B4P’nin	  Türkiye’den	  ilk	  
imzacısı	  Alvimedica	  Genel	  Müdürü	  Dr.	  Cem	  Bozkurt	  ve	  UN	  Global	  Compact	  Strateji	  ve	  Ortaklıklar	  
Yöneticisi	  Melissa	  Powell	  da	  birer	  konuşma	  gerçekleştirdiler. 
 
Etkinlik	  kapsamında	  Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası	  “Barış	  İçin	  İş	  Dünyası”	  girişiminin	  destekçisi	  
olan	  ilk	  Türk	  Ticaret	  Odası	  olarak	  adını	  yazdırırken,	  etkinlik	  sonunda	  düzenlenen	  imza	  töreniyle	  
Akdeniz	  bölgesinden	  11	  kurum	  Global	  Compact’e imza attı. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlaç	  Sektörü	  Yuvarlak	  Masa	  Toplantısı	  (8	  Aralık	  2014) 
 
Global	  Compact	  Türkiye’nin	  Sektörel Yayılım	  Stratejisi	  kapsamında	  yürütülen	  ilk	  yayılım	  çalışması	  
2010	  yılında	  Global	  Compact	  Türkiye	  ve İlaç	  Endüstrisi	  İşverenler	  Sendikası (İEİS) ortaklığında	  
gerçekleştirilen,	  22	  ilaç	  firmasının	  Global	  Compact	  imzacısı	  olduğu	  ilaç	  sektörü	  çalışması	  olmuştur.  
 
İmzacıların	  geçen	  4	  sene	  içindeki	  tecrübelerinin	  paylaşılması	  ihtiyaçların	  dinlenmesi	  ve	  raporlama	  
hakkında	  güncel	  bilgilerin	  paylaşılması	  amacıyla	  Global	  Compact	  Türkiye	  İlaç	  Sektörü	  Yuvarlak	  
Masa	  Toplantısı	  8	  Aralık	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da	  gerçekleşti.	  Toplantıya,	  Global	  Compact	  ilaç	  
sektörü	  imzacıları,	  İEİS ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  temsilcileri	  katıldı.	   
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2.	  Sürdürülebilir	  Finans	  Forumu	  (16	  Mayıs	  2014) 
 

 
Global	  Compact	  Türkiye,İş Dünyası	  ve	  Sürdürülebilir	  Kalkınma	  Derneği	  (SKD)	  ve	  Birleşmiş	  Milletler	  
Çevre	  Programı	  Finans	  Girişimi	  (UNEP	  FI)	  iş	  birliğiyle	  hazırlanan“Sürdürülebilir	  Finans	  
Forumu”nun	  ikincisi	  	  16	  Mayıs	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da	  Borsa	  İstanbul’un	  evsahipliğinde	  
gerçekleştirildi.	   
 
Forum’un	  açılış	  konuşmalarını	  Borsa	  İstanbul	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  ve	  Genel	  Müdürü	  Dr.	  M.	  
İbrahim	  Turhan,	  SKD	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Üyesi	  Ediz	  Günsel	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  
Yönetim	  Kurulu	  Başkan	  Yardımcısı	  Atilla	  Yerlikaya	  yaptı.  
 
Sürdürülebilirliğin	  bir	  iş	  modeli	  olarak	  hayata	  geçirilmesi	  gerektiğine	  işaret	  eden	  Dr.	  M.	  İbrahim	  
Turhan,	  konuşmasında	  borsaların	  örgütlenmiş	  sermaye	  piyasası	  alanları	  olarak	  çok	  önemli	  bir	  
işleve	  sahip	  olduklarını	  belirtti.	  Dr.	  Turhan,	  yatırımcıların	  bu	  yönde	  bilinçlendirilmesi	  durumunda,	  

İletişim 
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işletmelerin	  sürdürülebilirlik	  ilkesini	  iş	  modellerinin	  ayrılmaz	  bir	  parçası	  olarak	  benimsemelerinin	  
borsadaki	  itibar	  ve	  değerlerinin	  olumsuz	  etkilenmemesi	  açısından	  kaçınılmaz	  olacağını	  kaydetti. 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkan	  Yardımcısı	  Atilla	  Yerlikaya	  ise	  konuşmasında	  
bankacılık	  ve	  finans	  sektörünün	  kredilendirme	  uygulamalarının	  reel	  sektörün	  sürdürülebilir	  
projeleri	  hayata	  geçirmesinde	  kritik	  rol	  oynadığının	  altını	  çizdi.	  Yerlikaya,	  Türkiye	  gibi	  hızla	  büyüme	  
kaydeden	  bir	  ekonomide	  şirketlerin	  projelerini	  yalnızca	  karlılık	  değil,	  sürdürülebilirlik	  temeline	  de	  
dayandırmaları	  gerektiğini	  belirtti	  ve	  bankaların	  kredilendirme	  için	  beklentilerini	  sürdürülebilirlik	  
kriterleri ile yeniden şekillendirmesinin,	  Türkiye’de	  sürdürülebilirlik	  algısının	  yaygınlaşmasında	  bir	  
çarpan	  etkisi	  yaratacağını	  vurguladı.	   
  
Forum’un	  ana	  konuşmasını	  ise	  sürdürülebilir	  kalkınma	  kriterlerini	  baz	  alarak	  yatırım	  danışmanlığı	  
veren	  ve	  Cambridge	  Üniversitesi	  Sürdürülebilirlik	  Liderleri	  Enstitüsü’nde	  çalışmalarını	  sürdüren	  
Earth	  Capital	  Partners	  LLP	  Ortağı	  Richard	  Burret	  yaptı. Burret,	  “Ortak	  Sorumluluk”	  başlıklı	  
konuşmasında,	  çevresel,	  sosyal	  ve	  yönetimsel	  kriterlerin	  finansal	  karar	  alma	  süreci	  ve	  pratiklerine	  
dahil	  edilmesi	  konusunda	  bilgi	  verdi.	  Burret	  su,	  enerji,	  doğal	  kaynaklar	  ve	  iklim	  güvenliği	  
konularının	  tüm	  şirketlerin	  operasyonlarını	  derinden	  etkilediğine,	  bu	  durumun	  da	  yatırımlar	  
açısından	  hem	  önemli	  risklere	  hem	  de	  değerlendirilmesi	  gereken	  fırsatlara	  işaret	  ettiğini	  belirtti.	  
Finans	  sektörünün	  bu	  değişim	  sürecindeki	  hızlandırıcı	  rolünü	  vurgulayan	  Burret,	  değişimin	  daha	  
hızlı	  ve	  yaygın	  olarak	  gerçekleştirilmesi	  için,	  özel	  sektör	  ve	  kamunun	  işbirliği	  içerisinde	  çalışmaları	  
gerektiğine	  değindi. 
 
23.	  Kalite	  Kongresi	  “UN	  Global	  Compact”	  Paneli	  (18	  Kasım	  2014) 
 
Türkiye	  Kalite	  Derneği	  (KalDer)	  ve	  TÜSİAD’ın	  işbirliği	  ile	  düzenlenen	  23.	  Kalite	  Kongresi	  
kapsamında,	  “UN	  Global	  Compact”	  başlıklı	  bir	  panel	  gerçekleşti. 
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Oturum	  başkanlığını	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden’in	  
gerçekleştirdiği	  panelde,	  Borusan	  Holding	  Kurumsal	  İletişim	  Yöneticisi	  Şule	  Yücebıyık,	  Boyner	  
Holding	  Kurumsal	  Sosyal	  Sorumluluk	  Yöneticisi	  Aysun	  Sayın,	  Koç	  Holding	  Dış İlişkiler	  ve	  KSS	  
Koordinatörü	  Aylin	  Gezgüç	  ve	  Sabancı	  Holding	  Kurumsal	  İletişim	  Direktörü	  Suat	  Özyaprak	  yer	  aldı. 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  
yürüttüğü	  ve	  diğer	  ulusal	  ağlara	  da	  örnek	  olan	  “Doğal	  Paydaşlarla	  Çarpan	  Etkisi	  Yaratma”	  
stratejisini	  katılımcılarla	  paylaştı.	  	  Bu	  doğrultuda,	  geniş	  tedarik	  zincirine	  sahip	  şirketler	  üzerinden	  
UN	  Global	  Compact’in	  yaygınlaştırılması,	  basın	  üzerinden	  sürdürülebilirlik	  çalışmalarına	  dikkat	  
çekilmesi	  ve	  finans	  sektörü	  üzerinden	  kredi	  koşullarına	  sürdürülebilirlik	  hedeflerinin	  tanımlanması	  
yönünde	  çalışmalar	  yapıldığını	  ifade	  etti.	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  kapanışta	  “2015	  Sonrası	  Kalkınma	  
Gündemi”	  için	  yürütülen	  Türkiye	  Ulusal	  İstişare	  sürecinden	  bahsederek	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  
Gündemi	  hakkında	  farkındalığın	  artırılması,	  her	  seviyede	  yönetişim	  anlayışının	  başarılı	  şekilde	  
uygulanması,	  kaliteli	  eğitimle	  genç	  işsizliğinin	  azaltılması,	  kadının	  iş	  gücüne	  katılımın	  artırılması	  
yönünde	  çalışma	  koşullarının	  geliştirilmesi	  ve	  KOBİ’lere	  destek	  olunması	  konularının	  ulusal	  
kalkınma	  öncelikleri	  olarak	  gözlemlendiğini	  sözlerine	  ekledi. 
 
Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  bu	  paneli	  gerçekleştiren	  Türkiye’nin	  
ilk	  işletme	  dışı	  imzacısı	  olan	  KalDer’e	  teşekkürlerini	  iletirken,	  Türkiye’de	  UN	  Global	  Compact’in	  
yaygınlaştırılmasında	  KalDer’in	  güçlü	  teşkilat	  yapısının	  öneminden	  bahsetti.	  Türk	  şirketleri	  
arasında	  yakın	  zamanda	  CDP	  Liderler	  Endeksi’ne	  giren	  Tofaş,	  Dow	  Jones	  Sürdürülebilirlik	  
Endeksi’ne	  giren	  Anadolu Efes,	  Global	  Compact’in	  GC100	  endeksine	  giren	  Coca-Cola	  İçecek,	  Global	  
Compact	  Sürdürülebilir	  Tedarik	  Zinciri	  Danışma	  Kurulu’na	  giren	  Boyner	  Holding,	  Kadının	  
Güçlenmesi	  İlkeleri	  Danışma	  Kurulu’na	  katılan	  Borusan	  Holding’in	  başarılarını	  tebrik	  eden	  Dr.	  
Yılmaz	  Argüden,	  sürdürülebilirliği	  stratejilerinin	  odak	  noktasında	  bulunduran	  şirketlerin	  dünya	  
çapında	  yarattıkları	  etkinin	  gözlemlenebilir	  olduğunu	  ifade	  etti. 
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UN	  Global	  Compact	  İlkeleri	  Eğitimleri	  (Mersin,	  12	  Eylül	  2014	  & 22	  Aralık	  2014) 
 
1	  Nisan	  2014	  tarihli	  Mersin	  Bölgesel	  Çalıştayı ve	  imza	  törenini	  takiben,	  imzacıların	  UN	  Global	  
Compact	  ilkeleri	  konusundaki	  bilgilerini	  tazelemeye	  ve	  raporlama	  performanslarını	  artırmaya	  
yönelik	  olarak	  ilki	  12	  Eylül	  2014	  tarihinde,	  ikincisi	  ise	  22	  Aralık	  2014	  tarihinde	  
olmak	  üzere	  Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası’nın	  ev	  sahipliğinde	  iki	  eğitim	  düzenlendi.	  	   
 
12	  Eylül	  2014	  tarihli	  “Çevresel	  Sürdürülebilirlik”	  eğitimine	  Mersin	  Bölgesi	  imzacıları,	  Global	  
Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Danışmanı	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  Ankara	  Koordinatörü	  
katıldı.	  Eğitim, S360	  Kurucu	  Ortağı	  ve	  Genel	  Müdürü	  Kerem	  Okumuş	  ve	  Sürdürülebilirlik	  Danışmanı	  
Aslı	  Kurtuluş	  tarafından	  verildi.	   
 
22	  Aralık	  2014	  tarihinde	  ise	  “İnsan	  Hakları,	  Çalışma	  Standartları	  ve	  Yolsuzlukla	  Mücadele	  İlkeleri	  
Eğitimi”	  gerçekleşti.	  KSSD	  Başkan	  Yardımcısı	  ve	  AKUT	  Vakfı	  Genel	  Müdürü	  Dr.	  Jülide	  Ergin	  İnsan	  
Hakları	  sunumunu,	  TİSK	  Araştırma,	  Eğitim	  ve	  Dış	  İlişkiler	  Uzman	  Yardımcısı	  ve	  Global	  Compact	  
Türkiye	  Ankara	  Koordinatörü	  Sevgi	  Şairoğlu	  Çalışma	  Standartları	  sunumunu,	  Şeffaflık	  Derneği	  
Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  E.	  Oya	  Çetinkaya	  ve	  Kıdemli	  Uzmanı	  Özlem	  Zıngıl	  ise	  Yolsuzlukla	  Mücadele	  
konulu	  sunumu	  gerçekleştirdi.	   
 
Global	  Compact	  İlkeleri	  eğitimine	  17	  farklı	  kurumu	  temsilen	  toplam	  28	  temsilci	  katıldı.
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Sürdürülebilirlik	  ve	  Bankacılık	  Sektörü	  Semineri	  (28	  Şubat	  2014) 
 
Global	  Compact	  Türkiye,	  Türk	  
Ekonomi	  Bankası	  ve	  Fransız	  
Kalkınma	  Ajansı	  (AFD)	  
ortaklığı	  ile	  28	  Şubat	  2014	  
tarihinde	  İstanbul’da	  
“Sürdürülebilirlik	  ve	  
Bankacılık	  Sektörü”	  konulu	  
bir	  seminer	  düzenledi.	  
Kurumsal	  firmaların	  
sürdürülebilir	  politikalar	  
üretmesi	  ve bu konuda 
bankaların	  rolünün	  tartışıldığı	  
seminere, yerel bankalar ve 
finans	  kurumlarının	  üst	  düzey	  
yöneticilerinin	  yanı	  sıra,	  
bankacılık	  sorumlulukları	  
konusuyla	  ilgili	  uluslararası	  
uzmanlar	  da	  katıldı.	   
 
Açılış	  konuşmalarının	  TEB	  Kurumsal	  Bankacılık	  Grubu	  Genel	  Müdür	  Yardımcısı	  Levent	  Çelebioğlu,	  
Fransız	  Kalkınma	  Ajansı	  Türkiye	  Ofisi	  Direktörü	  Bertrand	  Willocquet	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  
adına	  Borsa	  İstanbul	  Genel	  Müdür	  Yardımcısı	  Mustafa	  Baltacı	  tarafından	  gerçekleştirildiği	  
seminerde	  bankacılık	  sektöründe	  ekonomik	  performans	  ile	  sürdürülebilirlik	  arasındaki	  bağlantıyı	  
vurgulandı	  ve	  Türk	  finans	  sektörünün	  ihtiyaçları	  küresel	  gelişmeler	  ışığında	  değerlendirildi. 
 
 “Sürdürülebilirlik	  Derecelendirmeleri	  ve	  Bankacılık	  Sektörü”	  çalıştayında ise finansal analiz; 
bankacılık	  sektöründeki	  iyi	  uygulama	  örnekleri;	  çevre,	  toplum	  ve	  yönetişim	  endeksi	  mekanizmaları	  
ve	  endekslerin	  nasıl	  kullanıldığı	  Vigeo	  Derecelendirme	  Ajansı	  Finans	  Sektörü	  Araştırma	  Müdürü	  
Cristina	  Daverio	  moderatörlüğünde	  banka	  temsilcileriyle	  tartışıldı. 
 
  
“Herkes	  için	  Sürdürülebilir	  Enerji:	  İş	  Dünyası	  için	  Fırsatlar”	  Türkiye	  Çalışması	  için	  Proje	  
Ortakları	  Toplantısı	  (9	  Ekim	  2014) 
 
“Herkes	  için	  Sürdürülebilir	  Enerji:	  İş	  Dünyası	  için	  Fırsatlar”	  (Sustainable	  Energy	  for	  All	  (SE4ALL): 
The	  Business	  Opportunities)	  Raporunun	  yerelleştirilmesine	  ve	  Türkiye	  lansmanına	  yönelik	  olarak	  
yürütülen	  proje	  kapsamında,	  proje	  ortakları	  toplantısı	  Accenture,	  Global	  Compact	  Türkiye,	  
SEDEFED	  ve	  XSights	  temsilcilerinin	  katılımıyla	  9	  Ekim	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da	  gerçekleşti.	   
 

İçerik  Geliştirme  ve  Bilgi  Paylaşımı 
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Rapor	  hakkındaki	  gelişmelerin	  paylaşıldığı	  toplantıda,	  projenin	  önümüzdeki	  dönemde	  nasıl	  
ilerleyeceği	  değerlendirildi	  ve	  proje	  ortakları	  arasında	  görev	  dağılımı	  yapıldı.	  Raporun tanıtımının,	  
2015	  yılında	  yapılması	  planlanmaktadır. 
 
 
Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  Yuvarlak	  Masa	  Toplantısı	  (16	  Aralık	  2014) 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Barış	  Için	  Iş	  Dünyası	  (Business	  for	  Peace	  –	  B4P)	  Yuvarlak	  Masa	  Toplantısı	  
16	  Aralık	  2014	  tarihinde	  Istanbul’da gerçekleşti.	  Toplantıya,	  B4P	  imzacıları	  ve	  Global	  Compact	  
Türkiye	  temsilcileri	  katıldı.	   
 
Yuvarlak	  Masa	  Toplantısı’nda	  Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  imzacısı	  kuruluşların	  görüş	  ve	  önerilerinin	  
dinlenmesi	  ve	  B4P	  Platformu’nun	  Uluslararası	  Yürütme	  Kurulu’nda	  da	  yer almakta olan Global 
Compact	  Türkiye’nin	  2015-2016	  döneminde	  platforma	  yönelik	  planlarının	  paylaşılması	  amaçlandı. 
 
Toplantı	  sonucunda	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  platformunu	  yaygınlaştırma	  
ve	  Türkiye’de	  etki	  yaratma	  kapsamında	  seçtiği çeşitlilik	  yönetimi	  temasının	  korunması	  ve	  bu	  
konunun	  İnsan	  Hakları	  ve	  Çeşitlilik	  Yönetimi	  başlığıyla	  kurgulanmasına	  karar	  verildi. 
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Global	  Compact	  Türkiye	  2.	  Genel	  Kurulu	  (26	  Mart	  2014) 
 
Global	  Compact	  Türkiye,	  İkinci	  Olağan	  Genel	  Kurul	  Toplantısı’nı	  26	  Mart	  2014	  tarihinde	  TİM	  Show	  
Center’da	  gerçekleştirdi.	  Türkiye’deki	  bütün	  UN	  Global	  Compact	  imzacılarının	  katılımına	  açık	  olan	  
Genel	  Kurul	  toplantısına,	  geniş	  bir	  yelpazeden	  katılım	  sağlandı.	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  
Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden’in	  açılış	  konuşmasını	  takiben,	  Birleşmiş	  Milletler	  Mukim	  
Koordinatörlüğü	  Müdürü	  Halide	  Çaylan	  BM	  Türkiye	  adına	  “2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi”ni	  
sundu	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Danışmanı	  Deniz	  Öztürk	  bu	  gündem	  kapsamında	  
iş	  dünyasının	  rolü	  üzerine	  bir	  sunum	  gerçekleştirdi. 

Bu	  sunumları	  takiben	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  2013	  yılı	  Denetleme	  Raporu	  okunarak	  Yönetim	  
Kurulu	  ve	  faaliyetleri	  ibra	  edildi,	  2014	  yılı	  Faaliyet	  Raporu	  ve	  Bütçesi	  onaylandı.	  Genel	  Kurul	  
öncesinde	  Global	  Compact	  Türkiye	  imzacılarıyla	  paylaşılan	  tüzük	  değişiklikleri	  ve	  Sabancı	  
Üniversitesi’nin	  ek	  önerileri,	  Genel	  Kurul	  tarafından	  tartışılarak	  onaylandı.	  Bu	  kapsamda	  Yeşim	  
Tekstil	  Asil	  Yönetim	  Kurulu	  Üyeliğine	  atandı,	  kendilerinden	  boşalan	  Yedek	  Yönetim	  Kurulu	  
Üyeliğine	  ise	  Eczacıbaşı	  Holding	  seçildi. 

Network  Faktörü  (Ağların  Gücü) 
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Gıda	  ve	  Tarım	  İş	  İlkeleri	  İstişare	  Toplantısı	  (17	  Mart	  2014) 
 
UN	  Global	  Compact	  tarafından	  
geliştirilen	  Gıda	  ve	  Tarım	  İş	  
İlkeleri’nin	  oluşturulması	  sürecine	  	  
(Food and Agriculture Business 
Principles – FABs)katkı	  vermek	  
amacıyla	  Global	  Compact	  Türkiye	  
17	  Mart	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da	  
Gıda	  ve	  Tarım	  İş	  İlkeleri	  Türkiye	  
Ulusal	  İstişare	  toplantısını	  
gerçekleştirdi.	  	   
 
Türkiye	  Gıda	  Sanayi	  İşverenleri	  
Sendikası	  ve	  TÜSİAD’ın	  desteğiyle	  
düzenlenen	  toplantıya	  iş	  dünyası,	  
sivil toplum, akademi ve 
uluslararası	  örgüt	  temsilcilerinden	  
katılım	  sağlandı.	  World Cafe formatında	  yürütülen	  ve	  UN	  Global	  Compact	  Gıda	  ve	  Tarım	  Programı	  
Yöneticisi	  Puvan	  Selvanathan’ın	  da	  katıldığı	  istişare	  toplantısında,	  belirlenen	  ve	  önerilen	  ilkelerin	  
kapsayıcılığı	  ve	  geçerliliği	  tartışıldı.	  Her	  bir	  taslak	  ilkenin	  yazımı	  ve	  kapsamına	  dair	  geri	  bildirimler	  
istenen	  toplantıda,	  katılımcılar	  sektörleri	  ve	  çalışma	  alanlarıyla	  ilgili	  çok	  değerli	  bilgi	  
paylaşımlarında	  bulundular.	   
 
Daha	  önce	  Kosta	  Rika,	  Gana,	  Hindistan,	  Japonya,	  Hollanda,	  Nijerya,	  Singapur,	  İskandinav	  Ülkelerinde	  
yapılan	  istişare	  toplantıları	  serisinin	  Türkiye’de	  tamamlanması	  ile	  birlikte,	  Birleşmiş	  Milletler	  Gıda	  
ve	  Tarım	  İş	  İlkeleri’ni	  Mayıs	  2014’te	  resmi	  olarak	  	  tanıttı.	  Sözkonusu	  ilkeler,	  ilgili	  sektörlerde	  
faaliyet	  gösteren	  şirketlere	  sürdürülebilirlik	  çalışmalarında	  yönlendirici	  olmaya	  devam	  etmektedir.	   
 
12.	  Ulusal	  Ağlar	  Yıllık	  Forumu	  (Addis	  Ababa,	  10	  - 12 Haziran 2014) 
 
Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlarının	  
yıllık	  en	  kapsamlı	  toplantısı	  
niteliğini	  taşıyan	  Ulusal	  Ağlar	  Yıllık	  
Forumu’nun	  12’nci	  Toplantısı	  10-
12	  Haziran	  2014	  tarihleri	  arasında	  
Etiyopya’nın	  başkenti	  Addis	  
Ababa’da	  gerçekleştirildi.	  
Toplantıda	  Türkiye’yi	  Global	  
Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  
Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  temsil	  
etti. 
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Forum’da	  2014	  yılı	  için	  verilen	  En	  Başarılı	  Ulusal	  Ağ	  Ödülü’nü	  iletişim,	  işbirliği	  ve	  bilgi	  paylaşımı	  
alanında	  gösterdiği	  üstün	  başarı	  sebebiyle	  Global	  Compact	  Türkiye	  kazandı.	  Ödülün	  kazanılmasında	  
Global	  Compact	  Türkiye’nin	  geliştirdiği	  ve	  UN	  Global	  Compact’e	  kazandırdığı	  Sektörel	  Yayılım	  
Stratejisi,	  Doğal	  Paydaşlarla	  Çarpan	  Etkisi	  Yaratma	  ve	  Ulusal	  Ağlar	  Gelişim	  Modeli	  çalışmaları	  etkili	  
oldu.  
 
Toplantıya	  dünya	  çapında	  101	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağ	  temsilcisi,	  Afrika	  kıtasının	  önde	  gelen	  
yatırımcıları	  ve	  iş	  adamları	  katıldı.	  Forum’da	  dünyanın	  en	  kapsamlı	  kurumsal	  sürdürülebilirlik	  
platformu	  olan	  Global	  Compact’in	  2015	  – 2016	  Stratejisi	  tartışıldı.	  Toplantıda	  Global	  Compact	  Ulusal	  
Ağlarının	  gelecekteki	  yönetişim	  modeli	  tasarlanırken,	  hazırlanan	  Ulusal	  Ağlar	  Gelişim	  Modeli’nin	  
sunumunu	  UN	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Başkanı	  sıfatıyla	  Dr.	  Argüden	  gerçekleştirdi.	   
 
Yenilikçi	  ortaklık	  platformlarının	  yerelleştirilmesi,	  KOBİ’lerle	  daha	  güçlü	  ortaklıkların	  
oluşturulması,	  afetlere	  karşı	  dayanıklılık,	  barışa	  destek	  veren	  ve	  sorumluluk	  sahibi	  tedarik zinciri 
yönetimi	  modelleri	  ve	  son	  olarak	  sürdürülebilirliğin	  toplumsal,	  çevresel	  ve	  etik	  boyutları	  toplantı	  
gündemde	  göze	  çarpan	  başlıklar	  arasındaydı. 
 
Toplantının	  açılış	  konuşmasını	  yapan	  UN	  Global	  Compact	  Direktörü	  Georg	  Kell,	  UN	  Global	  
Compact’in	  15’inci	  yılında	  hayata	  geçirildiği	  her	  ülkede	  yerelleştirilerek	  sahiplenildiğini,	  bu	  sayede	  
gerçek	  anlamda	  küresel	  bir	  girişim	  niteliğine	  kavuştuğunu	  ifade	  etti.	  BM	  Sistemi	  Özel	  Sektör	  
Temsilcileri	  Toplantısı’nın	  da	  gerçekleştirildiği	  Forum’da,	  Afrika’da	  genç	  nüfus	  istihdamı	  ve	  2015	  
Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi’nin	  Afrika’da	  uygulanması	  başta	  olmak	  üzere	  Afrika’nın	  kalkınmasını	  
destekleme	  odaklı	  görüşmeler	  yapıldı. 
 

UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu	  Toplantısı,	  (New	  York,	  2	  Temmuz	  2014) 

 

UN	  Global	  Compact	  Yönetim	  Kurulu	  toplantısı,	  Sorumlu	  Yatırım	  İlkeleri	  (PRI)	  Danışma	  Kurulu’nun,	  
Sorumlu	  Yönetim	  Eğitimi	  İlkeleri	  Öncüler	  Grubu’nun	  (PRME)	  ve	  büyükelçilerin	  katıldığı özel	  bir	  
oturumla	  2	  Temmuz	  2014	  tarihinde	  New	  York’taki	  Birleşmiş	  Milletler	  Genel	  Merkezi’nde	  
gerçekleştirildi.	  Toplantıya	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  
Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Danışma	  Kurulu	  Başkanı	  sıfatıyla	  katılım	  gösterdi.	   
 
Toplantının	  ana	  gündem	  maddeleri	  UN	  
Global	  Compact’in	  yaygınlaşması	  ve	  2015	  
Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi’nin	  
şekillendirilmesi	  ve	  geliştirilmesiydi.	  
Toplantıda	  Sorumlu	  Yatırım	  İlkeleri	  (PRI)	  
Danışma	  Kurulu	  Üyeleri’nin	  ve	  dünya	  
çapında	  önde	  gelen	  30	  üniversitenin	  
temsilcilerinin	  oluşturduğu	  Sorumlu	  
Yönetim	  Eğitimi	  İlkeleri	  (PRME)	  Öncüler	  
Grubu’nun	  katıldığı	  ortak	  oturumlar	  da	  
yer	  aldı.	  Oturumların	  ardından	  
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gerçekleştirilen	  üst	  düzey	  öğle	  yemeğinde	  özel	  sektörün	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi’ndeki rolü	  
başta	  olmak	  üzere	  kurumsal	  sürdürülebilirlik	  konusu	  ele	  alındı.	  Toplantı,	  Genel	  Sekreter	  Ban	  Ki-
moon’un	  Birleşmiş	  Milletler	  içerisinde	  ağ	  bazlı	  yönetişime	  sahip	  olan	  ilk	  ve	  tek	  kamu-özel	  sektör	  
ortaklık	  girişimi	  olan	  Global	  Compact’in	  özel	  rolüne	  ilişkin	  verdiği	  mesajlarla	  sonuçlandı. 
 
 
Barış	  için	  İş	  Dünyası	  (B4P)	  Yıllık	  Uluslararası	  Konferansı	  (İstanbul,	  29-30	  Eylül	  2014) 

‘Barış	  İçin	  İş	  Dünyası’	  platformunun	  ilk	  yıllık	  konferansı,	  29-30	  Eylül	  tarihleri	  arasında,	  İstanbul	  
Ticaret	  Odası’nın	  ev	  sahipliğinde	  gerçekleştirildi.	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  
Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  Türkiye’nin	  Kolombiya	  ile	  birlikte	  Platforma	  en	  fazla	  imzacısı	  bulunan	  iki	  
ülkeden	  biri	  olduğunu	  belirtti. 
 
UN	  Global	  Compact’in	  ‘İnsan	  Hakları’	  ana	  başlığı	  altında	  oluşturulan	  ‘Barış	  İçin	  İş	  Dünyası’	  
girişiminin	  ilk	  uluslararası	  yıllık	  konferansı,	  35	  farklı	  ülkeden	  gelen	  ve	  aralarında	  imzacı	  şirketler,	  
ulusal	  ağlar,	  iş	  dünyası	  kuruluşları	  ve	  Birleşmiş	  Milletler’den	  temsilcilerin	  yer	  aldığı	  yaklaşık	  150	  
kişilik	  katılımcıyla,	  İstanbul’da	  düzenlendi.	   
 
Global	  Compact	  Türkiye’nin	  ortağı	  olduğu	  konferansın	  diğer	  ortakları	  İstanbul	  Ticaret	  Odası,	  
Sorumluluk	  Sahibi	  Yönetim	  İlkeleri	  Platformu	  (PRME),	  Birleşmiş	  Milletler	  Kalkınma	  Programı	  
(UNDP)	  ve	  Synergos’tu.	  Konferansta,	  2014	  yılında	  iş	  dünyası	  tarafından	  barış	  için	  gerçekleştirilen	  
küresel	  çaptaki	  başarılı	  çalışmalar	  değerlendirilerek;	  ‘Barış	  İçin	  İş	  Dünyası’	  girişiminin,	  2015	  sonrası	  
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kalkınma	  ve	  sürdürülebilirlik	  gündemi	  kapsamında	  ne	  şekilde	  konumlandırılacağı	  gündeme 
getirildi.	  Ayrıca	  ulusal	  ağlar	  ve	  şirketlerin	  temsilcileri,	  çoklu	  oturumlarda	  iş	  dünyasının	  barışa	  
yönelik	  ortak	  temalarını	  değerlendirme	  fırsatı	  buldu.	  Barışın	  geliştirilmesinde	  kilit	  rol	  
üstlenebilecek	  sektörler	  tanımlanarak;	  tedarik	  zinciri	  yönetimi	  odağında	  muhtemel	  eylem	  planları	  
oluşturuldu. 
 
Konferansın	  birinci	  gününün	  sonunda	  gerçekleşen	  imza	  töreninde	  Barış	  İçin	  İş	  Dünyası	  destek	  
bildirgesini	  Global	  Compact	  Türkiye’den	  Akyürek	  Kardeşler	  Tarım	  Makinaları,	  Bilim	  İlaç,	  Boyner	  
Grubu,	  Sun	  Tekstil,	  TÜRKONFED	  ve	  TÜSİAD	  	  imzaladılar.	  	  AKUT	  ise	  platformun	  Türkiye’den	  
destekçisi	  olarak	  beyanda	  bulundu.	  Sene	  içinde	  girişimi	  imzalayan	  Alvimedica,	  Tayburn	  Kurumsal	  
ve	  Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası	  ile	  Türkiye’den	  9	  imzacıyla	  ulaşan	  B4P	  girişimi,	  Kolombiya’dan 
sonra	  en	  çok	  imzacıya	  sahip	  ulusal	  ağ	  oldu. 
 
Konferansta	  konuşan	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  
“Türkiye	  hem	  iç	  barışın,	  hem	  de	  Dünya	  barışının	  başkenti	  olmalı.	  Ekonomik	  gelişme	  ve	  barış	  bir	  
birini besleyen iki olgudur. Türk	  iş	  dünyasının	  bu	  konudaki	  duyarlı	  ve	  öncü	  liderlerini	  örnek	  
oluşturdukları	  için	  kutluyorum”	  dedi. 
 
Avrupa	  Ulusal	  Ağlar	  Toplantısı	  (Üsküp,	  28-30 Ekim 2014) 
 
UN	  Global	  Compact	  Avrupa	  Ulusal	  Ağlar	  Yıllık	  Toplantısı,	  28-30	  Ekim	  2014	  arası	  Makedonya	  
Cumhuriyeti’nin	  başkenti	  Üsküp’de	  gerçekleşti.	  Toplantıya	  Global	  Compact	  Avrupa	  Ağ	  temsilcileri,	  
Global	  Compact	  imzacıları,	  davetli	  kuruluşların	  ve	  uluslararası	  kuruluşların	  temsilcileri	  katıldı.	  
Toplantıda	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  temsil	  etti.	  
Toplantı’nın	  açılış	  konuşmasında	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden,	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  geliştirdiği	  ve	  
Global	  Compact’e	  kazandırdığı	  Sektörel	  Yayılım	  Stratejisi	  ve	  Doğal	  Paydaşlarla	  Çarpan	  Etkisi	  
Yaratma	  stratejisini	  Avrupa	  Ulusal	  Ağlar	  temsilcileri	  ile	  paylaştı.	  Konuşmasında,	  Global	  Compact	  ve	  
UNIDO ortaklığında	  yürütülen	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  Özel	  Sektör	  Katılımı	  Türkiye	  Ulusal	  
İstişare	  Sürecinden	  de	  bahseden	  Dr.	  Argüden,	  bu	  kapsamda	  gerçekleştirilen	  Paydaş	  Toplantıları	  ve	  
Ulusal	  İstişare	  sonuçlarını	  paylaştı. 
 

Avrupa	  Ulusal	  Ağları’nda	  yaşanan	  gelişmelerin	  ele	  alındığı	  toplantıda	  ayrıca,	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  
Gündemi’nin	  Ulusal	  Ağların	  stratejilerine	  nasıl	  entegre	  edilebileceği	  konusu	  değerlendirildi. 
 
Toplantının	  açılış	  panelinde	  
Makedonya Cumhuriyeti 
Ekonomi	  Bakanlığı	  Başbakan	  
Yardımcısı	  Vladimir	  
Peshevski, BM Makedonya 
Mukim	  Koordinatörü	  Louisa	  	  
Vinton, UN Global Compact 
Sekretaryası	  Ulusal	  Ağlar	  
Yetkilisi Walid Nagi ve Global 
Compact Makedonya 
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Temsilcisi	  Goran	  Lazarevski	  birer	  konuşma	  gerçekleştirdi.	  Çok	  paydaşlı	  diyalogların	  önemine	  
değinen	  konuşmacılar,	  özellikle	  sürdürülebilirlik	  konularında	  şirketlerin	  tek	  başlarına	  hareket	  
ederek başarı	  elde	  edemeyeceğini,	  kamu,	  STK,	  akademi	  temsilcilerinin	  bir	  arada	  çalışması	  
gerektiğinin	  altını	  çizdi.	   
 
Toplantının,	  “Sosyal	  Sorumluluk:	  Rekabetçi	  ve	  Sürdürülebilir	  İş	  Dünyasının	  Gerekliliği”	  konusunun	  
ele	  alındığı	  bölümünde	  de	  “Kurumsal	  Sosyal	  Sorumluluk	  Raporlaması”	  temalı	  panelin	  
moderatörlüğünü	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  yaptı. 
 
 
Kadının	  Güçlenmesi	  İlkeleri	  (WEPs)	  Gürcistan	  Ulusal	  Tanıtımı	  (Tiflis,	  9	  Aralık	  2014) 
 
9	  Aralık	  2014	  tarihinde,	  UN	  Women Gürcistan	  Ülke	  Ofisi,	  UN	  Global	  Compact	  ve	  UN	  Women’ın	  2010	  
yılında	  ortak	  duyurduğu	  Kadının	  Güçlenmesi	  Prensipleri:	  Eşitlik	  İş	  Demektir	  (WEPs)	  platformunun	  
ulusal	  tanıtımını	  gerçekleştirdi. 

Toplantının	  açılış	  konuşmaları	  Gürcistan	  Merkez	  Bankası	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  ve	  IMF	  Gürcistan	  
Yöneticisi	  Giorgi	  Kadagidze,	  UN	  Women	  Gürcistan	  temsilcisi	  Erika	  Kvapilova	  ve	  Gürcistan	  Çiftçiler	  
Derneği	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Nino	  Zambakhidze	  tarafından	  gerçekleştirildi.	  	   
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Danışmanı Deniz	  Öztürk,	  7	  temel	  ilkenin	  sunumunun	  
ardından	  Türkiye’nin	  platforma	  yönelik	  deneyimlerini	  paylaşarak,	  2014	  yılında	  iş	  dünyası,	  kamu	  ve	  
sivil	  toplumun	  katılımıyla	  oluşturulan	  Global	  Compact	  Türkiye	  Kadının	  Güçlenmesi	  Çalışma	  
Grubu’nu	  tanıttı.	   
 
Garanti	  Bankası	  Sürdürülebilirlik	  Yöneticisi	  Derya	  Özet	  Yalgı,	  Garanti	  Bankası’nın	  uygulamalarını	  
paylaşarak,	  girişimin	  ilkelerinin	  başarıyla	  uygulanması	  için	  geliştirilen	  projeleri,	  izleme	  
mekanizmalarını	  ve	  raporlama	  çalışmalarının	  detaylarını	  katılımcılarla	  paylaştı. 
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Sürdürülebilirlik	  Raporlamasında	  KOBİ’ler	  Semineri	  (İstanbul,	  24	  Ocak	  2014) 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  ve Global 
Reporting Initiative (GRI)	  ortaklığında	  
24	  Ocak	  2014	  tarihinde	  İstanbul’da,	  
“Sürdürülebilirlik	  Raporlamasında	  
KOBİ’ler”	  başlıklı	  bir	  seminer	  
gerçekleştirdi.	  Seminerde,	  
sürdürülebilirlik	  raporlamasının	  
KOBİ’lere	  başlıca	  kazanımları	  irdelendi	  
ve	  başarı	  örnekleri	  bizzat	  KOBİ	  
temsilcileri	  tarafından	  paylaşıldı. 
 
Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  
Başkan	  Yardımcısı	  Atilla	  Yerlikaya	  
tarafından	  gerçekleştirilen	  açılış	  
konuşmasında,	  Global	  Compact	  
Türkiye’nin	  2014	  yılı	  faaliyet	  planı,	  
imzacı	  ağını	  genişletme,	  raporlama	  
kalitesini artırma,	  içerik	  oluşturma,	  küresel	  çalışmalara	  liderlik	  etme	  ve	  stratejik	  ortalıklar	  kurma	  
başlıkları	  altında	  özetlendi.	  Bu	  doğrultuda,	  2014	  yılı	  için	  planlanan	  faaliyetlerin	  Türkiye’de	  
kurumsal	  sürdürülebilirliğin	  ölçeğini	  büyütmeyi	  amaçladığını	  belirten	  Yerlikaya,	  bu	  süreçlerin	  
Türkiye’de	  her	  boyutta	  şirketin	  artık	  önceliği	  haline	  geldiğini	  sözlerine	  ekledi. 

 
 
KOBİ’ler	  için	  Kurumsal	  
Sürdürülebilirliğin	  Kazanımları	  
üzerine	  bir	  sunum	  gerçekleştiren	  
Global	  Compact	  Türkiye	  Raporlama	  
Görev	  Gücü	  Üyesi	  Ayşegül	  Hatay,	  
kurumların	  “bugünün	  işini	  dünün	  
yöntemleriyle	  yaparak	  gelecekte	  var	  
olabilir	  misiniz?”	  sorusuna	  cevap	  
vermek	  zorunda	  olduklarını	  belirtti.	  
Hatay	  konuşmasında,	  Türkiye’de	  
kurumsal	  sürdürülebilirlik	  
uygulamalarının	  hayata	  geçirilmesi	  
için	  en	  önemli	  motivasyonun,	  artan	  

Raporlama 
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rekabet	  ortamı	  ve	  değişen	  iş	  dünyası	  düzeni	  içerisinde	  var	  olmak	  olarak	  tanımlanması	  gerektiğini	  
vurguladı. 
 
GRI	  Ağ	  İlişkileri	  Koordinatörü	  Juliette	  Gaussem konuşmasında,	  GRI	  raporlaması	  standartlarının	  
güncelleştirildiği	  ve	  yeniden	  belirlendiği	  G4	  Rehberinin	  temel	  özelliklerinden	  bahsederek,	  
sürdürülebilirlik	  raporlamalarında	  öncelikli	  etki	  alanlarına	  (materiality)	  daha	  ağırlık	  verilmesinin	  
beklendiğini	  ifade	  etti.	  Öte	  yandan,	  G4	  Rehberinin	  yaygınlaştırılması	  kapsamında	  geliştirilen	  İş	  
Şeffaflığı	  Programı’nın	  (Business	  Transparency	  Program)	  tanıtımını	  yapan	  Gaussem,	  programın	  
amacının	  ilk	  defa	  raporlayan	  kurumların	  kapasitesinin	  geliştirilmesi	  olduğunun	  altını	  çizdi. 
 
Panel	  oturumuna	  başkanlık	  eden	  Birleşmiş	  Milletler	  Sinai	  Kalkınma	  Teşkilatı	  (UNIDO)	  Program	  
Birimleri	  Koordinatörü	  Damla	  Taşkın	  ise,	  kurumunun	  faaliyetlerini	  tanıtarak,	  Sorumlu	  Girişimcinin	  
Başarı	  Programı	  (REAP)	  kapsamında	  verdikleri	  eğitimlerle,	  kurumların	  maliyetlerini	  azaltmalarına,	  
itibar	  kazanıp	  üretim	  süreçleri	  ve	  kalitede	  gelişim	  sağlamalarına	  nasıl	  destek	  verdiklerini	  vurguladı.	  
Satın	  alım	  kararlarının	  kalite,	  teslim	  süresi,	  fiyat	  ve	  kurumsal	  sürdürülebilirliğe	  dayandığını	  ifade	  
eden	  Taşkın,	  sürdürülebilirlik	  faaliyetlerinin	  raporlamasının	  bu	  süreçleri	  olumlu	  yönde	  etkilediğini	  
sözlerine	  ekledi. 
 
Karınca	  Lojistik	  Kalite	  ve	  İç	  Denetim	  Müdürü	  Işık	  Kabadayı	  ve	  Yeşim	  Tekstil	  Kurumsal	  İletişim	  
Müdürü	  Dilek	  Cesur’un	  da	  yer	  aldığı	  panelde	  kurumların	  raporlama	  süreci	  tecrübeleri	  ele	  alındı.	  
Çalıştıkları	  uluslararası	  şirketlerin	  zaman	  içerisinde	  sırasıyla	  bu	  raporları	  talep	  ettiklerini	  ifade	  
eden	  Dilek	  Cesur,	  artık	  tedarikte	  bulundukları	  kurumlar	  arasında	  bu	  gereksinimleri	  sorgulamayan	  
hiçbir	  şirket kalmadığını	  ifade	  etti.	  Lojistik	  sektörü	  olarak	  şirketlerin	  operasyonlarının	  merkezinde	  
yer	  aldıklarını	  belirten	  Işık	  Kabadayı	  ise,	  tedarik	  zincirlerinin	  kurumların	  itibar	  yönetimi	  için	  kritik	  
olduğuna	  dikkat	  çekti	  ve	  sürdürülebilir	  işletmelerin	  bu	  alanda rakiplerine oranla avantaj elde 
ettiklerini	  vurguladı. 
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2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ  
Binyıl	  Kalkınma	  Hedefleri	  yerini	  2015-2030	  yıllarını	  kapsayacak	  Sürdürülebilir	  Kalkınma	  
Hedeflerine	  bırakacaktır.	  Hedeflerin	  ve	  indikatörlerin	  belirlenmesi	  için	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  
Gündemi	  diyalogunun	  ilk	  ayağı	  2013	  yılında	  	  Birleşmiş	  Milletler	  öncülüğünde	  düzenlenen	  	  bir	  dizi	  
ulusal	  istişare	  toplantısında	  gerçekleştirilmiştir.	   

Akabinde,	  ilk	  dönem	  istişare	  sonuçlarını	  geliştirmek	  ve	  çok	  paydaşlı	  diyaloğun	  devamını	  sağlamak	  
için	  özel	  sektörün	  de	  içinde	  yer	  alacağı	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  istişarelerinin	  ikinci	  
turunun	  düzenlenmesine	  karar	  verilmiştir.	  Dünya	  çapında	  bu	  projeyi	  yürütmek	  için	  Birleşmiş	  
Milletler	  Sınai	  Kalkınma	  Teşkilatı	  (UNIDO)	  ve	  Global	  Compact	  görevlendirilmiştir.	  Türkiye,	  "Özel	  
Sektör	  Katılımı"	  konulu	  istişarenin	  düzenleneceği	  beş	  ülkeden	  biri	  seçilmiştir.	   

UNIDO	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  ortaklığında	  ve	  liderliğinde	  yürütülen	  süreçte	  FAO,	  ILO,	  IOM,	  
UNDP, UNFPA ve UNV temsilcilerinin yer aldığı	  BM	  Görev	  Gücü	  oluşturulmuştur.	   

Türkiye	  Ulusal	  İstişaresi,	  Sürdürülebilir	  Kalkınmaya	  Özel	  Sektörün	  Katılımı	  ana	  başlığı	  altında,	  	  
Ortaklıkların	  Geliştirilmesi ve KOBİ	  Katılımın	  Sağlanması konularına	  odaklanmaktadır.	  	  
Cinsiyet,	  gençlik,	  insan	  hakları	  ve eşitsizlikler	  ise	  kesişen	  alanlar	  olarak	  ön	  plana	  çıkmaktadır.	  Söz	  
konusu	  istişarelerde,	  özel	  sektör	  ile	  kurulan	  ortaklıkları	  ilerletmenin	  ve	  genişletmenin	  en	  etkili	  
yolları	  aranmakta,	  yerel	  ve	  sektörel	  uygulamaların	  önemine	  değinilmekte	  ve	  çok	  paydaşlı	  
ortaklıkların	  sürdürülebilir	  kalkınmaya	  katkıları	  değerlendirilmektedir.	  KOBİ	  Katılımının	  
Sağlanması	  başlığı	  altında,	  KOBİ’lerin	  verimliliğinin	  artırılması,	  KOBİ	  büyümesinin	  desteklenmesi	  ve	  
kurumsal	  sürdürülebilirlik	  uygulamalarının	  KOBİ’ler	  arasında	  yaygınlaştırılması	  konularında	  görüş	  
ve	  öneri	  toplanmaktadır.	   

2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi’ni	  şekillendirmek	  ve	  ortak	  bir	  vizyona	  ulaşmak	  için	  tüm	  
paydaşlardan	  görüş	  alınması,	  çeşitli	  yollarla	  toplanan	  bilgi	  ve	  analizlerin	  derlenmesi	  gerekmektedir.	  
Bu	  çerçevede,	  BM	  New	  York	  Merkez	  Ofisi	  tarafından,	  Türkiye	  dâhil	  beş	  pilot	  ülkede	  özel	  sektörde	  
uygulanmak	  üzere	  bir	  anket	  hazırlanmıştır.	  Anket	  Türkiye	  özelinde,	  2015	  Sonrası	  birinci	  dönem	  
değerlendirme	  sonuçları	  çerçevesinde,	  ek	  sorularla	  geliştirilmiş	  ve	  paydaş	  gruplarına	  iletilmiştir.	  
Anket,	  22	  Temmuz	  2014	  tarihinde	  BM	  Görev	  Gücü	  paydaşlarına	  iletilmiştir.	  Bu	  kapsamda,	  anket,	  	  
146	  STK	  ve	  Vakıf,	  107	  Büyük	  Şirket,	  96	  KOBİ,	  52	  İş	  ve	  Sanayi	  Kuruluşu,	  6	  İl	  temsilcisi,	  13	  
Kamu	  temsilcisi	  ile	  paylaşılmıştır.	  Toplam	  54	  kurum/kuruluş	  anketi	  doldurup	  iletmiştir.	   

Ayrıca,	  Haziran-Ekim	  2014	  ayları	  arasında,	  sırasıyla,	  Sivil	  Toplum,	  Bankacılık	  ve	  Finans	  Sektörü,	  
Akademi,	  Özel	  Sektör	  ve	  Kamu temsilcileri	  ile	  paydaş	  toplantıları	  düzenlenmiştir.	   

2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  Türkiye	  Ulusal	  İstişarelerinin	  değerlendirme	  raporu	  2015	  yılının	  
ilk	  çeyreğinde	  sunulmuştur. 
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Sivil	  Toplum	  Paydaş	  Toplantısı	  (25	  Haziran	  2014) 

Paydaş	  toplantılarının	  ilki	  25	  Haziran	  2014	  tarihinde	  Global	  Compact	  Türkiye	  İstanbul	  
Ofisi	  TÜSİAD	  Genel	  Sekreterliği’nde	  	  gerçekleştirilmiş	  olup,	  toplantıya	  STK,	  vakıf	  ve	  ticari	  
birlikleri	  temsilen	  30	  kişi	  katıldı. 

Açılış	  konuşmasını	  UN	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Başkanı	  ve	  Global	  Compact	  Türkiye	  
Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden’in	  yaptığı	  toplantıda,	  UNIDO	  Uluslararası	  
Danışmanı	  Damla	  Taşkın,	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  Türkiye	  İstişareleri	  Özel	  
Sektör	  Katılımı	  konusunda	  ayrıntılı	  bilgilendirmede	  bulunmuştur.	   

Toplantıda	  “Nasıl	  bir	  gelecek	  istiyoruz?”	  sorusundan	  yola	  çıkılarak,	  sürdürülebilirlik, 
ortaklıklar,	  KOBİ	  katılımı	  ve	  yoksullukla	  mücadele	  konularında	  hazırlanan	  sorular	  
doğrultusunda	  görüş	  ve	  öneri	  paylaşımında	  bulunuldu.	   

  

 

Bankacılık	  ve	  Finans	  Sektörü	  Paydaş	  Toplantısı	  (7	  Temmuz	  2014) 

Global	  Compact	  Türkiye	  Bankacılık	  ve	  Finans	  Çalışma	  Grubu’nun	  7	  Temmuz	  2014	  tarihli	  
Toplantısı	  kapsamında	  Çalışma	  Grubu	  üyeleri	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  konusunda	  
kapsamlı	  şekilde	  bilgilendirilmiştir.	  Toplantıya	  bankacılık	  ve	  finans	  sektörü	  temsilcilerinin	  
yanı	  sıra,	  sivil	  toplum	  ve	  özel	  sektörü	  temsilen	  18	  kişi	  katıldı.	  	   

Gerçekleştirilen	  sunum	  sonrası,	  çalışma	  grubu	  üyeleri,	  2015	  sonrası	  kalkınma	  
gündeminde	  finans	  sektörünün	  kritik	  rolünü	  değerlendirdi.	  Sektör	  temsilcileri	  ayrıca,	  
belirlenecek	  sürdürülebilir	  kalkınma	  hedeflerinin	  ölçülebilir,	  net	  ve	  ulaşılabilir	  olması	  
gerektiğinin	  altını	  çizdi.	   
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Akademi	  Paydaş	  Toplantısı	  (15	  Eylül	  2014) 

Akademi	  temsilcilerinin	  katılımıyla	  Boğaziçi	  Üniversitesi	  ev	  sahipliğinde	  Akademi	  Paydaş	  
Toplantısı	  15	  Eylül	  2014	  tarihinde	  gerçekleştirildi.	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi'ne	  
akademi	  boyutundan	  yaklaşımının	  ele	  alındığı	  toplantıya,	  Bilgi	  Üniversitesi,	  Çankaya 
Üniversitesi,	  İzmir	  Ekonomi	  Üniversitesi,	  Galatasaray	  Üniversitesi,	  Koç	  Üniversitesi,	  
Sabancı	  Üniversitesi	  ve	  Eğitim	  Reformu	  Girişimi	  temsilcileri	  katıldı.	  	   

Eşitsizlikler,	  büyüme	  ve	  istihdam,	  çevresel	  sürdürülebilirlik,	  demokratik	  yönetişim	  ve	  
eğitim	  konularının	  ele	  alındığı	  toplantıda,	  söz	  konusu	  alanlarda	  özel	  sektörün	  katkısının	  
önemli	  olduğunu	  belirten	  katılımcılar,	  özellikle	  kaliteli	  eğitime	  erişim,	  kadın	  ve	  genç	  
istihdamı,	  sürdürülebilir	  büyüme,	  yeşil	  iş,	  hesap	  verebilirlik	  kavramlarının	  üzerinde 
durdu	  ve	  bu	  alanlardaki	  çalışmaların	  güçlendirilmesi	  gerektiğini	  belirtti.	  Katılımcılar,	  
özel	  sektör	  temsilcilerinin	  ve	  akademisyenlerin	  bir	  araya	  geleceği	  platformların	  artması	  
gerektiği	  konusunda	  fikir	  birliğine	  vardı. 
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İstanbul	  İstişaresi	  (19	  Eylül	  2014) 

2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi'nin	  ana	  istişare	  toplantısı	  başta	  özel	  sektör	  olmak	  
üzere	  bir	  çok	  kesimden	  değerli	  paydaşların	  katılımıyla	  19	  Eylül	  2014	  tarihinde	  UN	  
Global	  Compact	  imzacısı	  Martı	  Hotel	  ev	  sahipliğinde	  gerçekleştirildi.	  Yaklaşık	  70	  
katılımcının	  yer	  aldığı	  toplantıda	  yuvarlak	  masa	  oturumlarıyla	  özel	  sektör	  temsilcileri	  
her	  kesimden	  temsilciler	  eşliğinde	  kalkınma	  gündemi	  hakkında	  görüşlerini	  paylaşma	  
şansını	  buldu. 

Toplantıda	  ayrıca,	  AKUT	  Vakfı	  Genel	  Müdürü	  Jülide	  Ergin,	  TÜSİAD	  Genel	  Sekreter	  
Yardımcısı	  Melda	  Çele,	  BM/FAO	  Türkiye	  Yardımcı	  Temsilcisi	  Dr.	  Ayşegül	  Akın	  ve	  
Sabancı	  Üniversitesi	  Profesörü	  Prof.	  Dr.	  Nakiye	  Avdan	  Boyacıgiller’in	  katılımıyla	  panel	  
gerçekleşti.	   

İstişare	  sonucunda	  Türk	  İş	  Dünyası	  tarafından	  öncelikli belirlenen konu 

alanları: 

 İyi	  yönetişimin önemi	  ve	  tüm	  paydaşlar	  tarafından	  iyi	  anlaşılması, 
 Genç	  işsizliğine dikkat	  çekilmesi	  gerektiği	  ve	  genç	  istihdamının	  kaliteli	  eğitim	  

ve	  beceri	  gelişimi	  yoluyla	  artırılması	  yolunda	  adımların	  atılması,	  	   
 Toplumsal	  cinsiyet	  eşitliği konusundaki	  çalışmaların	  artması	  ve	  kadınların	  

iş	  gücüne	  katılımının	  artırılmasına	  yönelik	  iş	  ortamında	  iyileştirme	  
çalışmalarının	  yapılması	  olarak	  belirlenmiştir. 
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Türkiye	  ulusal	  istişareleri	  ve	  paydaş	  toplantıları	  sonucunda	  ortaya	  çıkan	  
mesajlar	  aşağıdaki	  şekilde	  özetlenebilir: 

1. Sürdürülebilir	  kalkınma	  konusunda	  farkındalık	  yaratılması ve	  paydaşların	  
doğru	  şekilde	  bilgilendirilmesi	  gerekmektedir. 

2. KOBİ’lerin	  sürece	  aktif	  katılımı desteklenmelidir. 
3. Gerek	  özel	  sektör	  arasındaki,	  gerekse	  sivil	  toplum-özel	  sektör	  arasındaki	  

ortaklıkların	  teşvik	  edilmesi ve	  yenilikçi	  işbirlikleri	  oluşturmaya	  yönelik	  
platformların	  oluşturulması	  gerekmektedir. 

4. Kalkınma	  hedeflerine	  ulaşma	  yolunda	  yürütülecek	  çalışmaları	  destekleyecek	  
uygun	  politika	  ortamının	  hazırlanması önemlidir.	  İyi	  yönetişim 
konusuna bu kapsamda	  değer	  verilmelidir. 

5. Barış	  ve	  istikrarın	  sağlanması ve	  yürütülecek	  çalışmaların	  bunları	  
desteklemesi gerekmektedir.  

6. 2015	  sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  kapsamında	  ülkemizde	  özellikle	  aşağıdaki	  
konulara	  odaklanılması	  gerekmektedir;	   

 İyi	  yönetişimin	  toplumsal	  düzeyde	  yaşama	  geçirilmesi, 
 Genç	  istihdamının	  kaliteli	  eğitim	  ve	  beceri	  gelişimi	  yoluyla	  

artırılması,  
 Toplumsal	  cinsiyet	  eşitliğinin	  sağlanması	  ve kadınların	  iş	  

gücüne	  katılımının	  artırılmasına	  yönelik	  iş	  ortamında	  iyileştirme	  
çalışmalarının	  yapılması. 

 

Ankara	  İstişaresi	  (22	  Ekim	  2014) 

Ankara	  İstişaresi	  22	  Ekim	  2014	  tarihinde	  Ankara	  Sanayi	  Odası’nın	  ev	  sahipliğinde	  
gerçekleşti.	  BM	  Türkiye	  Mukim	  Koordinatörü	  Kamal	  Malhotra,	  Ankara	  Sanayi	  Odası	  
Genel	  Sekreteri	  Doç.	  Dr.	  Yavuz	  Cabbar,	  Global	  Compact	  Ulusal	  Ağlar	  Başkanı	  ve	  Global	  
Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu	  Başkanı	  Dr.	  Yılmaz	  Argüden	  ve	  UNIDO	  Türkiye	  
Direktörü	  Süleyman	  Yılmaz’ın	  açılış	  konuşmalarını	  yaptığı	  toplantıya,	  16	  farklı	  
Bakanlığın	  temsilcileri,	  farklı	  kamu	  temsilcilerin,	  özel	  sektör	  ve	  akademi	  
temsilcilerinden	  oluşan	  toplam	  96	  kişi	  katıldı.	   

UNIDO	  Danışmanı	  Damla	  Taşkın’ın	  2015	  Sonrası	  Kalkınma	  Gündemi	  konulu	  
sunumunun	  ardından,	  OSTİM	  Bölge	  Müdürü	  Adem	  Arıcı,	  Marks&Spencer	  Türkiye	  
Plan	  A	  Koordinatörü	  Mehmet	  Güner,	  Çankaya	  Üniversitesi	  Profesörü	  Prof.	  Dr.	  Nahit	  
Töre	  ve	  UNDP	  Mukim	  Temsilci	  Yardımcısı	  Matilda	  Dimovska’nın	  katılımıyla	  panel	  
oturumu	  gerçekleşti.	   

Toplantıda,	  katılımcılar,	  kamu	  ve	  özel	  sektör	  arasındaki	  ortaklıkların	  artırılması	  ve	  
güçlendirilmesi	  için	  ihtiyaç	  duyulan	  yasal,	  kurumsal	  ve	  finansal	  altyapı	  hakkında	  ve	  
KOBİ’lerin	  kendi	  iş	  hedeflerini	  sürdürülebilir	  kalkınma	  ile	  uyumlu	  hale	  getirmeleri	  
konusunda	  görüş	  paylaştı.	   
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YAYINLAR  

*  Yayınlara  http://www.globalcompactturkiye.org/yayinlar/ adresinden  ulaşabilirsiniz. 

http://www.globalcompactturkiye.org/yayinlar/
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TÜRKİYE’DE UN GLOBAL COMPACT İMZACILARI  

Abalioğlu	  Holding	  A.Ş. 
Abdi	  İbrahim	  İlaç	  Sanayi	  ve	  Tic.	  A.Ş. 
Actavis Turkey Pharmaceuticals 
Açık	  Radyo	  - Anafor	  Radyo	  Yayıncılık	  A.Ş. 
Adeka	  İlaç	  San.	  ve	  Tic.	  A.Ş. 
ADSİAD	  – Adana	  Sanayici	  ve	  İş	  Adamları	  
Derneği 
AGADER – Anadolu Gelenekleri Araştırma	  
Derneği 
AIK	  Türkiye	  - AIK	  Holding	  Anonim	  Şirketi 
Akbank	  T.A.Ş. 
Akçansa	  Çimento	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Akfen Holding  
Akgün	  Radyatör	  Sanayi	  Ticaret	  Ltd.	  Şti. 
Ak-Kim	  Kimya	  Sanayi	  Ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Akkök	  Holding	  A.Ş. 
Aksa	  Akrilik	  Kimya	  Sanayi	  A.Ş. 
AKUT – Arama	  Kurtarma	  Derneği 
Akyürek	  Kardeşler	  Tarım	  Ür.	  Mak.	  Tas	  ve	  
Mad.	  San.	  Tic.	  Ltd.	  Şti 
Ali	  Raif	  İlaç	  Sanayii	  A.Ş. 
ALPKE	  Metal	  Makina	  İletken	  Elektrik	  San.	  Tic.	  
A.Ş. 
ALSİAD	  – Alanya	  Sanayici	  ve	  İş	  Adamları	  
Derneği 
Alvimedica Medical Technologies 
Anadolu Efes	  Biracılık	  ve	  Malt	  Sanayii	  A.Ş. 
AN-EL	  Anahtar	  ve	  Elektrikli	  Ev	  Aletleri	  A.Ş. 
Anel Grup 
Ankara Kale Rotary Club 
ANKİSAD	  – Ankara	  İş	  Adamları	  ve	  Sanayicileri	  
Derneği 
Anne	  Çocuk	  Eğitim	  Vakfı 
ANTIAD - Antalya	  İs	  Adamları	  Derneği 
ARGE	  Danışmanlık 
Arge Değerleme	  ve	  Danışmanlık	  A.Ş. 
Arı	  Elektrik	  Ltd.	  Şti. 
ARI Hareketi 
ARK Grup 
Aslanlı	  Uluslararası	  Tekstil	  ve	  Tarım	  Ürünleri	  
Dış	  Tic.	  A.Ş. 
Asya	  Meyve	  Suyu	  ve	  Gıda	  San.	  A.Ş.	   
Aşut	  Fiberglass	   
Avrupa	  Birliğ	  Politikaları	  Enstitüsü 
AYDER – Alternatif	  Yaşam	  Derneği 
Ayson	  Geoteknik	  ve	  Deniz	  İnşaat	  A.Ş. 

Barsan	  Global	  Lojistik	  ve	  Gümrük	  Müşavirliği	  
A.Ş. 
Bartın	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  Odası 
Berdan	  Civata	  Sanayi	  A.Ş. 
Bersay	  İletişim	  Danışmanlığı 
Beylikdüzü	  Rotary	  Club 
Beyoğlu	  Belediyesi 
BİGMEV	  – Bosna	  Hersek	  ile	  İlişkileri 
Geliştirme	  Merkezi	  Vakfı 
Bilim	  İlaç 
Bolu	  Çimento	  Sanayi	  A.Ş. 
Borsa	  İstanbul 
Borusan	  Holding	  A.Ş. 
Bosch	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Bostancı	  Rotary	  Club 
Boyner Grup 
Boytaş	  Mobilya	  A.Ş. 
Bozcaada	  Derneği 
BPW	  Türkiye 
Brisa	  Bridgestone	  Sabancı	  Lastik	  Sanayi	  ve	  
Ticaret	  A.Ş. 
Bursa	  Nilüfer	  Belediyesi 
Bursa	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  Odası 
BUTEK	  Makine	  San.	  ve	  Tic.	  A.Ş. 
Cağ	  Üniversitesi 
Coca-Cola	  İçecek 
Coca-Cola	  Meşrubat	  Pazarlama	  ve	  
Danışmanlık 
Çağ	  Koleji 
ÇEİS	  – Çimento	  Endüstrisi	  İşverenleri	  
Sendikası 
Çilek	  Mobilya	  A.Ş. 
Çimsa	  Çimento	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
D&D	  Hukuk	  Bürosu 
Defacto 
Deloitte	  Touche	  Tohmatsu	  Türkiye 
DeM – Deneysel	  Eğitim	  Merkezi 
Doga	  Derneği 
Doğuş	  Grubu 
Doğuş	  İnşaat	  ve	  Tic.	  A.Ş. 
Doğuş	  Otomotiv	  Servis	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Doğuş	  Üniversitesi 
DOKAY 
Dörtel Gümrük	  Müşavirliği	  Ltd.	  Şti. 
Eczacıbaşı	  Topluluğu 
EDAK Ecza Kooperatifi 
EGİAD	  – Ege	  Genç	  İş	  Adamları	  Derneği 
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Ekol	  Lojistik	  A.Ş. 
Ekonorm	  Danışmanlık	  &	  Mühendislik	  
Hizmetleri	  Ltd.	  Şti. 
Elif	  Plastik	  A.Ş. 
ELİG	  Hukuk	  Bürosu 
Elvin	  Tekstil	  Sanayi	  Ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Enerji	  Ekonomisi	  Derneği 
Enerjik	  İnsan	  Kaynakları 
Engelsiz	  Sanat	  Derneği 
Enve	  Enerji	  Eğitim	  Danışmanlık	  Proje	  
Taahhüt	  ve	  Tic.	  Ltd.	  Şti. 
Ergök	  Agaç	  ve	  Metal	  İşleri	  Sanayi	  Ltd.	  Şti. 
ESER	  Taahhüt	  ve	  Sanayi	  A.Ş. 
Eskişehir	  Ticaret	  Odası 
ESPM Eser Proje ve Mühendislik	  A.Ş. 
Eyüp	  Sabri	  Tuncer	  Kozmetik	  Sanayi	  A.Ş. 
Feyziye	  Mektepleri	  Vakfı	  Işık	  Okulları 
FİGÜR	  Turizm 
Finar Kurumsal 
GAGİAD	  - Gaziantep	  Genç	  İşadamları	  Derneği 
Galata	  Taşımacılık	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Ganda	  İnşaat	  Dış	  Ticaret	  ve	  Danışmanlık	  Ltd.	  
Şti. 
GBİ	  - Genç	  Barış	  Inisiyatifi	  Derneği	   
Genç	  Erişim	  Derneği 
Genesis	  İlaç	  ve	  Sağlık	  Ürünleri	  A.Ş. 
GOSB - Gebze	  Organize	  Sanayi	  Bölgesi	   
Gönüllü	  Hareketi	   
GreenPro	  Enerji	  Verimliliği	  ve	  Yatırımları	  A.Ş. 
Gün	  Avukatlık	  Bürosu 
Güneş	  Sigorta	  A.Ş. 
Habitat	  Kalkınma	  ve	  Yönetişim	  Derneği	   
Hacı	  Ömer	  Sabancı	  Holding	  A.Ş. 
Hayal	  Ortakları	  Derneği 
Hayata	  Destek	  Derneği 
Hekagro 
Hotel Harran 
Hürriyet	  Gazetecilik	  ve	  Matbaacılık	  A.Ş. 
ICDAS	  Çelik	  Enerji	  Tersane	  ve	  Ulaşım	  San.	  A.Ş. 
IPEK	  Yönetim	  Ltd.	  Şti. 
İdea	  Yapı	  Kimyasalları 
İEİS	  – İlaç	  Endüstrisi	  İşverenler	  Sendikası 
İmortaş	  Oto	  Yedek	  Parça	  Imalat	  Organizasyon	  
ve	  Ticaret	  A.Ş. 
İndeks	  İçerik	  İletişim	  Danışmanlık 
İskenderun	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Acarkent	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Altunizade	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Arel	  Üniversitesi 
İstanbul	  Aydın	  Üniversitesi 

İstanbul	  Bayrampaşa	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Beşiktaş	  Belediyesi 
İstanbul	  Beylerbeyi	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Beyoğlu	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Bilgi	  Üniversitesi 
İstanbul	  Caddebostan	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Dolmabahçe	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Galatasaray	  Rotary Club 
İstanbul	  Kuruçeşme	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Marmara	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Maslak	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Silivri	  Rotary	  Club 
İstanbul	  Şişli	  Rotary	  Club	   
İstanbul	  Taksim	  Rotary	  Club 
İstikbal	  Mobilya	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş.	   
İTO	  - İstanbul	  Ticaret	  Odası 
İYE	  – İtibar	  Yönetimi	  Enstitüsü 
İzmir	  Bornova	  Belediyesi 
İzmir	  Ekonomi	  Üniversitesi 
JCI	  İstanbul 
JCI Turkey 
JCI Turkey Adana 
JCI Turkey Ankara 
JCI Turkey Antalya 
JCI	  Turkey	  Ataşehir 
JCI Turkey Avrasya 
JCI	  Turkey	  Bahçeşehir 
JCI Turkey Bodrum 
JCI	  Turkey	  Boğaziçi 
JCI Turkey Bursa 
JCI	  Turkey	  Çanakkale 
JCI	  Turkey	  Eskişehir 
JCI	  Turkey	  İzmir 
JCI	  Turkey	  Kadıköy 
JCI	  Turkey	  Karşıyaka 
JCI Turkey Kayseri 
JCI Turkey Kocaeli 
JCI	  Turkey	  Kuzey	  Kıbrıs 
JCI Turkey Maltepe 
JCI Turkey Megapol 
JCI Turkey Sakarya 
JCI Turkey Samsun 
KA Mühendislik	  Elektrik	  Mekanik	  İnşaat	  
Taahhüt	  Tic.	  A.S. 
Kadir	  Has	  Üniversitesi 
KalDer – Türkiye	  Kalite	  Derneği 
Kalite Sistem Grubu 
Kansuk	  Laboratuarı	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Karadeniz	  ve	  Hazar	  İş	  Dünyası	  
Konfederasyonları	  Birliği	   
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Karınca	  Lojistik 
Katmerciler	  Araçüstü	  Ekipman	  Sanayi	  ve	  
Ticaret	  A.Ş. 
Keymen	  İlaç	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Kıymet-i	  Harbiye	  Yönetim	  Danışmanlık 
Kibar	  Holding	  A.Ş. 
Kimse	  Yok	  Mu	  Dayanışma	  ve	  Yardımlaşma	  
Derneği	   
Kocaeli	  Körfez	  Rotary	  Club 
Kocaeli	  Sanayi	  Odası 
Koç	  Holding 
Koç	  Üniversitesi 
Kordsa	  Global	  Endüstriyel	  İplik	  ve	  Kord	  Bezi	  
Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Korozo	  Ambalaj	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
KSS	  Derneği	  – Türkiye	  Kurumsal	  Sosyal	  
Sorumluluk	  Derneği	   
Kurtul Makina Ltd. 
Küçükçekmece	  Rotary	  Club 
Lefka	  Avrupa	  Üniversitesi 
Limak Grubu 
LUKAPU 
Madammode	  Konfeksiyon	  San.	  ve	  Tic.	  A.Ş. 
Martı	  Gayrimenkul	  Yatırım	  Ortaklığı	  A.Ş. 
Martı	  Otel	  İşletmeleri	  A.Ş. 
Martur	  Sünger	  ve	  Koltuk	  Tesisleri	  Ticaret	  ve	  
Sanayi	  A.Ş. 
Mayday Rescue 
Med	  İlaç	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
MEGİAD	  – Mersin	  Genç	  İş	  Adamları	  Derneği 
Mehmet	  Gökdemir	  İnşaat	  Sanayi	  Ticaret	  Ltd.	  
Şti. 
Memişoğlu	  Tarım	  Ürünleri	  Tic.	  Ltd.	  Şti. 
Mercan	  Endüstriyel	  Tasarım	  Makina	  Sanayi	  
Ltd.	  Şti. 
Mersin	  Ticaret	  ve	  Sanayi	  Odası 
Mersin	  Uluslararası	  Liman	  İşletmeciliği 
Mesa	  Makina	  Döküm	  A.Ş. 
MİAD	  – Malatya İş	  Adamları	  Derneği 
MLS Holding 
Moroğlu	  Arseven	  Avukatlık	  Bürosu 
MPR	  İletişim	  Danışmanlığı 
Mustafa	  Nevzat	  İlaç	  Sanayii	  A.Ş.	   
N’PR	  İletişim	  Danışmanlığı 
NAK Arama Kurtarma 
Namık	  Kemal	  Üniversitesi 
NMT	  Danışmanlık	  ve	  Eğitim	  Merkezi 
OCERINT – Uluslararası	  Organizasyon 
Akademik	  Araştırma	  Merkezi 
Olcartur	  Turizm	  ve	  Seyahat	  Acentası 

Otokoç	  Otomotiv	  A.Ş. 
ÖSGD	  – Özel	  Sektör	  Gönüllüler	  Derneği 
Özel	  Tan	  Okulları 
Özka	  Lastik	  ve	  Kauçuk	  A.Ş. 
PharmaVision	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Psikologlar	  ve	  Refleksologlar	  Derneği 
PTT – Posta	  Telegraf	  Teşkilatı 
REKS	  Frigo	  Konteyner	  Hizmetleri	  Tic.	  Ltd.	  Şti. 
Rollmech Otomotiv 
S360 
Sabanci	  Üniversitesi 
Sampas	  Bilişim	  ve	  İletişim	  Sistemleri	  A.Ş. 
Santa Farma 
Savronik	  Grup	  A.Ş. 
Serka	  Taahhüt	  İnşaat	  A.Ş.	   
Sertel	  Hırdavat	  San.	  ve	  Tic.	  Ltd.	  Şti. 
SETBİR	  – Türkiye	  Süt,	  Et,	  Gıda	  Sanayicileri	  ve	  
Üreticileri	  Birliği 
Solares	  İthalat	  ve	  İhracat	  San.	  ve	  Tic.	  Ltd.	  Şti. 
Soley	  Biyoteknoloji	  Ltd.	  Şti. 
Standart	  Gayrimenkul	  Değerleme	  A.Ş. 
Staroil	  Petrolcülük	  A.Ş. 
Step	  Yazım	  Gereçleri	  ve	  Kalıp	  Sanayi	  ve	  
Ticaret Ltd.	  Şti.	  (STEPPEN) 
STGM – Sivil	  Toplum	  Geliştirme	  Merkezi 
Sun Tekstil  
Sürdürülebilirlik	  Akademisi 
SÜREKDER	  – Sürekli	  Eğitim	  ve	  Kalite	  Derneği 
Şimşekler	  Genel	  Kumanyacılık	  ve	  Dış	  Tic.	  ve	  
San.	  A.Ş. 
Tarsus	  Ticaret	  Borsası 
TAV	  Havalimanları	  Holding	  A.Ş. 
Tayburn	  Kurumsal	  Türkiye 
TED – Türkiye	  Eğitim	  Derneği 
TED	  Üniversitesi 
TEDMER – Türkiye	  Etik	  Değerler	  Merkezi 
TEGV – Türkiye	  Eğitim	  Gönüllüleri	  Vakfı 
TEID – Türkiye	  Etik	  ve	  İtibar	  Derneği 
TEKB – Tüm	  Eczacı	  Kooperatifleri	  Birliği 
Teknopark	  İstanbul	  A.Ş. 
TEMA	  Vakfı 
T-HASAK – Türkiye	  Halk	  Sağlığı	  Kurumu	  
Derneği 
Tigris	  Mühendislik Müşavirlik	  Elektrik	  
Elektronik İnşaat Sanayii	  ve	  Ticaret	  Ltd.	  Şti.	   
TKYD – Türkiye	  Kurumsal	  Yönetişim	  Derneği	   
TMB – Türkiye	  Müteahhitler	  Birliği 
TOBB – Türkiye	  Odalar	  ve	  Borsalar	  Birliği 
TOG – Toplum	  Gönüllüleri	  Vakfı	   
Total	  Enerji	  Servis	  Hizmetleri	  Ltd.	  Şti. 
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Trakya	  Kalkınma	  Derneği 
Trend	  Bağımsız	  Denetim	  Yeminli	  Müşavirlik	  
A.Ş. 
TSB – Türkiye	  Sigorta,	  Reasürans	  ve	  Emeklilik	  
Şirketleri	  Birliği	   
TTKD – Türkiye	  Tabiatı	  Koruma	  Derneği	   
Turkcell	  İletişim	  Hizmetleri	  A.Ş. 
TURMEPA – DenizTemiz	  Derneği	   
TÜGİAD	  – Türkiye	  Genç	  İş	  Adamları	  Derneği 
TÜHİD	  – Türkiye	  Halkla	  İlişkiler	  Derneği 
TÜRİYAD	  – Türkiye-Irak	  Uluslararası	  
Yatırımcılar	  Derneği	   
Türk	  Serbest	  Mimarlar	  Derneği 
Türkiye	  Altyapı	  Geliştirme	  Fonu 
Türkiye	  Garanti	  Bankası	  A.Ş. 
Türkiye	  İMSAD	  – Türkiye	  İnşaat	  Malzemesi	  
Sanayicileri	  Derneği 
Türkiye	  İş	  Bankası 
Türkiye	  Sağlık	  Vakfı 
Türkiye	  Sinai	  Kalkınma	  Bankası	  (TSKB) 
Türkiye	  Soroptimist	  Kulüpleri	  Federasyonu 
Türkiye	  Uluslararası	  Taşımacılar	  Birliği 
TÜRKONFED	  – Türk	  Girişim	  ve	  İş	  Dünyası	  
Konfederasyonu  
TÜRSAB	  – Türkiye	  Seyahat	  Acentaları	  Birliği 

TÜSİAD	  – Türk	  Sanayici	  ve	  İş	  Adamları	  
Derneği 
UFUK	  Üniversitesi 
Uluslararası	  Genç	  Siyasetçiler	  Derneği	   
Uluslararası	  Mavi	  Hilal	  İnsani	  Yardım	  ve	  
Kalkınma	  Vakfı 
Universal Kimya 
User	  Dış	  Ticaret	  A.Ş. 
UTİKAD	  – Uluslararası	  Taşımacılık	  ve	  Lojistik	  
Hizmet	  Üretenleri	  Derneği	   
YADA – Yaşama	  Dair	  Vakfı 
Yasar	  Üniversitesi 
Yaşar	  Holding	  A.Ş. 
Yateks	  A.Ş. 
Yedaş	  Elektrik	  Dağitim	  A.Ş. 
Yeşim	  Tekstil	  Sanayi	  ve	  Ticaret	  A.Ş. 
Yılbak	  Ticaret	  A.Ş. 
Young Guru Academy 
Yönetim	  Danışmanları	  Derneği 
Yüksel	  Holding	  A.Ş. 
YükselKarkınKüçük	  Avukatlık	  Ortaklığı	   
ZED	  Etkinlik	  Yönetimi	  ve	  Danışmanlığı 
Zorlu	  Holding	  A.Ş. 
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TEŞEKKÜRLER 

Global	  Compact	  Türkiye	  olarak	  2014	  yılında	  maddi	  ve	  ayni	  katkıda	  bulunan	  bütün	  
imzacılarımıza	  	  ve	  paydaşlarımıza	  teşekkür	  ederiz.	   

Global	  Compact	  Türkiye’nin	  Sekretaryasını	  üstlenen	  TÜSİAD	  ve	  TİSK’e,	  UN	  Global	  
Compact’e ve	  kurumsal	  sürdürülebilirliğe	  bağlılıkları	  ve	  Ulusal	  Ağa	  inançlarından	  ötürü	  bu	  
kurumların	  değerli	  yöneticilerine	  teşekkür	  ederiz.	   

Global	  Compact	  Türkiye’nin	  bugün	  bulunduğu	  yere	  ulaşmasında	  çok	  değerli	  emekleri	  
bulunan	  Yönetim	  Kurulu	  Danışmanı	  Deniz	  Öztürk’e	  ve	  Sürdürülebilir	  Bankacılık	  ve	  Finans	  
Çalışma	  Grubu	  başta	  olmak	  üzere	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  ihtiyaç	  duyduğu	  noktalarda	  
kapsamlı	  diyalog	  yönlendirmesi	  sunan	  Çalışma	  Grubu	  Danışmanı	  Lara	  Toensmann’a	  
emekleri	  ve	  özverilerinden	  ötürü	  teşekkür	  ederiz.  

Son	  olarak,	  Global	  Compact	  Türkiye’nin	  başlıca	  gücünü	  oluşturan	  ve	  Türkiye’nin	  
sorumluluk	  sahibi	  iş	  modelleri	  için	  öncülüğünü	  üstlenen	  vizyon sahibi UN Global Compact 
imzacısı	  kurumlara	  teşekkür	  ederiz.   
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE	  SEKRETARYASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melda  Çele 

UN Global Compact 
Nezdinde  Türkiye  İrtibat  

Sorumlusu ve 
Global  Compact  Türkiye  
Yönetim  Kurulu  Üyesi 

Ferhat  İlter 

Global  Compact  Türkiye 
Yönetim  Kurulu  Üyesi ve  
TİSK  Genel  Sekreter  

Yardımcısı 

Deniz  Öztürk 

Global  Compact  Türkiye 
Yönetim  Kurulu  

Danışmanı 

Sevgi  Ceyda  Şairoğlu 

Global  Compact  Türkiye 
Ankara  Ofisi  Koordinatörü, 
TİSK  Araştırma,  Eğitim  ve  Dış  
İlişkiler  Uzman  Yardımcısı 

Tuba  Burcu  Şenel  
Gülderen 

Global  Compact  Türkiye 
Yönetim  Kurulu  Üyesi ve  
TİSK  Araştırma,  Eğitim  ve  

Dış  İlişkiler  Uzmanı 

Lara Toensmann 

Global  Compact  Türkiye 
Sürdürülebilir  Bankacılık  
ve  Finans  Çalışma  Grubu  

Danışmanı 

Derin  Şenerdem 

Global  Compact  Türkiye 
İstanbul  Ofisi  
Koordinatörü 
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Kadıköy,  Kayhan Algan 
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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE’NİN	  DESTEKÇİLERİ 

Global	  Compact	  Türkiye	  Yönetim	  Kurulu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer	  İmzacılarımız:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bizleri	  destekleyen	  bütün	  imzacılarmıza	  teşekkür	  ederiz.  
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FOUNDATION FOR THE GLOBAL COMPACT DESTEKÇİLERİ 
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UN GLOBAL COMPACT VE GLOBAL COMPACT TÜRKİYE’Yİ	  
DESTEKLEMEK İÇİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Global Compact Foundation                             Global	  Compact	  Türkiye 

  
Yıllık	  Ciro  
$5	  Milyon	  Altında	   $  250  330 ₺ 
$5m – $20m	  Arasında $  250  660 ₺ 
$20m – $50m	  Arasında $  250  2,200 ₺ 
$50m – $250m Arasında $  2,500 - 5,000  4,400 ₺ 
$250m – $1 Milyar 
Arasında 

$  5,000 - 10,000  8,800 ₺ 

$1 Milyar – $5 Milyar 
Arasında	   

$  10,000- 
15,000 

 13,200 ₺ 

$5 Milyardan Fazla $  15,000+  13,200+ ₺ 

Global Compact Foundation Hesap Bilgileri: 
Hesap	  Adı: Foundation for the Global 
Compact  
Banka: Wells Fargo Bank, N.A.  
420 Montgomery St., San Francisco, CA 94104, 
USA  
Hesap	  Numarası: 7348801387 
Routing/Transit	  Numarası	  (ABA/RTN): 
121000248 
Swift Kodu (BIC): WFBIUS6S  
Chips: 0407  

Global	  Compact	  Türkiye	  Hesap Bilgileri: 
Açıklama:	  Global	  Compact	  Türkiye	  Yıllık	  Katkı	  
Payı	  Ödemesi	   
Hesap	  Adı: TÜSİAD	  (Global	  Compact	  Türkiye)	   
Banka:	  Türkiye	  İş	  Bankası	   
Şube:	  Beyoğlu	  - 1011  
Hesap No: 1831212 IBAN: TR97 0006 4000 
0011 0111 8312 12 
 

UN  Global  Compact  Merkez  Ofisi  ve  Global  Compact  Türkiye,  
Birleşmiş  Milletler  veya  diğer  uluslararası  kuruluşlardan  maddi  
kaynak  almamakta,  faaliyetlerini  tamamen  destekçilerinin  gönüllü  
katkılarıyla  sürdürmektedirler.  İki  kurum  arasında  maddi  paylaşım  
olmamakta  olup,  katkılar  ayrı  olarak  yukarıda  belirtilen  hesaplara  
ciro  ölçeğine  göre  önerilen  miktarlarda  yapılabilmektedir.  UN  Global  
Compact  ve  Global  Compact  Türkiye’nin  faaliyetlerini  
sürdürebilmeleri  için  destekleriniz  bizim  için  son  derece  değerlidir.   
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