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UN Global Compact'in Değerli Katılımcıları

Küresel koronavirüs salgınının üçüncü yılına girerken değişen iş yapma şekillerini ve bunun şirketler ve
toplumlar üzerindeki etkisini gözlemliyor; krizin değişen gerçekliklerinde yolumuza devam ediyoruz.

Yine de bu zorlukları iyimserlikle karşılıyoruz çünkü her krizin yeni fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Bu
dönem bizlere dünyadaki mevcut gerçekleri enine boyuna düşünme ve kendimizi, kurumlarımızı ve
gezegenimizi daha sürdürülebilir bir rotaya yönlendirmek için gerekli adımları atma fırsatı sunuyor.

UN Global Compact olarak karşı karşıya kaldığımız küresel zorluklara rağmen değil, tam olarak bu
zorluklar sayesinde ilerlemeye devam ediyoruz.   UN Global Compact şirketlerinin , destekçilerinin ve
paydaşlarının her geçen gün artması ve On İlke’ye olan taahhütlerin her zamankinden güçlü olması beni
cesaretlendiriyor.–

Kamu-özel sektör ortaklıklarının gücü

Bu pandemi boyunca kamu- özel sektör ortaklıklarının faydalarını gördük. Bu ortaklıklar kişisel koruyucu
donanım, test kitleri ve insani yardımın ulaştırılmasında;aşı üretimi ve dağıtımında etkili rol oynadı. Ancak
eşitlik en önemli sorunlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Aşı dağıtımında Küresel Kuzey ve Küresel
Güney arasındaki bariz eşitsizlikler vicdana aykırı. Aşıya tam erişimi ve eşitliği sağlayacak biçimde kolektif
hareket etmedikçe COVID sonrası dünyaya ulaşamayız.

Birleşmiş Milletler değerleri ve On İlkede bizleri birleştiren UN Global Compact; her toplumda ve ülkede
şirketlerle işbirliği içerisinde, geniş kapsamlı yeniden toparlanmayı destekleyecek benzersiz bir konumda.

Örneğin yeni Afrika ve Çin stratejilerimiz, dünyanın en hızlı büyüyen Afrika pazarının potansiyelini ve Çin
ekonomisinin küresel etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında İlerleme Kaydetmek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve iş dünyasının sorumluluk bilinciyle hareket etmesini
sağlamak çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. Gerek büyük gerek küçük tüm şirketler insanların ve
gezegenin ulaşabileceği en iyi geleceği garanti etmek için ihtiyaç duyduğumuz iddialı aksiyonların
hızlandırılmasında kilit bir role sahip.

2021-23 stratejimizde açıklandığı üzere amacımız; On İlke’yi destekleyerek ve SKA’lara katkı vererek iş
dünyasının küresel kolektif etkisini hızlandırmak ve ölçeklendirmek. Bu amaçla,  iş dünyasının etkisinin en
çok olduğu yedi alana odaklanarak dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu yedi
alan: Yolsuzlukla mücadele, iklim değişikliği, insan hakları, çalışma standartları ve insana yakışır iş,
toplumsal cinsiyet eşitliği, SKA’ların tüm iş süreçlerine dahil edilmesi ve dönüşüm yönetişimi.

Yeni üyelik modeli

Ölçeği, sektörü veya yeri ne olursa olsun, tüm şirketler katkı sağlayabilir. Sürdürülebilirlik yolculuklarının
neresinde olursa olsun yeni üyelik modelimiz şirketlerin işbirlikleri kurmasına, öğrenmesine, liderlik



etmesine ve iletişim çalışmalarına yardımcı olacak. Böylelikle şirketlerimizi, kurumsal sürdürülebilirlik
yolunda daha hızlı bir şekilde  daha uzağa taşıyacak.

UN Global Compact’in bu yeni program portföyü daha basit, tek kademeli Üyelik Modeli üzerinden
fonlanacak ve tüm iş dünyası katılımcılarına, UN Global Compact Akademisi de dahil olmak üzere tüm
programlarımıza erişim imkanı sunacak.

Aidat tutarları, üye şirketlerin büyük çoğunluğu için kayda değer bir değişim göstermeyecek. Bununla
birlikte yıllık gelirleri 10 milyar ABD dolarının üzerindeki çok büyük şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde
ve değer zincirlerinde daha fazla katma değer ve daha güçlü katılım fırsatları elde edecek. 2021 yılı ve
öncesindeki üyeler için 2023 yılında hayata geçecek yeniden tasarlanan bu finansal katkılar
misyonumuzu yerine getirmemize yardımcı olurken bizlere aşağıdaki imkanları sunacak:

● Güçlü Yerel Ağlar ve Bölgesel Merkezler etkisini ulusal düzeyde artırabilecek;
● Yeni ve geliştirilmiş programlar güçlü bir dijital altyapıyla desteklenecek;
● KOBİ’lere sunulan desteğin artması çok uluslu şirketlerin değer zincirleriyle ve birçok ulusal ve

yerel işletmeyle çalışmamıza yardımcı olacak.

Geleceği tasarlarken temelimizin sağlam olduğunun farkındayız. Sürdürülebilir bir gezegene ulaşmamızda
belirleyici faktör ne kadar sorunumuz olduğu değil ne kadar çevik olduğumuz olacak. Daha önce
denemediğimiz bir ölçekte ve hızda harekete geçmeliyiz. UN Global Compact’in özel sektörü doğru şeyi
yapmaya motive etmek için en uygun girişim olduğuna inancım tam. Bu yolda öncü bir rol üstlendiğimizi
düşünüyorum. – yalnızca sürdürülebilirlik taahhüdü veren şirketlerin giderek artan sayısı anlamında değil,
aynı zamanda şirketlerimizle olan çift taraflı ilişkimizin güçlenmesi anlamında da. Şirketlere rehberlik
etmekle kalmıyor; onları dinliyor ve destekliyoruz.

İyi haber, şirketlerin sürdürülebilir ve iklim açısından güvenli bir geleceğe geçişte oynayacağı kritik rolün
muazzam fırsatlar sunduğu konusunda yatırımcılar ve hükümetler nezdinde artan bir farkındalık var. Özel
sektör, kurumsal finansman ve yatırımın geleceğini yeniden şekillendirmede kritik bir role sahip. Katalizör
görevi görerek, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına ve 2050 yılına kadar
karbon emisyonlarının yarıya indirilmesine yardımcı olabilir.

İlerleme Bildirimi Raporu (CoP)

UN Global Compact olarak, katılımcı tüm şirketler için değer yaratmak ve sürdürülebilirlik raporlamasını
standarda kavuşturmak amacıyla geliştirilen İlerleme Bildirimi Raporu (Communication on Progress- CoP)
platformunun 2023’te açılacağını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni İlerleme Bildirimi Raporu (CoP) platformumuz şirketlerin hedef belirlemesine, sürdürülebilirlikteki
ilerlemesini takip etmesine ve uygulamalarını On İlke ve SKA’larla uyumlu hale getirmesine yardımcı
olacak. Bu yıl 500 üye şirketi Early Adopter (Erken Geçiş Yapanlar) programına davet ediyoruz. Program,
bu şirketlerin geçişini desteklemek üzere platforma, araçlara ve kaynaklara erken erişim imkanı sunacak.

Tüm bunlar yatırımların SKA’lara uyumlu hale gelmesi, iklim değişikliği ya da sosyal eşitlikteki uçurumlarla
mücadeleye yönelik çabaların artırılması anlamına geliyor. Bununla birlikte, eminim ki birlikte çalışarak
yalnızca gezegenin geleceğini garanti altına almayacağız, aynı zamanda önümüzdeki dönemde iş
dünyasının direncini de artırmış olacağız.

UN Global Compact’e katılımınız ve güçlü desteğiniz için teşekkür ediyor ,daha iyi bir dünya için birlikte
çalışmaya devam etmeyi diliyorum.
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