
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN GC) ve Etik İş Değerleri  
(Boya ve Kaplama Endüstrileri özelinde) 

 
 
21. Yüzyılın ilk çeyreğinde yani 2020 senesi itibariyle Küresel ölçekte yaşanan COVİD19 salgını ile 
mücadelemiz sürmekte iken ve hiçbir etnisite, ırk, din ve kültürel yapıda ayrım gözetmeyen bu salgın 
günlerinde size ve işlerinize faydalı olacağına inandığım özet bir çalışmaya 5-10 dakika zaman ayırmaya 
ne dersiniz? 
 
Bu okuma ile, kurumsal işleyişinizde karşılaştığınız sorunlarınıza “BÜTÜNSEL ve SİSTEMİK ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ” sağlayarak, şu ana kadar benzeri görülmemiş bir fırsatı da kurumunuza siz sağlayabilirsiniz. 
Hatta, herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bile bulunabilirsiniz !!! Ayrıca, 2030 yılı hızla yaklaşırken, 
Birleşmiş Milletler'in hayati önem verdiği 2030 Ajandası konusunu da öğrenmeyi muhtemelen takdir 
edeceksiniz. 
 
Bu çalışma, BM Küresel ilkeler sözleşmesinin resmî iki hedefi ile birlikte hedeflenen “büyük resmi” size 
tanıtmayı hedeflemektedir: 
 
1. Dört (4) kategori altında sınıflandırılan On Prensibi, Dünya genelindeki ticari faaliyetlerde hakim anlayış 
haline getirmek ( Bu prensipler size, kurumunuzun organizasyonel faaliyetlerinde NASIL bir tutum almanız 
gerektiği noktasında yardımcı olacaktır!) 

 
2. "Binyıl Kalkınma Hedefleri” (Millennium Development Goals - MDG'ler)” ve “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (Sustainable Development Goals - SDGs) ”gibi daha geniş BM hedeflerini destekleyen eylemleri 
katalizlemek (Bu küresel hedefler, bir işletmenin faaliyetinin başarması için neye çalışması gerektiğine dair 
iddialı bir vizyondur.) 

 
Bu çalışmada, BM'nin 10 İlkesini ve 17 SDG*'sini takiben, bu yazının odak konusu olan  “BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesine imza atmış ve/veya katılımcısı olan Boya & Kaplama Şirketleri ” hakkında özel bir 
bölüm bulabilirsiniz. Son olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (ing.UN Global Compact) in 
resmi websiteleri ve sunumları aracılığıyla, bu konularda daha ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabileceğinizi ve 
nasıl fayda sağlayabileceğinizi (ve hatta bu konuda ücretsiz bir sertifikayı nasıl kazanabileceğinizi) 
öğrenebileceksiniz.. 
*SDG/SKH: Sustainable Development Goals / Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - SKH 
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“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler” (UN GC) nedir?  
İlk olarak 31 Ocak 1999 Dünya Ekonomik Forumu'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan 
tarafından duyurulan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN GC kısalması ile de bilinir.) , resmi olarak 26 
Temmuz 2000'de New York City'deki BM Genel Merkezinde lanse edildi. Resmi özet tanımı ise, “Dünya 
çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu politikalar benimsemeye ve bunların 
uygulanmasına ilişkin rapor vermeye teşvik eden, bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler anlaşması”dır. 
 
Aslında UN GC kısaltmasıyla bilinen bu uluslararası anlaşma (UN GC), 13000 kurumsal katılımcı ve 
170'den fazla ülkedeki diğer paydaşlarla dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik (diğer bir deyişle 
kurumsal sosyal sorumluluk) girişimidir ve -boyutu, karmaşıklığı veya konumu ne olursa olsun- dünya 
üzerindeki tüm işletmelere rehberlik edecek bütüncül bir çerçeve sağlamaktadır. 

 
Bu kavramı daha net anlamanızı sağlamak için, UN GC çerçevesini  daha çok işletmelere özgü İnsan 
hakları, Çalışma, Çevre ve Yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 (on) ilke belirten, SİSTEMATİK 
ilke-esaslı-yaklaşım olarak da özetleyebiliriz. Küresel iş dünyası için ortak bir etik ve pratik çerçevesi olarak 
bu 10 ilkeyi 4 ana kategoride bulabilirsiniz:  

1. İNSAN HAKLARI 
İlke 1: İşletmeler, uluslararası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara 
saygı duymalıdır; ve 
İlke 2: İnsan hakları ihlallerine ortak olmadıklarından emin olmalı 

2. ÇALIŞMA STANDARTLARI 
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılması; ve 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli 
 

3. ÇEVRE 
İlke 7:  İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 

4. YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi anayasa gibi düzenleyici bir araç değildir. Daha ziyade 
hükümetler, şirketler ve işçi örgütlerini içeren bir tartışma forumu ve bir iletişim ağıdır. Diğer 
bir deyişle, 2015 yılında İcra Direktörü Lise Kingo ile yapılan röportajda bizler bekçi köpekler 

değil, rehber köpekleriz", ifadesi ile  belirtildiği gibi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi -disiplin ile  zorla 
yaptırmak yerine-  işletmelere kaynak ve destek sağlayan bu 10 ilkeye öncelik vermeyi hedeflemektedir. 
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi disiplini uygulamaya çalışmak yerine, kaynak ve destek sağlayan bu 10 
İlke’ye öncelik vermeyi hedeflemektedir. 

 
 
Yukarıda özetle bahsettiğim 10 İlke ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere şu linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke/ 
 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) 
Dünyamızı daha iyi hale getirmek için, sizin de kişisel olarak birçok fikriniz olabilir! Ancak elinizde tüm 
küresel sorunları ve çözüm fikirlerini sistematik bir şekilde kapsayan kapsamlı bir yol haritasına sahip 
olsanız, güzel olmaz mıydı?  

 
 
2015 yılında BM dünya liderlerini bir araya getirdi ve yoksulluğu sona erdirmek, refahı teşvik etmek, herkes 
için refahı sağlamak ve gezegeni korumak için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'leri) kabul etti. 
Bu girişimin nihai amacı, 2030 yılına kadar bir dizi sosyal hastalığı ortadan kaldırmaktır. 2015 yılında, 17 
küresel hedef içinde eyleme rehberlik edecek 169 hedef ve gösterge belirlenmiştir.. BM üye devletlerinin 
gündemlerini/ajandalarını ve siyasi politikalarını SKH'lerle uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir. Bu 
SKH’lar 1 Ocak 2016 yürürlüğe girmiştir ve bunların gerçekleştirilmesi için termin tarihi 2030 senesidir. 
(2030 Ajandası) 
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Yerel Ağlar 
GCLN olarak da bilinen BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi'nin yerel ağları, BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi'ni ve ilkelerini yerel düzeyde ilerletmek için 
gönüllü olarak bir araya gelen katılımcılar tarafından 
organize edilmektedir. GCLN'ler, BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi'nin farklı ulusal bağlamlarda ve farklı 
ekonomik, kültürel ve dilsel ihtiyaçların köklenmesinde 
önemli bir rol oynar.  Bir GCLN'ye katılım sayesinde; 
şirketlere diğer işletmeler ve Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK’lar), hükümet, akademi, iş dünyası dernekleri ve 
yatırımcıların temsilcileri olmak olmak üzere çeşitli 
ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilişki kurma fırsatı 
sağlanmaktadır. 
 
Şu anda dünyamızın her kıtasında 100'den fazla Yerel 
Ağ (çoğunlukla farklı kıtalardan ülkeleri temsil eden, 
örn. UN Global Compact Türkiye: 
https://www.globalcompactturkiye.org) bulunmaktadır. 
(Ve bu sayı şuan bile artmaktadır!) Bu ağlar, şirketlerin 
ve kar amacı gütmeyen kuruluşların çeşitli ulusal, 
kültürel ve dilsel bağlamlarda kurumsal sosyal 
sorumluluk ile eş anlamlı olan “sorumlu 
işletmeler”’in ne anlama geldiğini anlamalarına 
yardımcı olur. Bu konuda daha fazla bilgi için 
aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/networks_around_world_doc%2FLN_Brochure.pdf 
 

BM temelli Destek Kuruluşları: Global Compact Inter-Ajans Ekibi 
Aşağıdaki BM temelli kuruluşlar, dünya çapında çok sayıda işletmenin ve diğer paydaşların desteğine ek 
olarak, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi paktının geliştirilmesi için kilit roller üstlenmektedir: 

● Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) 
● Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  
● Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
● Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
● Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
● Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 
● Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Konvansiyonu 

 
Bu ekip, “Global Compact Kurumlararası Ekibi” olarak adlandırılır ve BM'nin iş dünyasıyla bağlılığını inşa 
etmek için evrensel ilkelere dayalı entegre bir değer platformu olarak hizmet veren UNGC paktının omurgası 
olarak kabul edilebilir.  
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Boya & Kaplama Firmaları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Bu BM'nin 10 ilkesini, 17 SKH'lar ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin yapısına ilişkin özet bilgiyi takiben, 
aşağıda BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı veya katılımcısı olan Boya ve Kaplama alanında 
faaliyet gösteren bazı büyük şirketleri bulabilirsiniz:  

 

 

AKZONOBEL N.V. 

 
Dünya çapında hem endüstri hem de nihai kullanıcılar için boya ve performans kaplamaları üreten 
Hollandalı çok uluslu bir şirket olan AKZONOBEL N.V., "sürdürülebilirlik" ve "Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri" hakkındaki web sayfalarında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne verdikleri desteği gururla 
duyurmaktadır: 
 

● https://www.akzonobel.com/en/about-us/sustainability- 
● https://report.akzonobel.com/2016/ar/case-studies/sustainable-development-goals.html 

 
Ayrıca, BM Global Compact resmi web-sayfasında da AKZONOBEL hakkında kısa bir özet bulabilirsiniz.  
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/410-Akzo-Nobel-NV- 

BASF 

 
Bünyesinde “Coatings” bölümüne de sahip bir Alman çok uluslu kimya şirketi olan BASF, aşağıdaki özel 
kurumsal web sayfasında BM On İlkesini ve SKH'leri nasıl uyguladıklarını açıklayarak BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi'ne verdiği desteği gururla ifade etmektedirler::  
https://www.basf.com/tr/en/who-we-are/sustainability/management-goals-and-dialog/networks/global-compact.html 
 
BASF’in yukarıdaki kapsamlı web sitesine ek olarak, BASF ile bu konudaki özet bilgileri  BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi web sayfasında ulaşabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/1194-BASF-SE 

5/10 

https://www.globalcompactturkiye.org/sirketler-icin/
https://www.globalcompactturkiye.org/sirketler-icin/
https://www.globalcompactturkiye.org/sirketler-icin/
https://www.akzonobel.com/
https://www.akzonobel.com/en/about-us/sustainability-
https://report.akzonobel.com/2016/ar/case-studies/sustainable-development-goals.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/410-Akzo-Nobel-N-V-
https://www.basf.com/tr/en/who-we-are/sustainability/management-goals-and-dialog/networks/global-compact.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/1194-BASF-SE


BECKERS GROUP 

 
Bobin boyaları ve endüstriyel kaplamaların önde gelen tedarikçisi BECKERS GROUP, aşağıdaki “Our 
commitment” ve “Beckers Sustainability Report 2019” web sayfalarında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
girişimine verdiği desteği gururla ifade etmektedir:  

● https://www.beckers-group.com/en/sustainability/our-commitment 
● https://www.beckers-group.com/-/media/files/about-us/publications/beckers_sustainability_2019_print.pdf 

 
Ayrıca, BM Global Compact resmi web-sayfasında BECKERS GROUP hakkında kısa bir özet de 
bulabilirsiniz.  
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/133624-Beckers-Group 

COVESTRO A.G. 

 
COVESTRO A.G., eskiden Bayer MaterialScience ismiyle bilinen lider bir Alman polimer malzeme üreticisi, 
bu konuya adanmış özel web-sayfalarında SOSYAL SORUMLULUK hakkındaki görüş ve etkinliklerini ilan 
ederek BM Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimine desteğini gururla ifade etmektedir: 

● https://www.covestro.com/press/covestro-announced-as-global-compact-lead/ 
● https://report.covestro.com/annual-report-2019/management-report/covestro-group-at-a-glance/responsibility-a

long-the-value-chain/social-responsibility.html 
 

Ayrıca, aşağıdaki BM Küresel İlkeler Sözleşmesi resmi web sayfasında COVESTRO Deutschland AG 
hakkında kısa bir özet de bulabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/65081-Covestro-Deutschland-AG 

EVONIK INDUSTRIES AG 

 
Boya&Kaplama endüstrisi için çok sayıda hammaddeler sunan ve borsada işlem gören bir Alman özellikli 
kimyasallar şirketi olan EVONIK INDUSTRIES AG, “Corporate responsibility” , “Peace, Justice, and Strong 
Institutions” ve “Partnerships for the Goals” başlıklı web sayfalarında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
girişimine verdiği desteği gururla ifade etmektedir:  

● https://corporate.evonik.com/en/company/procurement/corporate-responsibility-123967.html 
● https://corporate.evonik.com/en/responsibility/sustainable-development-goals/evonik-un-sdgs/peace-justice-an

d-strong-institutions-123683.html 
● https://corporate.evonik.com/en/responsibility/sustainable-development-goals/evonik-un-sdgs/partnerships-for-

the-goals-123693.html 
Aşağıda, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi websayfasında EVONİK hakkında kısa bir özete erişebilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/3571-Evonik-Industries-AG 
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JOTUN A / S 

 
 Ağırlıklı olarak dekoratif boyalar ve performans boyalar & kaplamalar üretimi ile bilinen Norveçli bir çok 
uluslu uğraşan kimyasallar şirketi olan JOTUN A / S, “Global commitment” ve “Business Ethics and 
Integrity” başlıklı web-sayfalarında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne desteklerini gururla ifade etmektedir. 

● https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/commitment/global.aspx 
● https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/business-ethics-and-integrity/ 

 
Ayrıca, aşağıdaki resmi BM Aşağıdaki Küresel İlkeler Sözleşmesi web sayfasında JOTUN hakkında konu 
hakkında kısa bir özeti de bulabilirsiniz:  

● https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/13057-Jotun-A-S 

HEMPEL A / S 

 
Koruyucu, denizcilik, dekoratif, konteyner ve yat sektörlerinde kimyasal ürünler sunan küresel bir boya 
kaplama üreticisi olan HEMPEL A / S, “sustainability” ve “Annual Report 2019” konulu web sayfalarında BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne desteğini gururla duyurmaktadır: 

● https://www.hempel.com/en-sea/inspiration/sustainability 
● https://www.hempel.com/-/media/files/global/pdf/news/03-03-2020 

-press-release-hempel-year-report-2019.ashx 
 
Ayrıca, aşağıdaki BM Küresel İlkeler Sözleşmesi resmi web sayfasında HEMPEL hakkında kısa bir özet de 
bulabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/ 115561-Hempel-AS 

HENKEL AG & Co. KGaA 

 
Boya ve kaplama pazarına yenilikçi endüstriyel kaplama çözümleri sunan çokuluslu bir Alman kimya ve 
tüketim malları şirketi olan HENKEL AG & Co. KGaA , BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne verdiği desteği 
“İnsan Haklar ve Sosyal Standartlar”ve“Henkel Sürdürülebilirlik Raporu 2019”aşağıda: 

● https://www.henkel.com/sustainability/positions/human-rights 
● https://www.henkel.com/resource/blob/1040456/e79aade49c25a867d77b04cdb973450d/data 

/2019-gri-index-and-un-global-compact-index.pdf 
 
Ayrıca, aşağıdaki BM Küresel İlkeler Sözleşmesi web sayfasında HENKEL hakkında kısa bir özet 
bulabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is- gc / katılımcılar / 4815-Henkel-AG-Co-KGaA 
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https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/commitment/global.aspx
https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/business-ethics-and-integrity/
https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/business-ethics-and-integrity/
https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/commitment/global.aspx
https://www.jotun.com/gr/gr/corporate/about-jotun/business-ethics-and-integrity/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/13057-Jotun-A-S
https://www.hempel.com/en-sea/inspiration/sustainability
https://www.hempel.com/-/media/files/global/pdf/news/03-03-2020-press-release-hempel-annual-report-2019.ashx
https://www.hempel.com/en-sea/inspiration/sustainability
https://www.hempel.com/-/media/files/global/pdf/news/03-03-2020-press-release-hempel-annual-report-2019.ashx
https://www.hempel.com/-/media/files/global/pdf/news/03-03-2020-press-release-hempel-annual-report-2019.ashx
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/115561-Hempel-A-S
https://www.henkel.com/sustainability/positions/human-rights
https://www.henkel.com/resource/blob/1040456/e79aade49c25a867d77b04cdb973450d/data/2019-gri-index-and-un-global-compact-index.pdf
https://www.henkel.com/sustainability/positions/human-rights
https://www.henkel.com/resource/blob/1040456/e79aade49c25a867d77b04cdb973450d/data/2019-gri-index-and-un-global-compact-index.pdf
https://www.henkel.com/resource/blob/1040456/e79aade49c25a867d77b04cdb973450d/data/2019-gri-index-and-un-global-compact-index.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/4815-Henkel-AG-Co-KGaA


MERCK GROUP 

 
Küresel boya ve kaplama endüstrisi için pigment ve katkı maddeleri de üreten bir Alman kimya, ilaç ve 
yaşam bilimleri şirketi olan MERCK GROUP, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne verdiği destekleri “Human 
Rights and Social Standards” and “Henkel Sustainability Report 2019” konulu web-sayfalarında gururla 
bahsetmektedir: 

● https://www.merckgroup.com/en/sustainability/products-and-businesses.html 
● https://www.merckgroup.com/en/cr-report/2019 /facts-figures/global-compact-cop.html 

 
Ayrıca, aşağıdaki BM Küresel İlkeler Sözleşmesi resmi web sayfasında MERCK hakkında kısa bir özet de 
bulabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/w hat-is-gc / katılımcılar / 6524-Merck-KGaA 
 
TÜRKİYE'DEKİ “BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ”NE İMZACISI BOYA VE KAPLAMA ŞİRKET VE 
KURULUŞLARI 
Ülkemiz Türkiye’de ise  "BM Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne destek veren “Boya ve Kaplama endüstrisine 
hizmet veren” şirket, kurum ve kuruluşlar (isimlerin üzerine tıklarsanız UN Global Compact web-sitesinde özet sayfalarına ulaşabilirsiniz!) 
şunlardır*: 

 
 

● AK-KIM KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 
● AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S. 
● DOW TURKEY 
● EKSOY KİMYA A.Ş. 
● KEMİTEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.S. 
● KİPLAS - Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası 
● ORGANİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
● POLİSAN 
● SETAS KIMYA 
● YAŞAR GROUP (”DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.”  firmasının da içinde bulunduğu holding) 

 
*Veriler, 2021 Şubat itibarıyla UN Global Compact websitesinden alınmıştır. Güncel veriler için, bu bölümü takip eden paragrafta 
bulabileceğiniz resmi UN Global Compact websayfasını kullanabilirsiniz. 
 
Son olarak ,  
"BM Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne destek veren diğer Boya ve Kaplama şirketlerine ulaşmak isterseniz 
aşağıdaki şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
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https://www.henkel.com/sustainability/positions/human-rights
https://www.henkel.com/sustainability/positions/human-rights
https://www.henkel.com/resource/blob/1040456/e79aade49c25a867d77b04cdb973450d/data/2019-gri-index-and-un-global-compact-index.pdf
https://www.merckgroup.com/en/sustainability/products-and-businesses.html
https://www.merckgroup.com/en/cr-report/2019/facts-figures/global-compact-cop.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/6524-Merck-KGaA
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/391-Ak-Kim-Kimya-Sanayi-Ve-Ticaret-A-S-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/405-Aksa-Akrilik-Kimya-Sanayi-A-S-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/136201-Dow-Turkey
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/139034-EKSOY-KIMYA-SANAYI-VE-TICARET-A-S-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/137510-Kemiteks-Kimya-Sanayi-Ve-Ticaret-A-S-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=kiplas&button=&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=kiplas&button=&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=202&search%5Bsectors%5D%5B%5D=24&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/132932-Polisan-Holding-A-S-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/93571-Setas-Kimya
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/10228-Yasar-Holding-Co-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/10228-Yasar-Holding-Co-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/10228-Yasar-Holding-Co-
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


Faydalar 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesini ve bu konudaki diğer detay bilgileri okuduktan sonra “burada 
benim için ne var?” diye sorabilirsiniz? Aşağıda, iş hayatınızda kullanabileceğiniz kişisel ve kamusal 
faydaları vurgulayan bir listeyi bulabilirsiniz:  
 

1) Bu sözleşme, İş dünyası için iyidir. Kurumsal ve organizasyonel başarı, diğer faktörlerin yanı sıra 
istikrarlı bir ekonomi ve sağlıklı, vasıflı ve eğitimli işçiler gerektirir. Sürdürülebilir şirketler, artan 
marka güveni ve yatırımcı desteğini tecrübe ederler . 

2) Bu sözleşme, Toplum için iyidir ve iş dünyası gerçekten bir fark yaratabilir.  İşletmeler, 
toplumun zorluklarına taze fikirler ve ölçeklenebilir çözümler sunar - daha iyi bir dünya yaratmak için 
tam da ihtiyacımız olan şey! BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan 10.000'den fazla İş 
Dünyası katılımcısı ve iş-dünyası dışındaki 5.000’den fazla katılımcı, şimdiden dünyamızı 
değiştirmektedirler. Aşırı yoksulluğun azaltılması, işgücü sorunlarının ele alınması, dünya çapında 
çevresel risklerin azaltılması ve daha pek çok şeye yardımcı olmaktadırlar. 

3) Adaletli iş rekabeti için bir dizi evrensel etik iş kuralına sahip olacaksınız. 
4) Katılmanın faydaları: 

a) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcılarıyla benzeri görülmemiş bağlantılar kurmaya 
erişim 160'tan fazla ülkede neredeyse her endüstri sektörü ve her büyüklükte işletmeleri 
temsil eden bir ağ/network’e erişim imkanı! 

b) Çeşitli paydaşlarla ortaklıklara erişim -  dünyadaki en iyi uygulamaları ve ortaya yeni çıkan 
çözümleri paylaşmak için 

c) En iyi uygulama kılavuzu - 15 seneyi aşkın başarılar üzerine kurulu 
d) Araçlar, kaynaklar ve eğitimler 
e) 85 ülkede yerel ağ desteği 
f) Birleşmiş Milletler'in ahlaki yetkisi, bilgisi ve deneyimi 

Yukarıda bahsi geçen bu faydalar hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi resmi web bağlantısını ziyaret edebilirsiniz: 
Nasıl Yararlanacağım? | BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
 
Bütün bu faydalara ilave yan bir fayda olarak , bu sözleşmenin katılımcısı her şirketin BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi web sitesinde özel bir web sayfası olması, "Şirket itibarını dünya çapında geliştirmek ve 
şirkete olan genel güveni arttırmak." yönünde ciddi bir katkı sağlayacağı aşikardır: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
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https://www.unglobalcompact.org/participation/join/benefits
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


SONUÇ 
Birleşmiş Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi’ni takip ederek, Küresel Hedefler olarak da bilinen 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDGs) için faaliyetler yapmak , dünyamızdaki tüm iş sektörleri için hayati 
önem taşımaktadır! Zira şu iki gerçeği hiç bir zaman unutmamalıyız: 
 “Toplumlar çökerse ve doğal kaynaklar tükenirse, iş dünyası da başarılı olamaz.” 
 
Bugün, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi,  hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 160'tan fazla ülkede, 
neredeyse her sektörü ve büyüklüğü temsil eden 12.000'den fazla kuruluş tarafından imzalanmıştır.  

 
“17 SKH ve On İlke” hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, aşağıdaki web bağlantılarına bakabilirsiniz: 
https://www.unglobalcompact.org/ 
https://sdgs.un.org/goals 
https: // www .undp.org / content / undp / en / home / sürdürülebilir-gelişme-hedefleri.html 
 
BONUS: Aşağıdaki e-öğrenme kursları aracılığıyla BM Küresel Şirketi web sitesi aracılığıyla sertifika bile kazanabilirsiniz: 
https://info.unglobalcompact.org / globalgoals 
https://info.unglobalcompact.org/genderequality 
https://info.unglobalcompact.org/sciencebasedtargetsinitiative 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tolga DIRAZ  
Kimya Mühendisi / Korozyon, Boya ve Kaplamalar Profesyoneli 
NACE CIP Level 3 #11365 
www.korozyondoktoru.org 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke/
https://www.unglobalcompact.org/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://info.unglobalcompact.org/globalgoals
https://info.unglobalcompact.org/genderequality
https://info.unglobalcompact.org/sciencebasedtargetsinitiative
http://www.korozyondoktoru.org/

