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08.01.2020 

H.E. António Guterres 

Secretary-General  

United Nations 

New York, NY 10017 

USA 
 

Dear Mr. Secretary-General, 

I am pleased to confirm that GAİA GLOB İTH. İHR. TİC. Ve SAN LTD. ŞTİ supports the Ten Principles 

of the United Nations Global Compact on human rights, labour, environment and anti-corruption. With this 

communication, we express our intent to implement those principles. We are committed to making the UN 

Global Compact and its principles part of the strategy, culture and day-to-day operations of our company, 

and to engaging in collaborative projects which advance the broader development goals of the United 

Nations, particularly the Sustainable Development Goals. GAİA GLOB İTH. İHR. TİC. Ve SAN LTD. ŞTİ 

will make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the general public. 

 

We recognize that a key requirement for participation in the UN Global Compact is the annual submission 

of a Communication on Progress (COP) that describes our company’s efforts to implement the Ten 

Principles. We support public accountability and transparency, and therefore commit to report on progress 

within one year of joining the UN Global Compact, and annually thereafter according to the UN Global 

Compact COP policy. This includes: 

 

• A statement signed by the chief executive expressing continued support for the UN Global 

Compact and renewing our ongoing commitment to the initiative and its principles. This is 

separate from our initial letter of commitment to join the UN Global Compact. 

• A description of practical actions (i.e., disclosure of any relevant policies, procedures, 

activities) that the company has taken (or plans to undertake) to implement the UN Global 

Compact principles in each of the four issue areas (human rights, labour, environment, anti-

corruption). 

• A measurement of outcomes (i.e., the degree to which targets/performance indicators 

were met, or other qualitative or quantitative measurements of results). 

Sincerely yours, 

 

 

 
Mr. Reşat ŞAHROR 

Managing Director 
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08.01.2020 
 

H.E. Antonio Guterres 

Genel Sekreter 

United Nations 

New York, NY 10017 

USA 

 
Sayın Genel Sekreter, 

 

Şirketimiz GAİA GLOB İTH. İHR. TİC. Ve SAN LTD. ŞTİ ’ın UN Global Compact’in insan hakları, 

çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesini desteklediğini belirtmekten 

memnuniyet duyarım. Bu vesileyle söz konusu ilkeleri kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik 

niyetimizi belirtiriz. UN Global Compact ve ilkelerini şirketimizin stratejilerinin, kültürünün ve günlük 

faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak 

üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen 

işbirliği projelerinde yer almayı taahhüt etmekteyiz. GAİA GLOB İTH. İHR. TİC. Ve SAN LTD. ŞTİ 

bu taahhüdünü paydaşlarına ve halka açıkça beyan edecektir. 

UN Global Compact imzacısı olmanın en önemli gerekliliğinin şirketimizin on ilkeyi nasıl uygulamaya 

koyduğunu açıklayan bir yıllık İlerleme Raporu’nun yayınlanması olduğunu kabul ederiz. Hesap 

verebilirlik ve saydamlık ilkelerini destekliyor ve bu sebeple UN Global Compact İlerleme Raporu 

Politikası uyarınca, UN Global Compact’e kabul tarihimizden sonraki bir sene içinde ve sonrasında da 

her sene düzenli olarak İlerleme Raporları sunacağımızı taahhüt ederiz. Söz konusu raporda aşağıdaki 

öğeler yer alacaktır: 

• Kurumun UN Global Compact’e süregelen destek beyanını ve Global Compact ilkelerine 

yönelik devam etmekte olan bağlılığını ifade eden üst yönetici (CEO) imzalı bir yazı. Bu  yazı, 

UN Global Compact’e sunduğumuz ilk taahhüt mektubundan farklı olacaktır. 

• UN Global Compact ilkelerine denk gelen her dört konu alanında (insan hakları, çalışma 

standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele) şirketin uyguladığı (veya uygulamayı planladığı) 

somut eylemlerin (örn. ilgili politikaların, prosedürlerin ve faaliyetlerin) açıklaması. 

• Bu eylemlerin sonuçlarının ölçümleri (örn. hedeflerin ve önceden belirlenen başarı ölçütlerinin 

hangi seviyede gerçekleştirildiğinin belirtilmesi, bu sonuçların niteliksel veya niceliksel olarak 

açıklanması). 

Saygılarımla, 
 

 
 

 

 

Reşat ŞAHROR 

Genel Müdür 
 


