
1 

 

 

Destekleyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

SDG AMBITION (SKA HEDEFİ HIZLANDIRMA PROGRAMI) HAKKINDA 
 

S: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) Nedir? 

C: UN Global Compact katılımcı şirketlerini 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) ile uyumlu, iddialı ve gerçekçi 
hedefler belirlemeleri ve şirketlerin bu hedefleri kilit iş ve performans yönetim süreçlerine dahil etmeleri konusunda 
destekleyen bir hızlandırma programıdır. Program , şirketlerin kademeli ilerlemenin ötesine geçerek sürdürülebilirlik 
temelli dönüşümü başlatmalarını, kurumsal değeri ortaya çıkarmalarını, kurumsal direnç oluşturmalarını ve uzun 
vadeli büyümeye imkan tanımalarını sağlar.   

Program, Ocak 2020’de, BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik 
Forumu’nda tanıtılmıştır.  Program kapsamında hazırlanan 10 “SDG Ambition Benchmark”  Haziran 2020’de, UN Global 
Compact Liderler Zirvesi’nde tanıtılmış; ilk hızlandırma programı ise Ocak 2021’de başlamıştır. 

 

S: SDG Ambition Benchmarks  nedir? 

C:SDG Ambition Benchmarks temelini raporlama gereksinimlerinden alan mutlak, ölçülebilir hedeflerdir. İş dünyasının en 
fazla etkiyi yaratabileceği alanlara odaklanarak SKA’ların iş dünyası için ne anlama geldiğini açıklar. Bu kıstaslar tüm 
sektörler için geçerli olup uygulama sırasında uyarlanabildiği için şirketlerin kendi sektörleri bağlamında asli nitelikteki 
alanlarda hedef ve amaç belirlemelerine imkan tanır. Yayına buradan erişilebilirsiniz. 

 

S: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) kılavuzları nelerdir? 

C: BM Genel Kurulunun 2020 yılına denk gelen tarihi 75. oturumunun açılışında tanıtılan yeni SKA Hedefi kılavuzları, iş dünyası 
liderlerine ve teknoloji ortaklarına iş teknolojisi sistemleri ve kurumsal yazılım çözümleri aracılığıyla sürdürülebilirlik 
performansını ölçmeleri ve yönetmeleri için yönlendirici destek sunmaktadır. 

▪ “Ambition Guide: Setting Goals for the Decade of Action”: işletmeleri, önemli bir  etki yaratmak üzere odaklandıkları 
alanlarda daha iddialı ve gerçekçi hedefler belirlemek için harekete geçiren “SDG Ambition Benchmarks” setinin ilk 
dizisidir. İş dünyası liderleri, 2030’a kadar SKA’ları gerçekleştirmek için stratejilerini belirlerken ve gerekçi iddialı 
hedefler ortaya koyarken bu dokümandan faydalanabilir. 

▪ ““Integration Guide: Designed Business Systems for the SDGs”: sürdürülebilirlik performansının etkili ölçümüne ve 
yönetimine imkan tanımak üzere SDG Ambition Benchmarks yayınında yer alan uygulamaların kilit iş süreçlerine ve 
sistemlerine dahil edilmesi için gerekli yaklaşımı sunmaktadır. İş dünyası liderleri bu yayından faydalanarak SKA’ları 
kilit iş süreçlerine nasıl dahil edebileceklerine dair fırsatları tespit edebilir. 

▪ SDG Ambition Benchmark Reference Sheets , her bir SDG Ambition Benchmark’ın şirketin sistemlerine entegre 
etmek üzere atılacak adımlara ve teknoloji ortaklarını sürece dahil etmek için gerekli kilit tasarım kararlarına 
dair açıklayıcı ayrıntılar sunar. 
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SDG AMBITION (SKA HEDEFİ HIZLANDIRMA PROGRAMI) HAKKINDA 
 

 

S: Şirketim, SKA’lara yönelik ilerleme kaydetmek için halihazırda hedeflere sahip. Neden 
hızlandırma programına katılalım? 

C: UN Global Compact’ın İlerleme Raporu’na göre UN Global Compact şirketlerinin %81’i, küresel amaçları desteklemek için 
aksiyon aldığını ifade ediyor. Bununla birlikte, iş dünyasının bugün aldığı aksiyonlar ile SKAların ön gördüğü küresel ve 
toplumsal ihtiyaçlar arasında ciddi bir performans uçurumu mevcut. Örneğin, şirketlerin yalnızca %30’u 2030 Gündemini 
yerine getirmek için yeterince iddialı, bilime dayalı ve/veya toplumun ihtiyaçları ile uyumlu olduğuna inandıkları hedeflere 
sahip olduklarını belirtiyor.  Aynı zamanda şirketler, sürdürülebilirlik çalışmalarını ivmelendirmede karşı karşıya kaldıkları 
en büyük zorluğun, bu amaçları stratejileri, operasyonları ve değer zincirlerinin merkezine yerleştirmek olduğunu 
raporluyor. Son ilerleme raporuna göre katılımcı şirketlerden yarısından azı SKA’ları kilit iş faaliyetlerinin bir parçası haline 
getirdi, yalnızca %37’si bunları destekleyecek iş modelleri tasarladığını belirtti. 

 
Program, şirketlerin SKA’larda ilerleme kaydetmek için koyduğu hedeflerin yeterince iddialı bir düzeyde belirlenip 
belirlenmediğini değerlendirme konusunda şirketlere destek oluyor. Öte yandan, bu hedefleri kilit iş stratejisine dahil etmede 
ve yeni alanlar belirlemede onları destekliyor. Program sayesinde şirketler mevcut hedeflere yönelik ilerlemede hızlanmak için 
stratejileri keşfederken SKA’lar ile dünyanın çözüm bekleyen kalkınma sorunlarına yanıt vermek için gerekli motivasyonlarını 
güçlendirebilir, dünyadaki trendlerle uyumlanabilir ve diğer uygulamalardan da ilham alabilir. 

 

S: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) hangi faaliyetleri içerir? 

C: Program, iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirleme ve SKA’ların kilit iş yönetimi süreçlerine dahil edilmesi için 
şirketleri destekleyen, altı aylık, sonuç odaklı bir hızlandırma programıdır. Uzmanların katılımıyla düzenlenen online 
eğitim ve  çalıştaylardan oluşur. Katılımcılar hızlandırma programını tamamladığında SKA’lara ulaşmak için gerekli iddialı 
ve gerçekçi kurumsal hedefleri belirlemenin ne anlama geldiğini anlar ve bunlara ulaşmak için bir plan oluşturur. 
Çalıştaylar, SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma programı) kapsamında yayımlanan; farklı ülkelerdeki uygulamaları da 
kapsayan içeriklerle hazırlanır. Yerel örneklerle zenginleştirilir. Program kapsamında katılımcılara aşağıdaki imkanlar 
sunulur: 

▪ Şirketinizin 2030 Gündemine katkılarını hızlandıracak aksiyonları stratejik biçimde önceliklendirme 

▪ Bugün zorlu görünse dahi ekonomilerin ve toplumların dönüşümüne öncülük etmede kritik rol oynayan 
somut ölçütlerle uyumlu kurumsal hedefleri belirleme 

▪ Sürdürülebilirlik yaklaşımının nasıl daha farklı ele alınabileceğini ve SKA’ları tüm iş süreçlerine dahil eden yeni sistemlerin 
nasıl tasarlanacağını öğrenme 

▪ Vaka örnekleri oluşturma ve şirketinizden sürdürülebilirliğe ilişkin destek toplama 

Çıktı: Hızlandırma programı tamamlandığında katılımcıların şirkete özel belirlediği öncelikli bir konuda bir SKA Hedefi Ölçütü 
ile uyumlu hedefler belirlemesi, mevcut hedefleri güncellemesi, buna nasıl ulaşılacağının ana hatlarını ortaya koyan bir yol 
haritası hazırlaması beklenmektedir. Katılımcı şirketlerin aynı zamanda, programın tamamlanmasını takip eden altı ay 
içerisinde SKA Hedefi Yaklaşımını uygulamak için net bir eylem planına sahip olması beklenmektedir. 

 

S: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) ne kadar sürer? 

C: Program 2022 Ekim ayında online derslerle başlayacaktır. Hızlandırma Programı Nisan 2023’e kadar devam edecektir. 
Global Compact Yerel Ağları faaliyetlerin ayrıntılı programını paylaşacaktır. 

S: Programa katılan kişilerin ne kadar zaman ayırması bekleniyor? 

C: Hızlandırma Programı, altı aylık bir zaman dilimi içerisinde uygulanacak üç modüle ayrılmıştır. Modüller; online eğitimler, 
çalıştaylar ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Katılımcılar, 2 ila 3 saatlik online eğitimler, 3 ila 4 saatlik çalıştaylar ve her 
bir modülde çeşitli grup çalışmaları ve diğer etkinliklere dahil olacaktır. Katılımcının program kapsamında bireysel 
faaliyetlerle geçirdiği zaman değişiklik gösterebilmekle birlikte ortalama olarak oturumlar arasında 2 ila 5 saatlik bireysel 
çalışmanın tamamlanması gerekecektir. Katılımcılar altı ay içerisinde SKA Hedefi hızlandırma programına yaklaşık 30 saat 
ayırmayı planlamalıdır. 

 

S: Programın çıktısı nedir? 

C: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma) programının hedefi, iddialı ve gerçekçi hedefler belirleyen şirketlerin 
sayısını artırmaktır. Hızlandırma programı sona erdiğinde katılımcılar aşağıdaki faaliyetleri tamamlamış 
olacaktır: 

▪ Öncelikli bir konuda “SDG Ambition Benchmark” ile uyumlu bir veya daha fazla yeni hedef belirleme veya mevcut hedefleri 
güncelleme 

▪ Bu hedeflere nasıl ulaşılacağının ana hatlarını ortaya koyan haritalandırılmış bir strateji oluşturma 

https://www.unglobalcompact.org/library/5747
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▪ SKA Hedefi Yaklaşımını uygulamak için eylem planı tasarlama 

 Kurum içi paydaşlara sunmak ve sürdürülebilirlik konusunda destek toplamak amacıyla SDG Ambition 
Benchmark ile uyumlu hedefler için bir sunum hazırlama 

 

S: Katılımın şirketler için ne tür faydaları var? 

C: SDG Ambition (SKA Hedefi Hızlandırma Programı) şirketlerin kademeli ilerlemenin ötesine geçerek 
dönüştürücü değişimi harekete geçirmelerini, kurumsal değeri ortaya çıkarmalarını, kurumsal direnç 
oluşturmalarını ve uzun vadeli büyümeye imkan tanımalarını sağlar. 

 

ÖĞRENECEKLERİNİZ 

▪ Şirketinizin 2030 Gündemine katkısını hızlandıracak aksiyonları stratejik biçimde önceliklendirme 

▪ Bugün zorlu görünse dahi ekonomilerin ve toplumların dönüşümüne öncülük etmede kritik rol oynayan 
somut ölçütler ile uyumlu hedefler belirleme 

▪ Sürdürülebilirlik yaklaşımının nasıl daha farklı ele alınabileceğini ve SKA’ları entegre eden yeni sistemlerin nasıl 
tasarlanacağını öğrenme 

▪ İş planınızı oluşturma ve şirketinizden sürdürülebilirliğe ilişkin destek toplama 
 

KAZANACAKLARINIZ 

▪ Kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde şirket çapındaki temel etkilere dair bir 
yaklaşım ve etki analizi 

▪ SKA’lara ulaşmak için asıl gerekli olan aksiyonları hayata geçirmeyi amaçlayan iddialı 
hedefler belirleme yeteneği 

▪ Yeni teknolojilerle performans takibini daha da kolaylaştıran bir yaklaşıma öncülük ederek iş 
birimleri çapında sürdürülebilirlik hedeflerini entegre etme ve yaygınlaştırmaya dair genel 
bakış 

▪ İş planınızı oluşturmada temel araçlar ve yaklaşım 

▪ SKA’lar üzerinde büyük etki yaratacak sektörel bilgi 

▪ Katılımcı şirketler ve liderleriyle birlikte SKA’lara yönelik iddialı kurumsal eylemler 
geliştirme ve deneyim paylaşma 

▪ Hızlandırma programının tamamlandığını gösteren sertifika 
 

Başvuru Kriterleri 

Başvuru kriterleri:  

• UN Global Compact üyesi olmak. 

▪ SKA’lara yönelik ilerlemeyi arttırmak üzere kurumsal hedef belirleme ve aksiyon alma çalışmalarını 
güçlendirme taahhüdüne sahip olmak 

▪ Hızlandırma programı faaliyetlerine ve etkinliklerine katılacak iki temsilci (şirketlerin IT, kurumsal strateji, yönetim 
sistemleri ve sürdürülebilirlik birimlerinden ) ile program gelişmelerini takip etmek, destek sunmak ve üst düzey 
etkinliklere katılmak üzere yönetici düzeyinde “Ekip Lideri” görevlendirmek 

 

 
S: Şirketimizden kimler programa katılmalı? Bilmemiz gereken uygunluk kriterleri var mı? 

▪ C: Katılımcı tüm şirketlerden şirket adına hızlandırma programına aktif katılım gösterecek iki temsilciyi aday 

göstermeleri istenir.  Bu kişilerin çalıştaylara katılması ve stratejiyi oluştururken şirket içindeki ilgili kişilerle 

gerekli koordinasyonu sağlaması beklenmektedir. Katılımcılar, aşağıdaki profillerde olabilir: 

1. Önceliklendirme ve hedef belirlemeden sorumlu bir temsilci (ör. Sürdürülebilirlik/Strateji departmanları) 

2. Kurumsal hedeflere göre performansı takip edecek ve yönetecek sistemlerin idaresinden sorumlu bir temsilci (Bilgi 
Teknolojileri, Strateji Geliştirme, Sürdürülebilirlik, Kalite Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Birimleri vb.) 

3. Program katılımcılarının  şirketlerinde SKA Hedefi gelişmelerini izlemek, şirket temsilcilerine ihtiyaç halinde destek 
sunmak ve program kapsamında düzenlenecek üst düzey etkinliklere katılmak üzere, şirketin üst düzey yöneticileri 
arasından bir “Ekip Lideri” görevlendirmesi istenir.  Ekip Lideri, CEO ile doğrudan iletişim kuran bir şahıs olmalıdır (üst 
yönetim kadrosu veya Yönetim Kurulu üyesi). Şirketin CEO’su da Ekip Lideri rolünü üstlenmeye karar verebilir. 
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S: Sistem entegrasyonundan sorumlu ikinci temsilci olarak kimi görevlendireceğimden emin değilim. 

C: Bu kişinin, şirketin dijital ve teknoloji uygulamaları konusunda bilgili veya kabiliyetli olması gerekir. Her sistem için 
derin teknik uzmanlığa sahip olmasına gerek olmamakla birlikte, şirketin kullandığı başlıca sistemleri ve üst düzey 
kabiliyetlerini anlaması beklenir ve gerekli olması halinde daha nitelikli uzmanlarla çalışabilmesi istenir.Programın tüm 
içerikleri İngilizce olacaktır. Program katılımcılarının içerikleri takip edecek seviyede İngilizce bilmesi gereklidir. 

 

S: Programa katılım ücretli midir? 

C: Programa katılım Türkiye’de ücretsizdir.  
 
 

S: Şirketimin şu anda SKA’lara yönelik ilerleme kaydetmek için hedefleri yok. Katılabilmek için hedef 
belirlememiz gerekiyor mu? 

C: Hayır. Hızlandırma programının amacı şirketlerin SKA’larda ilerleme kaydetmek üzere iddialı ve gerçekçi hedefler 
belirlemelerine ve bu hedefleri hayata geçirmelerine yardımcı olmaktır. Şirketlerin katılmak için halihazırda hedef belirlemiş 
olmaları gerekmemektedir. SKA Hedefi Hızlandırma programı yoluyla katılımcı şirketlere SDG Ambition Benchmarks ile uyumlu 
kurumsal hedefleri belirlemek ve bu hedefleri kilit iş operasyonlarına dahil etmek için ihtiyaç duyulan araştırmalar, bilgi ve 
araçlar sunulacaktır. 

 

S: Hızlandırma programı küçük ve orta ölçekli işletmeler için de uygun mu? 

C: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) teknoloji ve SKA’ların iş süreçlerine dahil edilmesi konusunda özellikle iş 
sistemlerine entegrasyon için ihtiyaç duyulan finansal kaynaklar başta olmak üzere birtakım zorluklarla karşı karşıya 
kaldıklarını biliyoruz. KOBİ’lerin ele aldıkları meselelerde daha hedefli bir yaklaşım gerekli olsa da SDG Ambition rehberliği de 
bu tartışmalar içerisinde anlamlı olacaktır. KOBİ’lerin ürünlerini toplumsal olarak daha bilinçli tüketicilere uygun hale 
getirirken aynı zamanda bir rekabet avantajı olarak SKA Hedefi yaklaşımını kullanması bir fırsat olabilir.  Değer zincirinde, 
maliyetlerin ve faydaların paylaşılabileceği çözümler geliştirmek üzere diğer organizasyonlarla da işbirliği yapma fırsatları  
doğabilir. Ölçeği ne olursa olsun tüm işletmelerin hızlandırma programındaki SKA Hedefi rehberliğini değerlendirmesini ve iş 
bağlamına göre uyarlamasını tavsiye ederiz. 

 

S: Şirket dışı kuruluşlar UN Global Compact hızlandırma programına katılabilir mi? 
C: Hayır, hızlandırma programı iş dünyası katılımcılarına özel tasarlanmıştır.  
 

S: Programa nasıl kaydolurum? 

C: Hızlandırma programına katılmak isteyen şirketler 30 Eylül 2022 tarihine kadar buradan başvurabilirler.  

 

S: Program hangi ülkelerde uygulanıyor? 

C: Program aşağıdaki ülkelerde uygulanmaktadır.  

 

▪          Almanya 

▪          Amerika Birleşik Devletleri 

▪          Avustralya 

▪          Birleşik Arap Emirlikleri 

▪          Brezilya 

▪          Ekvador 

▪          Filipinler 

▪          Finlandiya 

▪          Fransa 

▪          Guatemala 

▪          Gürcistan 

▪          Hollanda 

            İngiltere 

▪          İspanya 

▪          İsveç 

▪          Lübnan 

▪          Malezya 

▪          Norveç 

▪          Paraguay 

▪          Polonya 

▪          Portekiz 

▪          Singapur 

▪          Suudi Arabistan 

▪          Tayland 

▪          Türkiye 

▪          Uruguay 

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DhJGukAn78eTXg?jfefe=new
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