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ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler’in (BM) evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, yoksulluğu ortadan 
kaldırmayı, dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlamaktadır. 
BM’nin ve bağlı örgütlerinin liderliğinde kamu kurumları, iş dünyası, sivil inisiyatifler, bilim insanları 
gibi birçok paydaş, amaçların başarılı olması için birlikte çaba sarf etmektedir. 

Günümüzde küresel ölçekteki amaçlara ulaşmak için ortak akılla hareket etmenin ne kadar kritik bir 
öneme sahip olduğu gün geçtikçe daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir Grup olarak, amaçların gerçekleşmesi için birlikte hareket 
etmenin ve kolektif bir bilinç yaratmanın olmazsa olmaz olduğunun farkındayız. İş dünyasının 
amaçlara uyumluluk için yaptığı her çalışmanın da geleceğimize olumlu katkı sağladığına inanıyoruz.

Anadolu Grubu Şirketleri yıllardır sürdürülebilirliğe dayalı bir anlayış ile faaliyetlerini ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alarak yönetiyor ve bu konudaki çalışmalarını paydaşları ile 
çeşitli platformlarda paylaşıyor. Anadolu Grubu olarak, 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik 
alanında hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızın Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 amaca 
temas ettiği noktaları ve küresel amaçlara erişilmesi yönünde sağladığımız katkıyı ortaya koymak 
için Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nu 
hazırladık. Bu raporla hem mevcut stratejilerimizi ve çalışmalarımızı gözden geçirebileceğimiz hem 
de gelecek odaklı çalışmalarımızda bize yol gösterecek bir çalışmaya imza attık. 

Dünyamızın ve paydaşlarımızın sürdürülebilirliği için tüm gücümüzle çalışırken, örnek 
uygulamalarımızı birbirimizle paylaşmamız, iletişim stratejilerimiz aracılığıyla bu alanda farkındalık 
yaratmamız gerekiyor. Bu kapsamda hazırladığımız raporda, tüm grup şirketlerimizin çalışma ve 
uygulamalarının sürdürülebilirlik envanterine de yer verdik. Sürdürülebilirlik uygulamalarımızın 
iletişimi ile dünyada ihtiyaç duyulan çözüm paylaşımına da olumlu yönde katkı sağlamayı hedefledik. 

Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’muzu The Global Reporting 
Initiative (GRI), UN Global Compact  (UNGC) ve The World Business Council for Sustainable 
Development  (WBCSD) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ile GRI 
ve UNGC tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması 
rehberleri ışığında  oluşturduk. Raporumuzu oluştururken takip ettiğimiz adımları, bu adımlarda 
karşılaştığımız zorlukları, bunları nasıl aştığımızı ve Grup yapımıza uygun olarak performansımızı 
raporlayabilmek adına yarattığımız metodolojiyi iş dünyası ile paylaşmak amacıyla da Anadolu 
Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Rehberi’ni 
hazırladık. Hedefler için İş Dünyası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında hazırladığımız bu 
yönlendirici dokümanımızla, Amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayacak bu raporlama sürecine 
katılarak performanslarını analiz etmek ve çözümlerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen her ölçekte 
kuruluşa bu yolda örnek teşkil etmeyi  amaçlıyoruz. 

Bulduğumuz çözümleri paylaşarak ve iş birliklerimizi geliştirerek sorunları çözebilme ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda hep beraber çok daha hızlı ilerleyebileceğimize inanıyoruz.

Anadolu’dan aldığımız güçle, yarınları güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.  



Bu cümle aslında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu 
ve herhangi birini gerçekleştiremediğimiz durumda zincirin nasıl kopacağını bize göstermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
• İnsanların yoksulluğuna son vermeliyiz, (Amaç 1)

• Ayrıca sürdürülebilir tarım ile açlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor, (Amaç 2)

• Bireylerin sağlıklı olmasını istiyoruz, (Amaç 3)

• Gelişimi ancak nitelikli eğitim ile sağlayabiliriz, (Amaç 4)

• Kadınların eşit katılımı olmadan ise eğitim eksik kalacaktır, (Amaç 5)

• Temiz suya ve halk sağlığına ihtiyacımız var, (Amaç 6)

• Bunun için de erişilebilir ve temiz enerjiye ihtiyacımız bulunuyor, (Amaç 7)

• Önce insana yakışır bir işe ve iş için ekonomik büyümeye ihtiyacımız var, (Amaç 8)

• Büyüme için sanayide inovasyona ve altyapıya odaklanmalıyız, (Amaç 9)

• Ayrıca ayrımcılık yapmadan herkesi sürece katmalıyız, (Amaç 10)

• Hep birlikte sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olmalıyız, (Amaç 11)

• Bütün bunları sorumlu bir tüketim ve üretim ile koruyabiliriz, (Amaç 12)

• Geleceğimiz ise gezegenin iklim koşullarına bağlı, (Amaç 13)

• Gezegenin devamlılığı için ise suda yaşayan canlılar ile, (Amaç 14)

• Karada yaşayan canlıların çeşitliliği korunmalıdır (Amaç 15) ve

• Bütün bunları barış ve adaleti sağlarsak gerçekleştirebiliriz, (Amaç 16)

• Bunun için de hep birlikte ortaklaşa hareket etmeliyiz. (Amaç 17)

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA)

Sürdürülebilirlik, diğer tüm canlılar ile birlikte dünya üzerinde bir varoluş çabasının ortak adıdır. 
I. Dünya Savaşı’nı takip eden son yüz yıllık süreçte sürdürülebilirlik, doğal bir davranış olarak değil, 
daha programlı bir insan davranışı olarak planlanmaktadır.

Dünya nüfusu henüz yaklaşık 4 milyarken, 1976 yılında Kanada Vancouver’da yapılan Habitat-1 
konferansının daktilo ile yazılan kapanış deklarasyonundan başlayarak insani gelişimin ekonomik, 
sosyal ve çevresel  boyutları ele alınmaya başlanmıştır. Bundan sonraki dönemde planlamaların 
odak noktasını, insani yaşam kalitesinin çevresel uyumluluk içinde geliştirilmesi oluşturmuştur.

20 yıl sonra, 1996’da İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat-2 konferansında da aynı öze odaklanılmış 
ve insanın sürdürülebilir gelişiminde ekonomik, sosyal ve çevresel dengenin sağlanmasının ne 
derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu vurgunun yanı sıra, 2003 yılında bir Küresel 
Eylem Planı açıklanmış ve sürdürülebilirlik için yapılması gereken eylemler açıklıkla sıralanmıştır.

BM SKA, 2015 yılında yeni sürdürülebilirlik amaçları olarak duyurulmuştur. 17 maddeden oluşan 
bu amaçları içselleştirmek ve hangisinin iş alanımız ile ilgili olduğunu tespit etmek güç olabilir. Bu 
nedenle amaçları tek bir mantıksal cümle ve akışta derlemek basit bir yol olarak değerlendirilebilir.  
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BM SKA ve İş Anlayışının Gelişimi

Kurumsal Politika ve Stratejilerin Oluşturulması

Gerek UN MDG (United Nations Millenium Development Goals - Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedefleri) gerekse UN GC (United Nations Global Compact, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi) hedeflerine erişilmesinde ve yaygınlaştırılmasında küresel alanda istenen seviyeye 
ulaşılamaması, yalnızca sosyal ve çevresel alanları değil aynı zamanda ekonomik alanı da olumsuz 
etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir.

Dünya ekonomisinin sürdürülebilirlikten uzaklaşması yeni çözüm arayışlarını da beraberinde 
getirmiştir.

BM’nin 2010 tarihli Yaratıcı Ekonomi raporu, küçük firmaların da dünya ekonomisinde yer alması 
için önerilerde bulunmakta ve finansal yapının devamlılığını hedeflemektedir.

Yeni ekonominin liderleri ekonomik, sosyal ve çevresel alanların aynı düzeyde sağlıklı olması halinde 
iş yaşamının devam edebileceğinin farkındadır.

Dünyanın yedi milyarlık yeni demografik profilinde, üretim ve değer yaratma anlayışının yeniden 
gözden geçirilmesi ve bu yeni nüfusun yaşam kalitesi ve iş anlayışının nasıl planlanacağının 
düşünülmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Bu değişim süreci ile uyumlu olacak şekilde Birleşmiş Milletler, 2015-30 dönemini kapsayan ve 
öncekilerden farklı bir çerçeve üzerinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılı sonunda da yeni amaçlar ile 
bu amaçlara ulaşmak için gerekli eylem basamaklarını açıklamıştır.

Dünyanın sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmek öncelikle hedeflerimizi gözden geçirmeyi ve 
yeni hedeflerimizi değişen dünya koşullarına göre hizalamayı ifade etmektedir. 

Yukarıda altı basamakta belirtilen çalışmalara ve son maddedeki raporlama sürecine geçmeden 
önce, kurumun ana başlıklardaki politika ve stratejilerini belirlemesi uygun olacaktır.

Buna göre kurumun aşağıdaki ana başlıklara ait politikalarının yazılması gerekmektedir.

Bu politikaların geliştirilmesi aşamasında, SKA Pusulası ve SKA Üzerine İşletme Raporlaması 
rehberlerinde de önemle işaret edildiği gibi değer zincirindeki tüm paydaşlar ile görüşmeler 
yapılarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması, gerektiği durumda bilgilendirmelerin yapılması 
gerekmektedir.

Her başlıktaki kurumsal politikaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, ancak değer zincirini de 
kapsayacak şekilde ele alınması ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla aşağıdaki gözden geçirme 
süreçlerinde SKA Pusulası’nın ilgili yönlendirmelerini takip etmek sağlıklı bir geliştirme yapılmasını 
kolaylaştıracaktır.

BM, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden farklı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
çağrısı ile birlikte öncelikle iş dünyasına yönelik olarak basit bir yol haritası sunmuştur. Buna göre 
yapılması gerekenler sırasıyla aşağıdaki gibidir;

SKA’yı anlamak ve kurumumuzla ilişkili olan SKA maddelerini belirlemek,

Kendi iş hedeflerimizi (KPI) yeniden gözden geçirmek ve netleştirmek,

Toplam entegrasyon için tüm değer zincirinin iş hedeflerini (KPI) gözden geçirmek,

İş hedeflerimiz ile ilgili SKA hedeflerini karşılaştırmak ve buna göre hizalanmak, 

Hizalanmayı başarıyla gerçekleştirmek için stratejik bir eylem planı yaparak uygulamak ve son olarak

Başarılı uygulamaları raporlayarak herkes ile paylaşmak.

Gözden Geçirme



Politikaların oluşturulması: Kurumun sürdürülebilirlik çalışmalarına ve/veya raporlamasına 
başlamadan önce bu başlıklarda politika belgelerine/yaklaşımına sahip olduğunu kontrol 
etmesi ve eksik olanların yazımına ve kurumsal olarak, üst yönetimden başlayarak, kabul 
sürecini sağlaması uygun olacaktır. 1 

Stratejilerin geliştirilmesi: Her politika başlığı için ayrıca kurumun faaliyet alanına ve 
içinde bulunduğu pazar koşullarına ve bu pazarın koşullarını belirleyen ulusal ve uluslararası 
belgelere göre tasarlanmış strateji belgelerine de ihtiyaç duyulacaktır.

Eylem planlarının hazırlanması: Stratejiler ile uyumlu olacak şekilde eylem planlarının da 
hazırlanması gerekmektedir. Eylem planları, kurumun politikalarına uygun olacak şekilde 
çalışmalarını devam ettirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ölçülebilir ve 
niteliksel eylem adımlarını içerecektir.

Kurum tarafından yukarıdaki ana başlıklarda yazılacak veya yazılmış politika belgeleri, herhangi bir 
raporlama çalışmasının da kapsamının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Ekonomik politika

Sosyal politika

Çevresel politika

Yönetişim politikası ve

Gelişebilirlik politikası

Gözden Geçirme

Çalışma

1 Bu politikaların hangi başlıklarda hazırlanabileceği, bu rehberin “ESE ve ESG Yaklaşımlarının Belirlenmesi” başlığında detaylı olarak yer almaktadır.
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Ön Çalışma
 İlgili kaynak (literatür) taramasının yapılması
 Bilimsel çerçeve metinlerinin incelenmesi
 Sektör ve sektör dışı örneklerin incelenmesi

Hazırlık
 Taslak çerçeve metninin hazırlanması
 Metnin yetkili ekipler ve üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi

Metin Hazırlama ve Paydaş Özelinde Uyarlanması 
 Ana metnin onaylanması
 Paydaş özelinde metinlerin hazırlanması: Kurum içi metin, tedarikçi metni, müşteri metni… vb.

GENEL KAPSAMIN BELİRLENMESİ

Kurumsal Kapsamın Belirlenmesi

Yukarıda anlatıldığı gibi kurum tarafından oluşturulan politika belgeleri, aynı zamanda kurumun iş 
yapma anlayışının üzerine inşa edildiği temelleri oluşturacaktır.

Genel olarak, kurumun politikalarına göre inşa edilen temeller aşağıdaki başlıkları içermektedir.

Sunulan katma değerin oluşturulması anlayışı
 Vizyon ve misyon
 Kurumsal değerler ve paylaşımı

Küresel değerler ile uyumluluk anlayışı
 Sürdürülebilirlik anlayışı
 Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı

Ürün ve/veya hizmet üretimi anlayışı
 Çevre yönetimi politikası
 Emisyon yönetimi politikası
 Atık yönetimi politikası

Paydaş ilişkileri yönetimi anlayışı
 Müşteri ilişkileri anlayışı
 Çalışan ilişkileri ve yönetimi anlayışı
 İş ortakları ile çalışma anlayışı

Gözden Geçirme

Etik Kodlar Belgesi’nin Hazırlanması

Yukarıdaki yaklaşım ve politika dokümanlarının yanı sıra bir kurum için kesinlikle bulunması gereken 
belgeler arasında yer alan Etik Kodlar Belgesi’nin (CoC) de hazırlanmasında yarar görülmektedir.

İşletmede Etik Kodlar Belgesi bulunmadığı durumda hazırlanması için aşağıdaki iş akışından 
yararlanılabilir.



Bu çalışmaların sonucunda – sektörlere göre değişiklik göstermekle birlikte – aşağıda verilen içerikte bir 
Etik Kodlar Belgesi oluşturulması uygun olacaktır.

Temel İlkeler ve Uyumluluk
 Kapsayıcılık
 Dürüstlük ve sorumluluk
 Saygı ve adalet

Kurum İçi Etik Kodlar
 Bireysel sorumluluk anlayışı
 İnsanlara saygı duyma
 Emniyet, sağlık ve çevre
 Bilginin korunması ve gizlilik
 Uygunsuzlukların bildirilmesi
 Kurumsal vatandaşlık
 İş ortakları ile ilişkiler
 Müşteriler ile ilişkiler
 Kamu ile ilişkiler
 Rekabet anlayışı

Etik Kodlar İçin Referans Çerçeveler
 İnsan hakları yaklaşımı
 Çalışma standartlarının iyileştirilmesi
 Çevre politikasına bağlılık
 Yolsuzluk ile mücadele
 İnsani gelişim hedefleri
 Refah gelişimi ve yaygınlaşması hedefleri
 İklim ve çevre hedefleri
 Barış ve ortaklık hedefleri

ESE ve ESG Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Kurumların sürdürülebilirlik performansları, çeşitli yaklaşımlar ile gözden geçirilmekte ve 
raporlanmaktadır. Bu yaklaşımlar arasında en çok öne çıkanlar ise raporlamalara da zemin oluşturan 
ESE (Economic-Social-Environmental, Ekonomik-Sosyal-Çevresel) ile ESG (Environmental-Social-
Governance, Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yaklaşımlarıdır.

ESE ve ESG Karşılaştırması

ESE yaklaşımı, daha çok paydaş iletişimi aşamasında kullanılan bilgilendirici doküman ve raporların 
çerçevesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. GRI rehberlerine göre hazırlanan sürdürülebilirlik 
raporları bu yaklaşım ile hazırlanmaktadır. Bu raporlarda kurumlar, kendi kurumsal yapıları ile 
ürün ve hizmetlerini ifade ettikten sonra ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki performanslarını 
aktarmaktadır.2 

ESG yaklaşımı ise kurumların yatırımcıları ve finans kuruluşları ile olan ilişkileri sırasında kullanılan 
doküman ve raporların hazırlanmasında kullanılmaktadır. ESG raporlarında kurumlar, çevresel ve 
sosyal performanslarını aktarırken, bu performansları nasıl bir yönetişim anlayışı ile elde ettiklerini 
belirtmektedir. ESG raporlarında ayrıca kurumların gelişebilirlik kabiliyetleri de aktarılmaktadır.

2 https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/

Etik Kodlar Belgesi Örnek İçeriği
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ESE Yaklaşımı

ESE yaklaşımı genel olarak sürdürülebilirlik raporlarının ana şablonunu belirlemektedir. Yaygın olarak 
karşılaşılan sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanma ve yazım rehberleri, GRI (Global Reporting 
Initiative, Küresel Raporlama İnisiyatifi) tarafından oluşturularak ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

Kurumların raporlama çalışmalarına başlamadan önce, yukarıda ana başlıkları verilen ESE ve ESG 
yaklaşımları ile mevcut durumlarını gözden geçirmeleri, bu başlıklarda sahip oldukları politika ve 
strateji belgeleri ile proje/uygulamaları genel bakış ile değerlendirmeleri uygun olacaktır.

ESG Yaklaşımı

ESG yaklaşımına göre hazırlanan doküman ve raporların genel çerçevelerinin yanı sıra sektörlere göre 
değişen veya özelleşen bilgilere de yer verdikleri görülmektedir. Bir ESG raporu hazırlanırken sektöre 
özel KPI’ların seçimi sırasında EFFAS tarafından yayınlanan KPI yönergeleri rehberlik etmektedir.3

E (Economic)
GRI Std 200 Guide

Ekonomik Sosyal Çevresel Genel Standartlar

S (Social)
GRI Std 400 Guide

E (Environmental)
GRI Std 300 Guide

U (Universal Std)
GRI Std 100 Guide

Ekonomik performans
Pazar konumu
Dolaylı ekonomik etkiler
Tedarik yapısı
Yolsuzlukla mücadele
Haksız rekabet 
uygulamaları

İstihdam yapısı ve 
yönetişim
İş sağlığı ve güvenliği
Fırsat eşitliği, ayrımcılık 
ve ırkçılık
Çocuk işçiliği ve zorla 
çalıştırma
İnsan hakları ihlalleri
Müşteri sağlığı
Ürün etiketleme ve 
fiyatlama
Sosyo-ekonomik 
uyumluluk
Tedarikçi uygulamaları

Ham madde kullanımı
Enerji tüketimi
Su tüketimi
Biyoçeşitlilik etkileşimi
Emisyonlar
Atık yönetimi
Çevresel uyumluluk
Tedarikçi uygulamaları

Kurumsal tanıtım
Ürün ve hizmetler
Genel bildirimler
Yönetim yaklaşımı

E 
(Environmental)

Sektörler

Genel sektörler

Özel sınai
 sektörler

Enerji verimliliği
YEK (Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları) 
uyumluluk

Cox, Nox, SOx 
emisyonları
Atık yönetimi
Çevresel 
uyumluluk
Yaşam döngüsü 
etkisi

Çalışan değişimi
Eğitim ve nitelik artışı
Çalışan bağlılığı
İş kaybı
Değişim/görev uyumu

ESG kriterleri 
ve takibi oranı
ESG finansal yatırımı
Tedarikçi ESG uyumu
Ürün sağlığı/güveni

Politik parti ilişkileri
Rekabete uygunluk
Yolsuzluklar

Cezai ödemeler
Yasal sorunlar

Müşteri memnuniyeti
Yeni ürün gelirleri

Ar-Ge harcama oranı
Patentler
Risk yönetimi yatırımı
Müşteri bağlılığı

Çevresel Sosyal Yönetişim Gelişebilirlik

S 
(Social)

G 
(Governance)

V 
(Viability)

3 https://effas.net/component/content/article.html?id=378:effas-dvfa-launch-exposure-draft-kpis-for-esg-3-0



Çalışma

Uluslararası Yaklaşımların İncelenmesi

Ekonomik performans politika/strateji ve unsurlarının tartışılması
Sosyal performans politika/strateji ve unsurlarının tartışılması
Çevresel performans politika/strateji ve unsurlarının tartışılması
Gelişebilirlik politika/strateji ve unsurlarının tartışılması

Küresel ölçekte birçok kuruluş tarafından; işletmelerde sürdürülebilirlik konusunun anlaşılması, 
işletmelerin bu yöndeki çalışmalarının desteklenmesi ve raporlanması için ihtiyaç duyulan rehberlerin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların, genel ve sektörlere özel raporlama tekniklerinin 
iyileştirilmesi ve bu raporlamalarda SKA ile uyumluluğun açık şekilde ifade edilebilmesi için, 
paylaşımlarda bulunan kuruluşların dokümanlarının incelenmesi, raporlama çalışmalarının daha 
rahat yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen rehber siteler, kuruluşların hem daha kolay raporlama yapmalarına hem de yapılan 
raporların daha anlaşılır olmasına olanak sağlamaktadır. 

Gözden Geçirme

GRI Standards rehberlerinin gözden geçirilmesi4 

SASB Materiality Map çalışmasının gözden geçirilmesi5

KPMG SKA yaklaşım ve sektörel matrislerinin gözden geçirilmesi6 

PWC SKA sınıflandırmasının gözden geçirilmesi7 

4 https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
5 https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/
6 https://home.kpmg/xx/en/home/about/our-role-in-the-world/citizenship/sustainable-development.html
7 https://dm.pwc.com/SDGSelector/
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VERİ TOPLAMA

Bilgilendirme İletişimi

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi

Çalışma

Yukarıda belirtilen gözden geçirme ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, kurum içinde hazırlanacak 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporlaması öncesinde, bu çalışmada yer alacak birim ve kişilerin 
bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

Kurum içinde yapılacak SKA Uyumluluk Raporlaması için kullanılabilecek veri toplama aracı, bu 
çalışmanın ekinde, Sürdürülebilirlik Envanteri Formu ismi ile yer almaktadır. Ancak kurumlar kendi 
ihtiyaçlarına göre Sürdürülebilirlik Envanteri Formu’nu geliştirebilir ve/veya değiştirebilirler.

Bu raporlama çalışmasında, veri olarak tanımlanan proje/uygulamaların toplanması sırasında 
kullanılacak aracın, kurum içinde ilgili birimlere ve bu birimlerdeki veri koordinatörlerine tanıtılması 
uygun olacaktır. Bu amaçla bir toplantı düzenlenerek, veri toplama aracının tüm alanları 
anlatılmalıdır. Bu sayede, farklı birimlerden gelecek verilerin birlikte değerlendirilme süreci daha 
sağlıklı yönetilebilecektir. 

Hazırlanacak envanterin, bu rehberde daha sonra anlatılacak olan başlıklarda raporlamasının 
yapılabilmesi için, veri toplama aracının buna uygun olacak şekilde düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Veri toplama aracının, tüm birimlerin uyumlu bir geri dönüş yapabilmesi için, aşağıdaki temel bilgileri 
içeren bir giriş bölümüne sahip olması tavsiye edilmektedir. 

Raporlama Başlangıç Çalıştayı/Toplantısı

 Kurum içinde, SKA raporlamasında aktif görev alacak kişilerin katılımı ile bir çalıştay/toplantı  
 gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

 Toplantıda, öncelikle bu rehberin Giriş ve Genel Kapsamın Belirlenmesi bölümlerinde   
 yer alan bilgilerin gözden geçirilmesi tamamlanmalı, tüm toplantı katılımcılarının bu konuda  
 farkındalığı  artırılmalı ve bilgi düzeyi eşitlenmelidir.

 Toplantıda, ilgili kuruluş veya bölümde verileri toplamaktan ve proje/uygulamaları SKA’lar ile  
 ilişkilendirmekten sorumlu olacak veri koordinatörleri belirlenmelidir.

 Tüm veri koordinatörlerine, veri toplama sürecinde doğabilecek soruları yöneltebilecekleri ve  
 topladıkları verileri teslim edecekleri proje lideri açıklanmalıdır.

Toplantı çağrısının, kurumun organizasyonel yapısına göre değişik birimler tarafından yapılması 
mümkündür. Ancak bu çağrının üst yönetimin de desteği ile gerçekleştirilmesi, sürdürülebilirlik 
çalışmalarının ve raporlamasının daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarına üst yönetimin katılımı, sürdürülebilirlik hedeflerinin üst yönetim 
tarafından öncelikli konu olarak ele alınması, başarının en önemli kriterlerinden birini 
oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının kuruluşun tüm kademelerindeki çalışanları tarafından 
benimsenmesi ve desteklenmesi başarı için gerekli bir özelliktir.

UN Global Compact tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu üst yönetim, orta kademe yöneticiler ve tüm paydaşların 
sürdürülebilirlik çalışmalarına katkısının değeri konusunda önemli bilgiler içermektedir.8

Gözden Geçirme

8 https://www.unglobalcompact.org/library/5716



Sürdürülebilirlik hakkında bilgiler
 Temel sürdürülebilirlik bilgisi

Kurumsal sürdürülebilirlik hakkında bilgiler
 Üst yönetim mesajı ve rapor sunuşu
 Kurumun ana sürdürülebilirlik politikası ve yaklaşımı
 Kurumun sürdürülebilirlik yönetimi ve hiyerarşisi
 Envanter projesi liderleri hakkında bilgi

Raporlama hakkında
 Raporlama periyodu (Rapora dahil edilecek proje/uygulama tarih aralığı)
 Raporlama kapsamı 1 (Raporlama yapacak kurum ve/veya departmanlar)
 Raporlama kapsamı 2 (Ekonomik, Sosyal, Çevresel ve Yönetişimsel)

Form İçeriği 1 bölümünde belirtilen unsurların bir bölümü, form dağıtımı yapılırken e-posta içeriği 
veya form kapak sayfası olarak da hazırlanabilir.

Formda yer alması önerilen içerik ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Üst yönetim mesajı ve rapor sunuşu: Bu bölümde şirket tarafından envanter raporunun neden 
hazırlandığı, hedef kitlesinin kim olduğu ve kurumsal olarak verilmek istenen ana sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik mesajlarının neler olduğu anlatılmalıdır.

Kurumun sürdürülebilirlik yönetimi ve hiyerarşisi: Bu başlık altında gerek envanter raporunun 
gerekse ileri dönemde yapılacak sürdürülebilirlik çalışmalarının kurum içinde nasıl bir organizasyon 
ve hiyerarşi tarafından yürütüldüğü belirtilmelidir.

Envanter projesi liderleri hakkında bilgi: Envanter çalışmasının yapılması ve raporlanması 
aşamalarında görev alacak yetkililerin kimler olduğunun açıklanması, çalışmanın daha verimli olarak 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Form içeriği şirketin organizasyonel yapısına göre değişiklikler içerebilir.
Bu genel bilgilendirmeden sonra, rapora dahil edilecek proje/uygulamalar ile ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerin verilmesine olanak sağlayacak alanlar oluşturulmalıdır.

Proje/uygulamanın künyesi ve özeti
 Başlığı
 Ana amacı
 Kısa özeti

Proje/uygulamanın sürdürülebilirlik ilişkisi
  İlişkili olduğu SKA’lar 
  Ekonomik, sosyal, çevresel, yönetişimsel gruplandırma
  İnsani, refah, gezegen, barış ve adalet ile ortaklıklar geliştirici sınıflandırması

Proje/uygulamada aktif rol alanlar
  İç paydaşlar
  Dış paydaşlar

Form İçeriği 1

Form İçeriği 2
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Proje/Uygulamaların Toplanması

Proje/uygulama takvimi
  Başlama tarihi
  Bitiş tarihi (veya devam eden proje)

Proje/uygulama çıktısı hakkında
  Proje çıktılarının fayda sağladığı kişi ve kurumlar
  Ulaşılan hedefler (niteliksel)
  Ulaşılan hedefler (sayısal)
  Ek bilgiler

Veri toplama aşaması, SKA Uyumluluk Raporu’nun en kritik aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamadan 
önce yukarıda da belirtildiği gibi envanter çalışmasının amaç ve kapsamının, birimlere ve yetkili 
kişilere net bir şekilde aktarılması gerekmektedir.

Kurumun sürdürülebilirlik anlayışı ve politikasına göre hangi proje ve uygulamanın raporlama 
kapsamına alınması gerektiğinin iyi anlatılması, raporlama aşamasında, seçim, sınıflama ve sıralama 
aşamalarının daha kolay ve doğru yapılabilmesini sağlayacaktır.

Bunun için yaklaşım ve politikanın yanı sıra en yalın hali ile ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişimsel 
projelerin neler olabileceği de örneklendirilerek anlatılmalıdır.

Bu aşamada, daha önceden yayınlanmış olan benzer envanter çalışmaları örnek olarak kullanılabilir.

Bundan hareketle, veri toplama aşaması için aşağıdaki sürecin takip edilmesi uygun olacaktır.

Toplantı 1: Tanıtım
  Envanter çalışmasının ve amacının anlatılması
  Envanter çalışmasının kapsamının açıklanması

Toplantı 2: Bilgilendirme
   Veri toplama aracının tanıtılması
  Çalışma takviminin paylaşılması

Dağıtım
  Veri toplama aracının birimlere ve yetkili kişilere gönderilmesi

Veri toplama
  Veri toplama formlarının geri dönüşlerinin takip edilmesi

Geri bildirimler
  Veri toplama aracı ile ilgili soruların yanıtlanması

Ön kontrol
  Form içeriklerinin incelenmesi ve biçimsel/teknik hataların giderilmesi

Yukarıdaki aşamalar, envanter çalışmasını yürütecek yetkililer tarafından kontrol listesi olarak 
kullanılabilir.

Veri toplama aşamasında, geri dönüşü yapılan formlarda yer alan proje/uygulamalar;
• Kurum tarafından kullanılan mevcut bir veri tabanına,
• Bu çalışma için oluşturulmuş bir yazılıma veya
• Herhangi bir hesap tablosu programına listelenerek derlenir.

Çalışma Akışı



Proje/uygulamanın künyesi

  Projenin kuruma ait olması

  Projenin başlık, amaç ve özetinin uygunluğu

  Projenin kurumsal sürdürülebilirlik ile ilişkili olması

Raporlama uygunluğu

  Projenin raporlama takvimi içinde olması

  Proje paydaşlarının açıklanmış ve proje ile doğrudan ilişkili olması

  Proje çıktılarının olması

Bu süreç sonucunda, rapora dahil edilmesi uygun olmayan proje ve uygulamalar, birimlere ve yetkili 
kişilere, gerekçesi ile birlikte gönderilmeli ve  geri dönüş alınmalıdır. Geri dönüşlerin değerlendirilmesi 
sonrasında proje/uygulamaların koşulları karşıladığı tespit edilirse yeniden veri tabanına dahil edilir.

DEĞERLENDİRME

Proje/Uygulama Seçim Süreci

Seçim Süreci Kontrol Listesi

SKA İlişkilendirmesi

SKA İlişkilendirmesinde Yaşanabilecek Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

Veri toplama aşamasını takiben, formlar aracılığı ile proje liderine ulaştırılan proje ve uygulamalar 
sırası ile seçim, sınıflama ve sıralama süreçlerine tabi tutulur.

Bu aşamada, proje yürütücülerinin her sürecin sonrasında formları dolduran veri koordinatörleri ile 
mutabakat sağlaması uygun olacaktır. Bu doğrultuda veri koordinatörleriyle ara bilgilendirme ve 
mutabakat toplantıları yapılması önem taşımaktadır.

Envanter çalışmalarının en kritik bölümünü proje ve uygulamaların BM SKA’lar ile ilişkilendirilmesi 
kısmı oluşturmaktadır.

Bu rehberin ilerleyen bölümlerinde de anlatılacağı gibi BM SKA 17 ana amaç ve 169 alt hedeften 
oluşmaktadır. Ana amaçların jenerik olarak yapılmış olan adlandırmaları, proje ve uygulamaların 
ilişkilendirilmesinde sorun yaşanmasına neden olabilecektir.

Sorunlar
  Amaçların yüzeysel algılanabilmesi 

BM SKA 2015-2030 için 17 amaç duyurmuştur. Başlıklar, tüm paydaşların ana odak konuları 
kolaylıkla algılayabilmesi için grafik çalışmalar ile desteklenerek sunulmuş ve bu şekilde 
amaçların küresel ölçüde yaygınlaşması sağlanmıştır. İşletmelerin SKA uyumluluğuna yönelik 
politika, strateji ve eylem planı geliştirme süreçlerinde sadece bu ana başlıklar üzerinden 
ilişki kurulmaya çalışılması, hatalara neden olabilmektedir. BM, SKA’nın 17 ana başlığının 
altında 169 alt amaç da açıklamıştır. BM tarafından bu amaçlarda harcanan performansı 
izleyebilmek için 232 gösterge de geliştirilmiş ve takip edilmesi önerilmiştir. İş dünyasının 
performansını takip edebilmesi için ayrıca geliştirilmiş 834 gösterge bulunmaktadır. 
SKA Pusulası internet sitesinde9 834 göstergeye nasıl erişileceği hakkında detaylı bilgiler 
bulunmakta ve iş alanına göre nasıl seçim yapılabildiğine dair örneklere de yer verilmektedir. 
Amaçların yüzeysel algılanabilme durumunun önüne geçmek için SKA’ların ana amaç, alt 
amaç ve göstergeleriyle birlikte paydaşlar tarafından doğru anlaşılması önem taşımaktadır.

9 https://sdgcompass.org/business-indicators/

Birinci alt süreç, toplanan proje ve uygulamaların ön seçimlerinin yapılmasıdır. Proje ve uygulamaların 
seçimi sürecinde aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir.



  SKA ilişkilendirmesinde görev alan kişilerin eşit bilgi düzeyine sahip olması
SKA ilişkilendirmesinin doğru şekilde yapılması ancak bu çalışmada görev alan herkesin 
SKA’lar konusunda eşit bilgi düzeyine sahip olmasıyla mümkün olur. Bu doğrultuda, çalışma 
öncesi bir eğitim planlanmalı ve çalışma sürecinde bilgi eksikliği tespit edilen kişilere gerekli 
bilgi akışı sağlanarak, herkes eşit bilgi düzeyine getirilmelidir.

  SKA raporlaması için örnek metodoloji eksikliği
BM SKA Pusulası ve SKA Üzerine İşletme Raporlaması rehberlerinde SKA raporlaması için 
yönlendirme yapılmaktadır. Ancak raporlamanın nasıl yapılabileceğinin adım adım anlatıldığı 
bir kaynak eksikliği söz konusudur. Bu kapsamda şirketler, yapılarına ve faaliyet gösterdikleri 
sektörlere göre BM rehberlerinin ışığında, kendi raporlama metodolojilerini geliştirmek 
durumunda kalmaktadırlar. İşletmelerin SKA performans analizini kolaylıkla çıkarabilmeleri 
için bir raporlama sisteminin oluşturulması, işletmelerin bu alandaki performanslarını 
kolaylıkla analiz etmelerini, dolayısıyla SKA’lar özelinde yaptıkları çalışmalar konusunda 
farkındalıklarının da artmasını sağlayacaktır.

Çözüm

İşletmenin mevcut performansının doğru ve sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi için öncelikle 
BM SKA Pusulası ve SKA Üzerine İşletme Raporlaması rehberlerindeki yönlendirmeler takip 
edilmeli,
Raporlamaya başlamadan SKA’ların ana amaç, alt amaç ve göstergeleriyle birlikte bu 
alanda görev alan herkes tarafından doğru ve eşit bilgi düzeyinde algılanmış olduğundan 
emin olunmalı, 
BM rehberleri ışığında işletmelerin yapılarına uygun metodoloji yaratılarak SKA performansı 
raporlanmalıdır.

Bu rehberin ekler bölümünde tüm alt hedefler verilmiş olmakla birlikte aşağıdaki tabloda da 
amaçların kısa özetleri yer almaktadır. Proje ve uygulamaların bu genel özet ve esasen ekte yer alan 
detaylı açıklamalar dikkate alınarak ilişkilendirilmesi en uygun yol olacaktır.
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SKA

SKA.01

SKA.02

SKA.03

SKA.04

SKA.05

SKA.06

SKA.07

SKA.08

SKA.09

SKA.10

SKA.11

SKA.12

SKA.13

SKA.14

SKA.15

SKA.16

SKA.17

Yoksulluğa son

Açlığa son

Sağlık ve kaliteli yaşam

Nitelikli eğitim

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Temiz su ve sanitasyon

Erişilebilir ve temiz enerji

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Sanayi, yenilikçilik ve  altyapı

Eşitsizliklerin azaltılması

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

Sorumlu üretim ve tüketim

İklim eylemi

Sudaki yaşam

Karasal yaşam

Barış, adalet ve güçlü kurumlar

Amaçlar için ortaklıklar

Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması

Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme 
güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin 
desteklenmesi

Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve
herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız 
çocuklarının güçlenmesi

Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir 
yönetiminin güvence altına alınması

Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern 
enerjiye erişiminin güvence altına alınması

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve 
üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin 
desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 
sürdürülebilir kılınması

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme 
geçilmesi

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz 
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, 
geliştirilmesi ve desteklenmesi; ormanların sürdürülebilir yönetimi, 
çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve 
iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların 
desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her
düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için 
Küresel Ortaklığın canlandırılması

Amaç Amaç Açıklaması



Proje/Uygulama Seçim Süreci

Proje/Uygulama Sıralama Süreci

İkinci alt süreç, raporlamaya dahil edilecek olan proje/uygulamaların sınıflandırmasıdır. Sınıflandırma 
veri tabanında veya hesap tablosunda açılacak ilgili alanlara işlenir. Sınıflama sırasında kullanılacak 
alan başlıkları aşağıda verilmiştir.

Bir proje/uygulama, birden çok P çıktısına sahip olabilir. Bu durumlarda proje ve uygulama için 
oluşturulan her alana çıktı kaydı yapılmalıdır.
Örneğin üç farklı projenin çıktı kaydı aşağıdaki gibi gerçekleşebilir.

Üçüncü alt süreç, sınıflandırılan proje/uygulamaların kurumun belirleyeceği önceliklendirmeye göre 
sıralanmasıdır. 

Sıralama, raporlamanın bütünsellik arzetmesi açısından önemlidir. Rapor iletişimi sırasında iç/dış 
paydaşların envanteri iyi algılayabilmeleri için uygun bir sıralama yapılması gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılabilecek örnek sıralamalar aşağıda liste halinde verilmiştir. Bu aşamada birden 
fazla sıralama ana ve alt sıralamalar olarak birlikte de kullanılabilir.

Kurumsal politika ve yaklaşıma göre sıralama10

Holding ve alt şirketlerine göre sıralama
Şirket ve alt birimlerine göre sıralama
Proje/uygulama tarihine göre sıralama
ESE/ESG sınıflamasına göre sıralama
5P sınıflaması/ağırlığına göre sıralama
Katılımcı paydaş gruplarına göre sıralama
SKA ilişkisine göre sıralama

Şirketin önceliklendirmelerine göre farklı sıralamalar oluşturulabileceği gibi aynı anda birden çok 
sıralama kullanılarak da envanter çalışması sunulabilir.

  Ekonomik çıktısı olan proje/uygulamalar
  Sosyal çıktısı olan proje/uygulamalar
  Çevresel çıktısı olan proje/uygulamalar
  Yönetişim çıktısı olan proje/uygulamalar

Bir proje/uygulama birden çok ESE/ESG çıktısına sahip olabilir. Bu durumlarda proje ve uygulama için 
oluşturulan her alana çıktı kaydı yapılmalıdır.

Örneğin bir projenin hem ekonomik hem de sosyal, çevresel veya yönetişimsel çıktısı olabilir. Bu durumda 
proje için hem ekonomik hem de ilgili diğer alan için çıktı üretmiş olduğu, envantere işlenmelidir.

Bu sınıflandırmanın (5P sınıflandırması) yapılabilmesi için, proje ve uygulamaların 17 SKA’dan birisi 
ile ilişkilendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Proje 
Adı

İnsani gelişim 
amaçları

Refahın 
yaygınlaşmasına 
yönelik amaçlar

Gezegene 
yönelik amaçlar

Barış/Adalet
amacı

Ortaklık 
amacı

Proje A X
Proje B X X
Proje C X X

10 Kimi kuruluşlar, ESE/ESG veya 5P sınıflandırmaları yerine kendi adlandırmalarını kullanabilmektedir. Envanter çalışmasının kurum tarafından 
üretilen diğer sürdürülebilirlik raporları (GRI, COP, COE) ile uyumlu olması özellikle dış paydaş iletişimi açısından önem taşımaktadır.

Sınıflama 1 : 5P Sınıflaması

SKA - İnsani gelişim amaçları ile ilişkili proje/uygulamalar (People)
SKA - Refahın yaygınlaşmasına yönelik amaçlar ile ilişkili proje/uygulamalar (Prosperity)
SKA - Gezegene yönelik amaçlar ile ilişkili proje/uygulamalar (Planet) 
SKA - Barış/Adalet amacı ile ilişkili proje/uygulamalar (Peace)
SKA - Ortaklık amacı ile ilişkili proje/uygulamalar (Partnership) 

Sınıflama 2 : ESE/ESG Ortak Sınıflaması

Sıralama Örnekleri
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RAPORLAMA

SKA İlişkilendirmesi ve Raporlaması

5P Sınıflandırmasına Göre Raporlama

Raporlama; formlar aracılığı ile toplanan, seçilen, sınıflandırılmış ve sıralanmış proje ve uygulama-
ların işlendiği veri tabanı üzerinden yapılacaktır.

Sürdürülebilirlik envanteri raporlamasının en kritik çalışması, proje ve uygulamaların  BM SKA ile 
ilişkilendirilmesidir.

Bu rehberin giriş bölümünde de belirtildiği gibi BM SKA, 17 ana amaçtan oluşmaktadır. Ancak bu 
17 ana amacın altında 169 alt hedef bulunmaktadır.

BM tarafından, SKA’nın kolaylıkla algılanabilmesi ve yaygınlaşması amacı ile sade bir sunum 
tercih edilmiş ve tüm amaçlar 17 başlık altında toplanarak sunulmuştur. Ancak bu sadelik kimi 
durumlarda amaçların farklı şekilde yorumlanmasına neden olabilmektedir. Bazı amaçların jenerik 
olarak adlandırılması, kişi ve kurumların bazı amaçlar ile hatalı ilişki kurmasına ya da kendilerini bu 
amaçlarla ilişkisiz görmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, proje ve uygulamaların 17 amaç ile 
ilişkilendirmesinin 169 alt hedef üzerinden yapılması uygun bir çalışma şekli olacaktır. 

Amaçların altında yer alan tüm hedeflere, bu rehberin ekinde yer alan “SKA Alt Hedefler” üzerinden 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca amaçlar ile ilgili daha detaylı bilgilere BM tarafından oluşturulan bir bilgi 
merkezinden de ulaşılabilir. 11 

Ekim 2015 tarihinde BM tarafından yayınlanan “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” başlıklı dokümanda SKA, çeşitli başlıklar altında sadeleştirilerek 
sunulmuştur. 12  

  İnsani Amaçlar (People) - SKA.01 … SKA.06
  Refah Amaçları (Prosperity) - SKA.07 … SKA.11
  Gezegen Amaçları (Planet) - SKA.12 … SKA.15
  Barış Amacı (Peace) - SKA.16 ve
  Ortaklıklar Amacı (Partnership) - SKA.17

Özellikle dış paydaşlar tarafından rahatlıkla algılanabilen bir kurumsal sürdürülebilirlik envanteri 
raporu hazırlanması için 17 amaç ile birlikte 5P sınıflandırmasına göre de raporlama yapılması uygun 
olacaktır.

Böylelikle paydaşlar, kurumun insani gelişim, refahın yaygınlaştırılması, gezegenin korunması, barış 
ve adalet ile ortaklıkların geliştirilmesi alanlarında nasıl bir performans sergilediğini daha rahatlıkla 
algılayabilecektir.

11 https://sustainabledevelopment.un.org/
12 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

5P Sınıflandırması



ESE Yaklaşımına Göre Raporlama

Kurumsal Performansın Dünya ile Karşılaştırılması

Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak özellikle sürdürülebilirlik konusunun uzmanı olmayan kişiler tarafından 
en çok bilinen sınıflandırma ESE (Ekonomik, Sosyal, Çevresel - Economic, Social, Environmental) 
sınıflandırmasıdır.

Bu nedenle, envanter raporunun özellikle dış paydaşlar tarafından daha rahat anlaşılması ve 
iletişiminde başarılı sonuçlar elde edebilmesi için proje ve uygulamaların ESE sınıflandırmasına göre 
de raporlanması önem taşımaktadır.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için veri tabanında aşağıdaki gibi bir hiyerarşi kurulması raporlamayı 
kolaylaştıracaktır.

UN Global Compact tarafından 2017 yılından başlayarak her yıl Eylül veya Ekim ayında United 
Nations Global Compact Progress Report (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme 
Raporu) yayınlanmaktadır. 13 14  15     

Bu ilerleme raporları, BM tarafından dünyanın önemli şirketleri ile görüşülerek gerçekleştirilen 
bir araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Raporda çeşitli sektörlerden şirketlerin üst düzey 
yöneticilerinden; 

(1) Hangi SKA konusuna odaklandıkları, 

(2) Bu SKA çerçevesinde neler yaptıkları ve 

(3) Gelecek dönem için beklentileri konularında bilgi alınmaktadır.

Raporların içinde yer alan analiz tabloları, şirketlerin proje ve uygulamaları ile hangi SKA’lar ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini özet olarak vermektedir.

Kurumsal olarak hazırlanacak envanter çalışması sonucunda elde edilen şirket verilerinin bu 
raporların sonuçları ile karşılaştırılması, şirketin performansının dünya yönelimleri ile uyumluluğu 
hakkında bilgi sağlayacaktır.

2017, 2018 ve 2019 yılı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporlarına göre, 
küresel ölçekte şirketlerin SKA öncelikleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

13 UNGC Progress Report 2017 için https://www.unglobalcompact.org/library/5431
14 UNGC Progress Report 2018 için https://www.unglobalcompact.org/library/5637
15 UNGC Progress Report 2019 için https://www.unglobalcompact.org/library/5716
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Raporlama için Veri tabanı Hiyerarşisi

Şirketlerin önceliklendirmelerine göre;

2017 yılı öncelikleri; SKA.08, SKA.03, SKA.05, SKA.4 ve SKA.12

2018 yılı öncelikleri; SKA.08, SKA.05, SKA.03, SKA.09 ve SKA.12

2019 yılı öncelikleri; SKA.08, SKA.05, SKA.03, SKA.12 ve SKA.13 olarak sıralanmıştır.

Proje/Uygulama Sıra no

 • Şirket/Birim Proje/uygulama yeri

 • Başlık Proje/uygulama adı

 • Amaç                           Proje/uygulama adı

 • Özet Proje/uygulama özeti

 • Açıklama ve paydaşlar Proje/uygulama çıktısı

 • Sonuçlar Proje/uygulama sonucu

 • Tarih                             Proje/uygulama başlama-bitiş 

SKA ilişkisi            

 • SKA.01 İlişki (Var/Yok)

 • SKA.02  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.03  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.04  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.05  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.06  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.07  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.08  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.09  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.10  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.11  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.12  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.13  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.14  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.15  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.16  İlişki (Var/Yok)

 • SKA.17  İlişki (Var/Yok)

EÇS analizi            

 • Ekonomik Çıktı (Var/Yok)

 • Çevresel  Çıktı (Var/Yok)

 • Sosyal                         Çıktı (Var/Yok)

 

5P analizi

 • İnsani amaçlar  Çıktı (Var/Yok)

 • Refah amaçları Çıktı (Var/Yok)

 • Gezegen amaçları Çıktı (Var/Yok)

 • Barış/Adalet ve Çıktı (Var/Yok)

 • Ortaklıklar amaçları Çıktı (Var/Yok)



RAPOR İLETİŞİMİ

Kurum İçi Raporlama İletişimi

Kurum Dışı Raporlama İletişimi

Amaçların gerçekleşebilmesi için herkesin bu amaç ve hedefler için yapılanları bilmesi önem 
taşımaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmalarının iletişimi ile dünyada ihtiyaç duyulan çözüm paylaşımına 
da olumlu yönde katkı sağlanacaktır. Sürdürülebilirlik alanında yol gösterici nitelikte olan çalışmaların 
kamuoyu ile paylaşılması bir gerekliliktir. 

Envanter raporlaması çalışmasının tamamlanmasını takiben kurumun tüm birimlerinde duyuru 
ve tanıtımının yapılması, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumun çalışanları tarafından 
sahiplenilmesine olanak sağlayacaktır.

Bir kurumun sürdürülebilirlik çalışmalarının başarıya ulaşması, tüm çalışanların bu alanı 
içselleştirmesiyle mümkündür. Bu nedenle, envanter çalışması sonuçlarının çeşitli kanallardan, 
çalışanlara duyurusunun yapılması ve bunun uzun soluklu bir iletişim planı hazırlanarak hayata 
geçirilmesi uygun olacaktır.

Bu amaçla aşağıdaki iletişim kanalları öncelikli olarak tercih edilebilir;

  Üst yönetim imzalı e-posta ile bilgilendirme

  Kurumsal e-posta ile bilgilendirme

  Çalışanlara tanıtım toplantısı yapılması

  Tanıtım broşürü/mektubu hazırlanması

  Kurum içi afiş/pano kullanımı

  Kurumsal yayınlarda haber yapılması

  Kurumsal intranet/iç portallarda yayın yapılması

  Kuruma özgü diğer kanalların kullanılması

Kurum dışı raporlama da kurum içi kadar önemli bir çalışmadır.

Kurum tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik çalışmaları, tüm dış paydaşlara aşağıdaki kanallar 
kullanılarak duyurulmalıdır.

  Medya iletişimi çalışmaları (basın bülteni, röportajlar vb.)

  Sosyal medyada düzenli içerik üretimi 

  Kurumun tüm web sitelerinde raporun yayına alınması

  Tanıtım malzemeleri hazırlanması (broşür/insert)

  Kurumsal sunumlara rapor sonuçlarının entegre edilmesi (üniversite sunumları, yatırımcı  

   ilişkileri sunumları, vb)

  Rapor sonuçlarının, ulusal ve uluslararası farklı paydaşlar ile paylaşımı (kamu kurum ve  

  kuruluşları, iş dünyası, üniversiteler, medya, dernek ve STK’lar, tedarikçiler, bayiler, vb)

  Sürdürülebilirlik odaklı dernek/örgütlerle iş birliği geliştirilmesi ve ortak projeler hayata  

  geçirilmesi

Kurum İçi İletişim Kanalları

Kurum Dışı İletişim
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Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına Uyumluluk Raporu (2015-2018)

Anadolu Grubu, Anadolu’dan Yarınlara mottosuyla dünyanın ve paydaşlarının sürdürülebilirliği için 
tüm gücüyle katkı sağlamaya devam etmektedir. 

Anadolu Grubu, yetmiş yıllık yolculuğunda Anadolu’dan aldığı güçle yarınları güzelleştirmek için 
çalışmaktadır. Grup, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkısını, 2019 yılında Uyumluluk 
Raporu ile ortaya koymuştur. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle tüm 
faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe odaklanan Anadolu Grubu, grup şirketlerinin hayata geçirdiği proje 
ve uygulamaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını tespit ettiği Anadolu’dan Yarınlara 
Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nu yayınlamıştır. Grup 
şirketlerinin 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanındaki proje ve uygulamaları arasından 
seçilen 316 çalışmanın envanterini de içeren rapor, Anadolu Grubu’nun, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilebilmesi için aktif bir katılımcı olarak çalıştığını ve 
dünya standartları ile uyum içinde küresel kalkınma için fayda üreten pek çok faaliyette bulunduğunu 
ortaya koymuştur. 

Rapor, Grubun proje ve çalışmalarını ayrı ayrı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendiren 
envanter çalışması ve analizleriyle, kapsam olarak Türk iş dünyasında öncü olma özelliği taşımaktadır.  

Anadolu Grubu şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin %99’unun ekonomik, %30’unun çevresel 
ve %65’inin sosyal hedefler ile ilişkili olduğuna dikkat çekilen rapor, Anadolu Grubu’nun, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile doğrudan ilgili ve onları destekleyecek pek çok faaliyet 
içinde bulunduğunu göstermektedir.

16 https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/Anadoludan-Yarinlara.pdf/
17 https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/From-Anadolu-to-the-Future.pdf

ANADOLU GRUBU BM SKA UYUMLULUK RAPORU 16 17 



Anadolu Grubu Şirketlerinin Proje ve Uygulamalarının Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla İlişkilendirilmesi (2015-2018)
Anadolu Grubu’nun 316 proje ve uygulaması, bir veya birden çok Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile ilişkilidir.

Proje ve 
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Grup Şirket

Anadolu Grubu Toplam

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
İnsani Hedefler Refah Hedefleri Gezegen Hedefleri Barış/Ortaklık

32 15 52 79 30 16 15 192 83 68 32 151 74 13 11 16 135

4 10 1 1

34 16 5 4

31 9 1

24 9 4 2

3 11

1 1

2

4 4 1

8 5 2

13 2

5 1

9 1

5 3

2

2 2

4 1

AG Anadolu Grubu Holding 1 8 2

Bira Grubu Anadolu Efes 18 3 17 12 5

Meşrubat Grubu Coca-Cola İçecek 3 2 5 2

Migros Grubu Migros 5 2 5 7 2 3

Anadolu Isuzu 4 7 9 1

KIA Türkiye 1

Otomotiv Grubu Garenta / ikinciyeni.com 1

Anadolu Motor 3

Anadolu Landini

Adel Kalemcilik 9

Perakende Grubu Mcdonald’s 1 1 3 2 2

Efestur 1

Enerji Grubu Enerji Grubu Şirketleri 1 2

Tarım Grubu Anadolu Etap 6 2 3 3 2

Gayrimenkul Grubu AND Gayrimenkul 1 2

Anadolu Vakfı 3 5 6 2

Sosyal Kuruluşlar Anadolu Sağlık Merkezi 12 4 1

Anadolu Efes Spor Kulübü 1 13 10 1

38 12 10

37 9 22 14

1 21 9 1

5 22 5 1 6

21 19 9 5

4 2

5 2

3 3

1

2 1 6 5

2 14 4 1

5 4 4

5 1 3

7 5 2 6

5 5 6 1

4 1

1 6

10 12

32

5

4 6

22

1

1

1

11

4

5

3

1 3

9

4

1 16

Anadolu Grubu’nun ağırlıklı olarak katkı sağladığı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıdır. 
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Küresel şirketlerin öncelikleriyle uyumlululuk

Anadolu Grubu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağladığı öncelikli alanların, küresel ölçekteki 
şirketlerin SKA önceliklendirmeleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anadolu Grubu sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını, 2015 – 2030 dönemi için açıklanan Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içinde gerçekleştiren bir iş anlayışına sahiptir ve amaçların 
gerçekleştirilebilmesi için aktif bir katılımcı olarak çalışmaktadır. Anadolu Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
sağladığı katkıda, dengeli bir kompozisyona sahiptir ve grup şirketleri ile birlikte başarılı bir sürdürülebilirlik anlayışıyla, 
küresel kalkınma için fayda üretmektedir.

Genel Bakış // 2019 Yılında // Kurumsal Yönetim // Finansal Bilgiler // Diğer Bilgiler

    
 

Anadolu Grubu’nun küresel ortakları,
sürdürülebilirlik alanında önemli projeler
hayata geçirmektedir. Anadolu Grubu,
dünya standartlarında hayata geçen
projeleri ülkemizde uygulayarak ilgili
sektörlere öncülük etmektedir. Anadolu
Grubu, sürdürülebilirlik konusunda
iş ortakları ve paydaşlarından aynı
hassasiyeti beklemekte, onların bu
alanda farkındalıklarının artması hatta
katılımcı olabilmeleri için model projeler
geliştirmektedir.

   
    
    

    
   

  
  

   
   

    
 

Anadolu Grubu’nun küresel ölçekte 
tercih edilen bir iş ortağı olmasında, 
sürdürülebilirlik çerçevesinde 
yürüttüğü çalışmaların nitelikli 
paylaşımı önem taşımaktadır.

    
    
    

   

Anadolu Grubu Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları Uyumluluk 
Raporu’nda yer alan 316 proje ve 
uygulamanın envanteri ile dünyada 
ihtiyaç duyulan çözüm paylaşımına 
olumlu yönde katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

  Anadolu Grubu, geniş
bir coğrafyada, 80.000’e
yakın istihdamıyla faaliyet
göstermektedir.

Uluslararası otoriteler, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarının iyi örneklerin
paylaşımı aracılığı ile yaygınlaştırılması
için çaba göstermektedir.

 
   

   
 

Anadolu Grubu, yüzbinler 
ile ifade edilecek bir 
nüfusa etkisiyle, BM’nin 
küresel amaçlarının 
yaygınlaştırılmasına olumlu 
katkı sağlayacak bir güce 
sahiptir.

GÜVENİLİR 
GLOBAL 
PAYDAŞ

İÇ İLETİŞİM 
GÜCÜ

ULUSLARARASI 
PLATFORMLARLA 

İŞ BİRLİĞİ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu (UN Global Compact Progress Report) 2017 ve 2018 sonuçları, küresel ölçekte    
 çalışmaya katılan şirketlerin önceliklendirme sonuçlarını, Anadolu Grubu değerleri ise Anadolu Grubu şirketlerinin 2015-2018 döneminde gerçekleşen proje ve

uygulamalarının öncelik dağılımını vermektedir.
       

   

  Anadolu Grubu, insana yakışır
iş ve ekonomik büyüme

  
    

(SKA.08  sorumlu üretim ve
tüketim
sanayi, yenilikçilik ve altyapı

   
   (SKA.12)
    

(SKA.09)   ve nitelikli eğitim  
(SKA.04)   hedeflerine yönelik  
olarak küresel iş dünyası
ile uyumlu bir odaklanma
içindedir.

    
    

   Anadolu Grubu, %43 oranıyla
“amaçlar için ortaklıklar”

 
   

(SKA.17)    amacında dünya ile  
  (%40) benzer oranda faaliyet

göstermektedir.
  

ANADOLU GRUBU

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2017
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BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2018
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EK BİLGİLER

Sözlük

Faydalı Linkler

5P People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership (İnsani, Refah, Gezegen, Barış ve Adalet, Ortaklıklar)

BM Birleşmiş Milletler

COE Communication on Engagement (İmzaya Bağlılık Raporu)

COP Communication on Progress (İlerleme İletişimi Raporu)

ESE Economic, Social, Environmental (Ekonomik, Sosyal, Çevresel)

ESG Environmental, Social, Governance (Çevresel, Sosyal, Yönetişim)

GRI Global Reporting Initiative (Küresel Raporlama İnisiyatifi)

KPIs Key Performance Indicators (Kilit Başarı Göstergeleri)

MDG Millenium Development Goals (Binyıl Kalkınma Hedefleri)

SDG Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

SKA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

UN United Nations (Birleşmiş Milletler)

UNDP United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

UNGC United Nations Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi)

WBCSD  The World Business Council for Sustainable Development (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi)

WEF World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu)

1. https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/

2. https://effas.net/component/content/article.html?id=378:effas-dvfa-launch-exposure-draft-kpis-for-esg-3-0

3. https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/

4. https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/

5. https://home.kpmg/xx/en/home/about/our-role-in-the-world/citizenship/sustainable-development.html

6. https://dm.pwc.com/SDGSelector/

7. https://www.unglobalcompact.org/library/5716

8. https://sustainabledevelopment.un.org/

9. https://www.kureselamaclar.org/

10. https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/Anadoludan-Yarinlara.pdf

11. https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/From-Anadolu-to-the-Future.pdf

12. https://sdgcompass.org/ 

13. https://www.business4goals.org/
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SKA Tüm Alt Hedefleri 18

SKA.01: Yoksulluğa Son

1.1. “Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı” şeklinde ölçülerek 
tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması. / 1.1.1. 
Cinsiyete, yaşa, işteki durumuna ve kent-kır ayrımına göre uluslararası yoksulluk sınırının altındaki 
nüfusun oranı. / 1.2. 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan 
her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi. / 1.2.1. Cinsiyete ve yaşa göre ulusal 
yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı. / 1.2.2. Ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk 
içinde yaşayan tüm yaşlardaki erkek, kadın ve çocukların oranı. / 1.3. Temel mal ve hizmetler de dâhil 
edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi 
ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması. / 1.3.1. 
Çocukları, işsizleri, yaşlıları, engellileri, hamileleri, yeni doğanları, iş kazasında yaralananları, yoksul 
ve kırılgan durumdakileri ayırt ederek ve cinsiyete göre sosyal koruma sistemleri/zeminleri tarafından 
korunan nüfusun oranı. / 1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak 
üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak 
ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun 
yeni teknolojiler ve mikro finansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip 
olmalarının güvence altına alınması. / 1.4.1. Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan 
nüfusun oranı. / 1.4.2. Cinsiyete göre ve tasarruf biçimlerine göre, yasal olarak tanınmış belgelerle 
toprak üzerinde tasarruf etme hakkı olan ve toprak üzerindeki haklarının güvende olduğunu 
algılayan toplam yetişkin nüfusun oranı. / 1.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan 
kişilerin dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması. / 1.5.1. 100.000 kişi başına afetlerden 
etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 1.5.2. Afetlerin yol açtığı doğrudan ekonomik kayıpların 
küresel GSYH’ye oranı. / 1.5.3. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejisine sahip ülkelerin 
oranı. / 1.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin, yoksulluğu 
bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için onlara 
yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla geliştirilmiş kalkınma iş birliği aracılığıyla,  çeşitli 
kaynaklardan, kaynakların yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması. / 1.a.1. Yoksulluk azaltma 
programlarına doğrudan kamu tarafından ayrılan kaynakların oranı. / 1.a.2. Eğitim, sağlık ve sosyal 
koruma alanlarındaki hizmetlere ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı. / 1.b. Yoksulluğun 
ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma 
stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması. / 1.b.1. Kadınların, yoksulların ve 
kırılgan grupların orantısız olarak faydalandığı sektörlere yönelik hükümetin sermaye harcamaları ve 
diğer harcamaların oranı.

18  https://www.kureselamaclar.org/



SKA.02: Açlığa Son

2.1. 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar ve çocuklar da dâhil kırılgan durumda 
olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli miktarda 
besine erişiminin güvence altına alınması. / 2.1.1. Yetersiz beslenmenin yaygınlığı. / 2.1.2. Gıda 
Güvensizliği Deneyimi Ölçeği’ne (Food Insecurity Experience Scale- FIES) göre, nüfusun içinde orta 
ya da ciddi düzeydeki gıda güvensizliğinin yaygınlığı. / 2.2. 2030’a kadar yetersiz beslenmenin 
tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması (2025’e kadar, 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen 
unsurlar konusunda, üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesi de buna 
dâhildir) ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve daha yaşlı insanların beslenmeyle ilgili 
ihtiyaçlarının ele alınması. / 2.2.1. 5 yaş ve altı çocuklarda büyüme geriliğinin yaygınlığı (Dünya Sağlık 
Örgütü Çocuk Gelişim Standartları’na göre çocuğun yaşıtlarına göre medyan boy uzunluğunun 2 st. 
sapmadan daha kısa bir boyda olması). / 2.2.2. 5 yaş altı çocuklar arasında, tipe göre (aşırı zayıflık 
ve obezite) kötü beslenmenin yaygınlığı (boya göre ağırlığın, Dünya Sağlık Örgütü Çocuk Gelişim 
Standartları’nın ortanca değerinden>+2 ve <-2 standart sapma göstermesi). / 2.3. 2030’a kadar 
tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve 
balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, 
bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli 
ve eşit erişiminin sağlanması aracılığıyla gelirlerinin iki katına çıkarılması. / 2.3.1. Tarımsal / kırsal / 
ormancılık işletme büyüklük sınıflarına göre işgücü başına üretim hacmi. / 2.3.2. Küçük ölçekli gıda 
üreticilerinin cinsiyet ve yerellik kırılımına göre ortalama gelirleri. / 2.4. 2030’a kadar sürdürülebilir 
gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ve üretkenliği artıran, ekosistemlerin 
sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve diğer 
felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak artıran 
dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi. / 2.4.1. Verimli ve sürdürülebilir tarım altındaki 
tarımsal alanların oranı / 2.5. 2020’ye kadar tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının ve 
evcilleştirilmiş hayvanların ve onların vahşi türlerinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde etkin 
bir biçimde yönetilen ve çeşitlendirilen tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitliliğinin 
sürdürülmesi ve uluslararası olarak üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere, genetik kaynakların ve 
ilgili geleneksel bilginin kullanımından elde edilen kazanımlara erişimin ve bu kazanımların adil ve 
hakkaniyetli biçimde paylaştırılmasının desteklenmesi. / 2.5.1. Gıda ve tarım için orta ya da uzun 
dönem saklama tesislerinde saklanmakta olan bitki ve hayvanlara ait genetik materyallerin sayısı. / 
2.5.2. Yok olma riski altında olan, olmayan ya da yok olma riski bilinemeyecek düzeyde olan yerel 
türlerin oranı. / 2.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal 
üretim kapasitesinin artırılması için geliştirilmiş uluslararası iş birliği aracılığıyla, kırsal altyapı, tarımsal 
araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına 
yatırımın artırılması. / 2.a.1. Kamu harcamaları için tarım oryantasyon endeksi. / 2.a.2. Tarım 
sektörüne toplam resmi transferler (Resmi kalkınma yardımları ve diğer resmi transferler toplamı). / 
2.b. Tarımsal ihracat sübvansiyonlarının her türünün ve eş etkili mali yüklerle birlikte bütün ihracat 
önlemlerinin paralel olarak ortadan kaldırılması yoluyla, Doha Kalkınma Turu’na uygun olarak, 
dünya tarım piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi. / 2.b.1. 
Üretici destek tahmini. / 2.b.2. Tarımsal ihracat sübvansiyonları. / 2.c. Gıda hammadde piyasalarının 
ve türevlerinin etkin bir biçimde işlemelerini sağlamak için önlemler alınması ve gıda fiyatlarındaki 
aşırı değişkenliği sınırlandırmaya yardımcı olmak için gıda rezervleriyle ilgili bilgileri de kapsayan 
piyasa bilgilerine zamanında erişimin kolaylaştırılması. / 2.c.1. Gıda fiyatları anomalileri için gösterge.
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SKA.03: Sağlık  ve Kaliteli Yaşam

3.1. 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının her 100.000 doğumda 70’in altına indirilmesi. / 
3.1.1. Anne ölüm oranı. / 3.1.2. Uzman sağlık personeli katılımıyla yaptırılan doğumların oranı. / 3.2. 
Bütün ülkelerde yeni doğan ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 12’ye ve 5 yaş altı çocuk 
ölüm oranının da her 1000 canlı doğumda en az 25’e düşmesinin hedeflenmesiyle 2030’a kadar 
yeni doğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin sona erdirilmesi. / 3.2.1. 5 yaş altı ölüm 
hızı. / 3.2.2. Neonatal ölüm hızı. / 3.3. 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal 
hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele edilmesi. / 3.3.1. Cinsiyet, yaş ve önemli gruplara göre enfekte olmamış her 
1000 kişiye düşen HIV enfeksiyonuna yeni yakalananların sayısı. / 3.3.2. 1.000 kişi başına tüberküloz 
insidansı. / 3.3.3. 1.000 kişi başına sıtma insidansı. / 3.3.4. 100.000 kişi başına Hepatit B insidansı. / 
3.3.5. İhmal edilen tropikal hastalıklara karşı müdahaleler gerektiren kişi sayısı. / 3.4. 2030’a kadar 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin bu hastalıkların önlenmesi 
ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi. 
/ 3.4.1. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm oranı. / 
3.4.2. İntihar ölüm hızı. / 3.5. Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde 
bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi. / 3.5.1. Madde kullanımına bağlı hastalıkların 
tedavi müdahalelerinin kapsamı (farmakolojik, psikososyal ve rehabilitasyon ve tedavi sonrası bakım 
hizmetleri). / 3.5.2. Alkolün zararlı kullanımı, ulusal bağlama göre tanımlanmış, bir takvim yılında kişi 
başına (15 yaş ve üzeri) tüketilen litre olarak saf alkol miktarı. / 3.6. 2020’ye kadar karayolları trafik 
kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesi. / 3.6.1. 
Karayolu trafik kazaları nedeniyle ölüm oranı. / 3.7. 2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını 
da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması 
ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi. / 3.7.1. Modern yöntemlerle 
kendi aile planlaması ihtiyacını karşılayabilen üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınların oranı. / 3.7.2. 
10-14 yaş ve 15-19 yaş gruplarında, 1000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı. / 3.8. 
Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli 
ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin 
oluşturulması. / 3.8.1. Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı (genel ve en dezavantajlı grup arasında 
üreme, anne, yeni doğan ve çocuk sağlığını; bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve hizmet 
kapasitesi ve erişimini içeren izleyici müdahalelere dayalı temel hizmetlerin ortalama kapsanma oranı 
olarak tanımlanmış). / 3.8.2. 1000 kişi başına sağlık sigortası ya da bir kamu sağlık sisteminden 
yararlananların sayısı. / 3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden 
kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması. / 3.9.1. Hane halkı ve çevre 
ortamının hava kirliliğine bağlı ölüm oranı. / 3.9.2. Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sağlık 
hizmetleri ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı (tüm hizmetler için güvenilir olmayan su, sağlık 
hizmetleri ve hijyene maruz kalma). / 3.9.3. Kasıtsız zehirlenmeye bağlı ölüm oranı. / 3.a. Dünya 
Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin bütün ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde 
uygulanmasının güçlendirilmesi. / 3.a.1. 15 yaş ve üstü bireyler arasında mevcut tütün kullanımının 
yaşa göre standartlaştırılmış yaygınlığı.  / 3.b. En çok, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı 
ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için aşılar ve ilaçlar geliştirilmesinin desteklenmesi, gelişmekte olan 
ülkelerin kamu sağlığının korunmasına yönelik esnekliklere ilişkin Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari 
Niteliklerine İlişkin Anlaşma hükümlerini tamamıyla uygulayabilme hakkını onaylayan Doha Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) ve Kamu Sağlığına İlişkin Deklarasyona uygun olarak, uygun 
fiyatlı temel ilaçlar ve aşılara erişimin sağlanması ve özellikle herkesin ilaçlara erişiminin sağlanması. 
/ 3.b.1. Sürdürülebilir bir temelde uygun fiyatlı ilaç ve aşılara erişimi olan nüfusun oranı.  / 3.b.2. 
Tıbbi araştırma ve temel sağlık sektörlerine toplam net resmi kalkınma yardımı.  / 3.c. Özellikle en az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık 
hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, eğitilmesinin ve devamlılığının 
önemli ölçüde artırılması. / 3.c.1. Sağlık çalışanı yoğunluğu ve dağılımı.  / 3.d. Başta gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma 
ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi. / 3.d.1. Uluslararası Sağlık Mevzuatı (UST) kapasitesi 
ve sağlık acil durum hazır bulunuşluğu.



SKA.04: Nitelikli Eğitim

4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim 
ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin 
sağlanması. / 4.1.1. (a) 2/3 sınıflarında; (b) ilkokul sonunda; ve (c) alt düzey ortaokulun sonunda 
en azından (i) okuma ve (ii) matematikte yeterlilik düzeyine sahip çocukların ve gençlerin oranı, 
cinsiyet ayrımında. / 4.2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale 
getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması. / 4.2.1. Cinsiyete göre 
gelişimsel olarak sağlık, öğrenme ve psikososyal iyi olma hali yolunda olan 5 yaş altı çocukların 
oranı.  / 4.2.2. Cinsiyete göre planlanan öğrenmeye katılım oranı (ilkokula resmi giriş yaşından bir 
yıl önce).  / 4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki 
eğitim ve üniversiteyi kapsayan yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. / 4.3.1. 
Cinsiyete göre son 12 ay içinde gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılma 
oranı. / 4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve 
mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde 
artırılması. / 4.4.1. Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeteneğine sahip genç ve 
yetişkinlerin oranı. / 4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan 
kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde 
eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. / 4.5.1. Bu listede ayrıştırılabilecek 
tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (veri elverişliliğine bağlı olarak kadın/erkek, kır/kent, 
en alt/en üst servet %20’likleri ve engellilik durumu, yerli insanlar ve çatışmalardan etkilenenler gibi 
diğerleri). / 4.6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin 
büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına 
alınması. / 4.6.1. Cinsiyet ayrımında, (a) okuryazarlık ve (b) aritmetik becerilerde işlevsel açıdan en az 
belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip belirli bir yaş grubundaki nüfus. / 4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir 
kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve 
şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir 
kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması. / 4.7.1. (i) Küresel 
vatandaşlık eğitiminin ve (ii) cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir 
kalkınma için eğitimin; (a) milli eğitim politikalarının, (b) müfredatın, (c) öğretmen eğitiminin ve 
(d) öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesi. / 4.a. Çocuklara, engellilere, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için 
güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması. / 4.a.1. (a) 
Elektrik; (b) pedagojik amaçlarla internet; (c) pedagojik amaçlarla bilgisayar; (d) engelli öğrencilere 
uyarlanmış altyapı ve malzemeler; (e) temel içme suyu; (f) tekil ve cinsiyete göre ayrılmış temel 
sağlık koruma imkanları; ve (g) temel el yıkama imkanları (WASH göstergesi tanımları gereği) 
erişimi olan okulların oranı. / 4.b. 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada 
devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ve diğer gelişmekte 
olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, 
teknik programları, mühendislik programlarını ve bilimsel programları kapsayan yükseköğrenim 
programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak önemli ölçüde artırılması. / 4.b.1. 
Sektör ve çalışma çeşidine göre burslar için resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi.  / 4.c. 2030’a 
kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere 
gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla 
nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması. / 4.c.1. Belirli bir ülkede, (a) okul öncesi; (b) 
ilkokul; (c) ortaokul; ve (d) lise düzeylerinde geçerli seviyede öğretim için gerekli olan hizmet öncesi 
veya hizmet içi en az asgari düzeyde düzenlenen öğretmen eğitimi (örneğin pedagojik eğitim) almış 
öğretmenlerin oranı.
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SKA.05: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi. / 5.1.1. 
Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulama, güçlendirme ve teşvik eden yasal 
çerçevelerin yürürlükte olup olmaması. / 5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün 
ortadan kaldırılması. / 5.2.1. Şiddetin türüne ve yaşa göre, son 12 ay içinde mevcut ya da eski 
partneri tarafından fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kalan daha önce ilişkisi olmuş 15 
yaş ve üzeri yaştaki kadın ve kızların oranı. / 5.2.2. Yaşa ve olayın oluş yerine göre, son 12 ay içinde 
partneri dışındaki biri tarafından cinsel şiddete maruz kalan 15 yaş ve üstü kadın ve kızların oranı. / 
5.3. Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların 
ortadan kaldırılması. / 5.3.1. 15 yaşından önce ve 18 yaşından önce evlenmiş ya da bir birliktelikte 
olmuş 20-24 yaştaki kadınların oranı. / 5.3.2. Yaşa göre, kadın sünneti/kesme geçirmiş 15-49 yaş 
arası kadın ve kızların oranı. / 5.4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal 
koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir 
biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi. / 5.4.1. Cinsiyet, yaş ve 
yere göre ücretsiz ev işleri ve bakıcılık için harcanan zamanın oranı. / 5.5. Kadınların siyasi, ekonomik 
ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar 
verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence 
altına alınması. / 5.5.1. Yerel yönetimler ve ulusal parlamentolardaki kadınların sandalye oranı. / 
5.5.2. Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı. / 5.6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferansları sonucunda ortaya 
çıkan konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin 
sağlanması. / 5.6.1. Gebelik önleyici uygulamaların kullanımı, cinsel ilişkileri ve üreme sağlığına 
ilişkin kendi bilinçli kararlarını veren 15-49 yaş kadınların oranı. / 5.6.2. 15-49 yaş kadınlara cinsel 
sağlık ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve eğitime erişimi kanun ve yönetmeliklerle garanti eden 
ülkelerin sayısı. / 5.a. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip 
olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi 
konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması. / 5.a.1. 
(a) Cinsiyet ayrımında, tarımsal arazi üzerinde mülkiyet veya güvenceli haklara sahip toplam tarımsal 
nüfus oranı, ve (b) kullanım hakkı ayrımında, tarım arazisi sahipleri veya hak sahipleri arasında 
kadınların oranı. / 5.a.2. Toprak sahipliği ve/veya kontrolünde kadınların eşit haklarını garantileyen 
yasal çerçeveleri olan (örf ve adet hukuku dahil) ülkelerin oranı. / 5.b. Kadınların güçlenmelerinin 
ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin 
kullanımının geliştirilmesi. / 5.b.1. Cinsiyete göre cep telefonu sahibi bireylerin oranı. / 5.c. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam 
politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi. / 5.c.1. 
Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için kamu ödenekleri yapan ve izleme sistemleri olan 
ülkelerin oranı.



SKA.06: Temiz Su ve Sanitasyon

SKA.07: Erişilebilir ve Temiz Enerji

6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin 
güvence altına alınması. / 6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan 
nüfusun oranı. / 6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin 
sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem 
göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi. / 6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama 
imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atık su ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan 
nüfusun oranı. / 6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı 
kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek 
ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin 
yükseltilmesi. / 6.3.1. Güvenilir şekilde arıtılmış atık su oranı. / 6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip 
su alanlarının oranı.  / 6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde 
artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedarikinin sağlanması ve su 
kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması. / 6.4.1. Zaman içinde su kullanım 
verimliliğindeki değişim. / 6.4.2. Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlı 
su kaynaklarına oranı. / 6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi iş birliği yoluyla her 
düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması. / 6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi 
uygulamasının derecesi (0-100). / 6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır ötesi havza 
alanının oranı. / 6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri 
kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi. / 6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin 
kapsamının zaman içindeki değişimi. / 6.a. 2030’a kadar uluslararası iş birliğinin ve gelişmekte olan 
ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım 
teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde ve programlarında verilen kapasite 
geliştirme desteğinin artırılması. / 6.a.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir parçası 
olan su ve atık su hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma yardımının miktarı.  / 6.b. Yerel halkların su ve 
sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi. / 6.b.1. Su 
ve atık su hizmetlerinin yönetilmesinde yerel toplulukların katılımı için kurulu ve operasyonel politika 
ve prosedürleri olan yerel yönetim birimlerinin oranı.

7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması. 
/ 7.1.1. Elektriğe erişebilen nüfusun oranı. / 7.1.2. Isıtma, aydınlatma ve yemek yapmada temiz 
yakıt ve teknoloji kullanan nüfus oranı. / 7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji 
kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması. / 7.2.1. Toplam nihai enerji tüketimindeki 
yenilenebilir enerji payı. / 7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına 
çıkarılması. / 7.3.1. Ekonominin Enerji Yoğunluğu. / 7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji 
verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve 
teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve 
temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi. / 7.a.1. 2020 itibarıyla 100 milyar dolarlık 
ödenebilir taahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerce üstlenilen) her yıl için seferber edilen ABD doları 
miktarı. / 7.b. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri 
ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin 
destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için 
altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi. / 7.b.1. Sürdürülebilir kalkınma hizmetlerine 
teknoloji transferi ve altyapıya finansman aktarımı şeklinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların ve 
GSYH’nin yüzdesi olarak enerji verimliliğindeki yatırımlar.
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SKA.08: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az 
gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması. 
/ 8.1.1. Kişi başına düşen reel GSYH yıllık büyüme hızı. / 8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun 
sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik 
verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi. / 8.2.1. Çalışan kişi başına reel GSYH yıllık büyüme 
hızı. / 8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve 
yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim 
yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin 
teşvik edilmesi. / 8.3.1. Cinsiyete göre tarım dışı sektörde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
kayıtlı olmayanların istihdamının oranı. / 8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak 
verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir 
Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin 
bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi. / 8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde 
ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi. / 8.4.2. Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde 
tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi. / 8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil 
bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması 
ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi. / 8.5.1. Meslek, yaş ve engelli kişilere göre, 
kadın ve erkek çalışanların, saatlik ortalama kazançları. / 8.5.2. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre 
işsizlik oranı. / 8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde 
azaltılması. / 8.6.1. İstihdamda, eğitim ve öğretim sisteminde yer almayan gençlerin oranı (15-24 
yaş). / 8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve 
çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin 
yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması 
ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi. / 8.7.1. Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 
yaş arası çalışan çocukların sayısı ve oranı. / 8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın 
göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar 
için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi. / 8.8.1. Cinsiyet ve göçmen durumuna göre, ölümcül 
ve ölümcül olmayan iş kazalarının sıklık oranları. / 8.8.2. Cinsiyet ve göçmenlik statüsüne göre, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları 
mevzuatının uyumlulaştırılmasındaki artış (dernek ve toplu pazarlık özgürlüğü).  / 8.9. 2030’a kadar 
istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi 
için politikalar oluşturulması ve uygulanması. / 8.9.1. Turizmin toplam GSYH ve büyüme hızının 
bir oranı olarak GSYH’ye etkisi. / 8.9.2. Cinsiyete göre, toplam istihdamın ve istihdam büyüme 
hızının bir oranı olarak turizm sektörlerindeki iş sayısı. / 8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal 
hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin 
güçlendirilmesi. / 8.10.1. 100.000 yetişkin başına ticari banka şube ve bankamatik (ATM) sayısı. / 
8.10.2. Bir bankada, başka finans kurumunda ya da bir mobil-para-servis sağlayıcısı olan (15 yaş ve 
üzeri) yetişkinlerin oranı.  / 8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler 
için, En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma 
Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının artırılması. / 8.a.1. Ticari taahhütler ve ödemeler için 
yardım. / 8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya 
konması ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması. / 8.b.1. 
Ulusal bütçelerin ve GSYH’nin bir oranı olarak sosyal koruma ve istihdam programlarına yapılan 
toplam kamu harcamaları.



SKA.09: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı 
ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlar arası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, 
sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması. / 9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km 
yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı. / 9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi. / 9.2. 
Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve 
gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az 
gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması. / 9.2.1. Kişi başına ve GSYH’nin bir oranı olarak 
imalat sanayi katma değeri. / 9.2.2. Toplam istihdamın bir oranı olarak imalat sanayi istihdamı. / 9.3. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun 
koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara 
entegrasyonlarının artırılması. / 9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde küçük ölçekli sanayilerin 
oranı. / 9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı. / 
9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların 
daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi 
süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir 
hale gelecek biçimde geliştirilmesi. / 9.4.1. Katma değer birim başına CO2 emisyonu. / 9.5. Özellikle 
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve 
her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, 
özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın 
geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi. / 9.5.1. GSYH’nin bir 
oranı olarak araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı. / 9.5.2. Bir milyon yerleşimci başına düşen 
araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer). / 9.a. Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla 
çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine genişletilmiş finansal, 
teknolojik ve teknik destek verilmesi yoluyla gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve dayanıklı 
altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması. / 9.a.1. Altyapıya toplam uluslararası resmi destek (resmi 
kalkınma yardımlarına ilave olarak diğer resmi yardım akışları).  / 9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi 
ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan 
ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi. / 9.b.1. Toplam 
katma değer içindeki orta ve yüksek teknolojili katma değer üreten sanayi sektörlerinin oranı. / 9.c. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş 
ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi. / 
9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı.
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SKA.10: Eşitsizliklerin Azaltılması

10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal 
ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması. 
/ 10.1.1. Hane halkı harcamalarının ya da kişi başına gelirin en alttaki %40’lık dilimin içinde ya 
da toplam nüfus içindeki büyüme hızı. / 10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik 
kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, 
ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi. / 10.2.1. Yaş, cinsiyet, engelliliğe göre 
medyan gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı. / 10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, 
politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların 
ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması. / 10.3.1. 
Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanmış olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 12 
ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı. / 10.4. Özellikle 
mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek 
daha çok sağlanması. / 10.4.1. Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücünün GSYH’deki 
payı. / 10.5. Küresel finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesi ve denetlenmesinin 
geliştirilmesi ve bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmelerinin güçlendirilmesi. / 10.5.1. Finansal 
Sağlamlık Göstergeleri. / 10.6. Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması 
için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan 
ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması. / 10.6.1. Gelişmekte olan ülkelerin 
uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı. / 10.7. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının 
uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin 
kolaylaştırılması. / 10.7.1. Hedef ülkede kazanılan yıllık gelirin bir oranı olarak çalışanların işe alım 
sebebiyle ortaya çıkan maliyetleri. / 10.7.2. İyi yönetilen göç politikalarını uygulayan ülkelerin sayısı. / 
10.a. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere 
gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklı muamele ilkesinin uygulanması. / 10.a.1. Sıfır gümrük vergili 
gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalata uygulanan tarife sınırlarının 
oranı. / 10.b. Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri 
ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan 
ve programlarına göre, doğrudan yabancı yatırımı da kapsayan nakit akışlarının ve resmi kalkınma 
yardımlarının teşvik edilmesi. / 10.b.1. Kaynak alıcı ve donör ülkeler ve akış türüne göre, kalkınma 
için giden toplam kaynak (örneğin resmi kalkınma yardımı (RKY), doğrudan yabancı yatırımlar ve 
diğer kaynak akımları). / 10.c. 2030’a kadar göçmen havaleleri işlem maliyetlerinin yüzde 3’ün altına 
indirilmesi ve maliyeti yüzde 5’ten yüksek olan havale koridorlarının ortadan kaldırılması. / 10.c.1. 
Göçmenlerin havale edilen miktarlarının bir oranı olarak havale masrafları.



SKA.11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

11.1. 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin 
sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi. / 11.1.1. Gecekondu, gayri resmi yerleşim 
yerleri veya yetersiz konutlarda yaşayan kent nüfusunun oranı. / 11.2. 2030’a kadar özellikle 
kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel 
önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle 
herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması. 
/ 11.2.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre, toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun 
oranı. / 11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve 
katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin 
güçlendirilmesi. / 11.3.1. (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı. / 11.3.2. 
Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan katılım 
mekanizması bulunan şehirlerin oranı. / 11.4. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve 
gözetilmesi çabalarının artırılması. / 11.4.1. Mirasın türüne göre (kültürel, doğal, karışık ve Dünya 
Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin seviyesine (ulusal, bölgesel ve yerel/belediye), harcama tipine 
göre (işletme harcamaları/yatırım) ve özel fon tipine göre (bağışlar, özel ve kâr amacı gütmeyen 
sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına 
yapılan toplam harcama (kamu ve özel). / 11.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki 
insanların korunması temel alınarak suyla ilgili afetleri de kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri 
safi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik kayıpların önemli oranda düşürülmesi ve ölümlerin 
ve etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması. / 11.5.1. 100.000 kişi başına afetlerden 
etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 11.5.2. Afetin kritik altyapının hasar görmesi ve temel 
hizmetlerin bozulmasına verdiği zararı kapsayan doğrudan ekonomik kayıpların küresel GSYH’ye 
oranı. / 11.6. 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel 
önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması. / 11.6.1. Düzenli 
olarak toplanan ve uygun nihai bertaraf edilebilen kentsel katı atıkların toplam kentsel katı atıklara 
(şehir bazında) oranı. / 11.6.2. Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince partikül maddelerin (örneğin 
PM2.5 ve PM10) yıllık ortalama seviyeleri.  / 11.7. 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin 
güvence altına alınması. / 11.7.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre kamu kullanımına tamamen 
açık, yapılaşmış alanların şehirlerdeki ortalama payı. / 11.7.2. Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve 
olay yerine göre, son 12 ay içinde fiziksel ya da cinsel taciz mağduru kişilerin oranı. / 11.a. Ulusal ve 
bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki 
olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi. / 11.a.1. Şehirlerin büyüklüğü 
kırılımına göre nüfus projeksiyonları ve kaynak ihtiyaçlarını entegre eden kentsel ve bölgesel kalkınma 
planlarının uygulandığı şehirlerde yaşayan nüfusun oranı. / 11.b. 2020’ye kadar kapsamaya, kaynak 
etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve 
planları benimseyen ve uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde artırılması 
ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet risk 
yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması. / 11.b.1. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
2015-2030 doğrultusunda yerel afet risk azaltma stratejilerini benimseyen ve uygulayan yerel 
yönetimlerin oranı. / 11.b.2. Ulusal ve yerel düzeyde afet risk azaltma stratejilerine sahip ülke sayısı. 
/ 11.c. En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak 
sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi. / 11.c.1. En az gelişmiş ülkelerde, 
yerel malzemeler kullanılarak inşa edilen ve tadilat yapılan dayanıklı, sürdürülebilir ve kaynak etkin 
binalara tahsis edilen finansal yardım oranı.
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SKA.12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

12.1. Gelişmiş ülkelerin başı çekmesi ve bütün ülkelerin harekete geçmesiyle, gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 
10 Yıllık Çerçeve Programı’nın uygulanması. / 12.1.1. Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir hedef 
olarak sürdürülebilir tüketim ve üretimi (SCP) yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir tüketim ve üretim 
SCP - Ulusal Eylem Planları’na sahip ülke sayısı. / 12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması. / 12.2.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde 
ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi. / 12.2.2. Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi 
madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi. / 12.3. 2030’a kadar perakende ve tüketici 
düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil 
üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması. / 12.3.1. Küresel gıda kaybı endeksi. 
/ 12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların 
ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması 
ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek 
için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması. / 12.4.1. İlgili her anlaşma 
gereği tehlikeli atıklar ve diğer kimyasallarla ilgili bilgi aktarım taahhütü bulunan, uluslararası çok 
taraflı anlaşmalara dahil olan tarafların sayısı. / 12.4.2. Atık bertaraf şekline göre kişi başına üretilen 
tehlikeli atık ve işlenmiş tehlikeli atık oranı. / 12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve 
tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması. / 12.5.1. Ulusal geri dönüşüm 
oranı, geri dönüştürülmüş materyal ton miktarı. / 12.6. Özellikle büyük ve uluslar ötesi şirketler başta 
olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini 
raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi. / 12.6.1. Sürdürülebilirlik raporları 
yayınlayan şirketlerin sayısı. / 12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan 
kamu ihalesi uygulamalarının desteklenmesi. / 12.7.1. Sürdürülebilir kamu ihale politikaları ve eylem 
planları uygulayan ülkelerin sayısı. / 12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla 
ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına 
alınması. / 12.8.1. (a) Ulusal eğitim politikaları içinde, (b) müfredatta, (c) öğretmen eğitiminde ve (d) 
öğrenci değerlendirmede; (i) küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) sürdürülebilir kalkınma için eğitimin 
(iklim değişikliği eğitimi dahil) ne ölçüde yaygın hale getirildiği. / 12.a. Gelişmekte olan ülkelerin 
daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini 
güçlendirme konusunda desteklenmeleri. / 12.a.1. Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir tüketim, 
üretim ve çevreye uyumlu teknolojiler için araştırma geliştirmede alanında yapılan yardım miktarı. 
/ 12.b. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için 
sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve uygulanması. 
/ 12.b.1. Üzerinde uzlaşılmış izleme ve değerlendirme araçları bulunan sürdürülebilir turizm 
stratejilerinin ya da politikalar ve uygulanan sürdürülebilir eylem planlarının sayısı. / 12.c. Piyasa 
aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin 
özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde 
kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip zararlı 
teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil 
olmak üzere savurgan tüketime özendiren verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale 
getirilmesi. / 12.c.1. Toplam ulusal fosil yakıt harcamalarına ve GSYH’ye (üretim ve tüketim) oranı 
olarak, fosil yakıtlara verilen sübvansiyon miktarı.



SKA.13: İklim Eylemi

13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün 
ülkelerde güçlendirilmesi. / 13.1.1. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejileri olan ülkelerin 
sayısı. / 13.1.2. 100.000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 13.2. İklim 
değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi. / 13.2.1. 
Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonu geliştirme ve iklim direncini 
geliştirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini artıran entegre bir politika/
strateji/planın operasyonelleştirilmesi ya da kurulmasını tebliğ eden ülkelerin sayısı (ulusal bir uyum 
planı, ulusal belirlenen katkı, ulusal iletişim, iki yıllık güncelleme raporu veya diğerlerini içeren). / 
13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında 
eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. / 13.3.1. Birincil, 
ikincil ve üçüncül öğretim programlarına (iklim değişikliği hakkında) hafifletme, uyum, etki azaltma 
ve erken uyarı entegre etmiş ülkelerin sayısı. / 13.3.2. Kalkınma eylemleri, teknoloji transferi, 
azaltma, uyum (iklim değişikliği hakkında) uygulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite 
geliştirmenin güçlendirilmesini tebliğ eden ülkelerin sayısı. / 13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri 
ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye 
kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim 
Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi. / 13.a.1. 
2020 itibarıyla 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan ülkelerin 
ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerce üstlenilen) her 
yıl için seferber edilen ABD doları miktarı. / 13.b Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış 
gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim 
değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi. 
/ 13.b.1. Kadınlara, gençlere, yerel ve dışlanmış topluluklara odaklanmayı içeren iklim değişikliğiyle 
ilişkili etkili yönetim ve planlama kapasitelerinin yükseltilmesi mekanizmaları için finans, teknoloji 
ve kapasite geliştirmeyi kapsayan özel destek ve bir miktar destek alan en az gelişmiş ülkeler ve 
gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sayısı.
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SKA.14: Sudaki Yaşam

14.1. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının 
dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve 
önemli ölçüde azaltılması. / 14.1.1. Kıyı ötrofikasyon (sudaki azot ve fosfatın artması) indeksi ve 
yüzen plastik enkaz yoğunluğu. / 14.2. 2020’ye kadar önemli olumsuz etkilerden kaçınmak için 
dayanıklılığın güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir 
biçimde yönetilmesi ve korunması ve sağlıklı ve üretken okyanuslara sahip olmak adına okyanusların 
eski haline döndürülmesi için harekete geçilmesi. / 14.2.1. Ekosistem tabanlı yaklaşımlar kullanılarak 
yönetilen ulusal ayrıcalıklı ekonomik bölgelerin oranı. / 14.3. Her düzeyde geliştirilmiş bilimsel 
işbirliği aracılığıyla okyanus asitlenmesinin etkilerinin ele alınması ve en aza indirgenmesi. / 14.3.1. 
Ölçümünde anlaşılan temsili örnekleme istasyonları takımının ortalama deniz asit derecesi (pH). / 
14.4. 2020’ye kadar balık stoklarını mümkün olan en kısa zamanda eski durumuna getirmek ya 
da en azından biyolojik karakteristiklerine göre maksimum sürdürülebilir ürünü verecek seviyelere 
ulaştırmak için balık hasadının etkin bir biçimde düzenlenmesi, aşırı avlanma, yasa dışı, bildirilmeyen 
ve düzenlemesiz balıkçılığın ve doğaya zararlı balıkçılık uygulamalarının sona erdirilmesi ve bilime 
dayalı yönetim planlarının uygulanması. / 14.4.1. Biyolojik sürdürülebilir seviyelerdeki balık stoklarının 
oranı. / 14.5. 2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun ulusal ve uluslararası 
hukuka uygun biçimde ve mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması. / 14.5.1. Deniz 
alanlarıyla ilgili olarak korunan alanların kapsamı. / 14.6. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere 
özel ve farklı muamele ilkesinin Dünya Ticaret Örgütü balıkçılık teşvikleri müzakerelerinin ayrılmaz bir 
parçasını oluşturduğunu yeniden teyit ederek 2020’ye kadar kapasite aşımı ve aşırı avlanmaya katkıda 
bulunan balıkçılık teşviklerinin bazı türlerinin yasaklanması, yasa dışı, bildirilmeyen ve düzenlemesiz 
balıkçılığa katkıda bulunan teşviklerin ortadan kaldırılması ve bu tür yeni teşviklerin uygulamaya 
konmasından kaçınılması. / 14.6.1. Ülkelerin; yasadışı, bildirilmemiş ve düzenlemesiz balıkçılıkla 
mücadele edilmesini amaçlayan uluslararası belgelerin uygulanması konusundaki ilerlemesi. / 14.7. 
2030’a kadar balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir yönetimi yoluyla deniz 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından elde edilerek gelişmekte olan küçük ada devletlerine ve 
en az gelişmiş ülkelere sunulan ekonomik yararların artırılması. / 14.7.1. Gelişmekte olan küçük ada 
ülkeleri, az gelişmiş ülkeler ve tüm ülkelerdeki GSYH’nin bir yüzdesi olarak sürdürülebilir balıkçılık. 
/ 14.a Okyanus sağlığını geliştirmek ve deniz biyoçeşitliliğinin özellikle gelişmekte olan küçük ada 
devletleri ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına sağladığı 
katkıyı artırmak için, Deniz Teknolojisi Transferine İlişkin Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu 
Kriterleri ve Rehberleri’ni göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin artırılması, araştırma 
kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz teknolojisinin transfer edilmesi. / 14.a.1. Deniz teknolojisi 
alanında araştırmaya ayrılan toplam araştırma bütçesinin oranı / 14.b Küçük çaplı balıkçıların 
deniz kaynaklarına ve piyasalarına erişimlerinin sağlanması. / 14.b.1. Küçük ölçekli balıkçıların 
erişim haklarını koruyan ve tanıyan yasal/düzenleyici/politik/kurumsal çerçevenin uygulanması 
konusunda ülkelerin ilerlemesi.  / 14.c “İstediğimiz Gelecek” başlıklı konferans çıktısının 158. 
fıkrasında hatırlatıldığı üzere, okyanusların ve kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı 
için yasal bir çerçeve oluşturan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi, 
uluslararası hukukun uygulanmasının sağlanmasıyla okyanusların ve kaynaklarının korunmasının 
ve sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi. / 14.c.1. Okyanusların ve kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımı ve korunması için, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde yansıtıldığı gibi 
uluslararası hukuku, okyanuslarla ilişkili belgeler, kurumsal çerçeveler, yasa ve politikalar aracılığıyla 
uygulayan, kabul eden ve ilerleme kaydettiğini onaylayan ülkelerin sayısı.



SKA.15: Karasal Yaşam

15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal 
ve iç tatlı su ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda 
korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması. / 15.1.1. Toplam 
arazi alanının oranı olarak ormanlık alan. / 15.1.2. Ekosistem türüne göre karasal ve tatlı su 
biyoçeşitlilik açısından korunan alanlarla kaplı önemli alanların oranı. / 15.2. 2020’ye kadar her tür 
ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, 
tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın 
küresel olarak önemli ölçüde artırılması. / 15.2.1. Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme. / 
15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar 
dâhil tahrip edilmiş toprakların eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya 
yaratmak için çaba gösterilmesi. / 15.3.1. Toplam arazi alanı üzerindeki bozulmuş arazi oranı. / 15.4. 
2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan yararların sağlanması 
adına kapasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına 
alınması. / 15.4.1. Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsanması. / 15.4.2. Dağ Yeşil 
Örtü Endeksi. / 15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete 
geçilmesi, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi. / 15.5.1. Kırmızı Liste Endeksi. 
/ 15.6. Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından 
kazanılan yararların adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin 
teşvik edilmesi. / 15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için yasal, idari ve 
politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı. / 15.7. Korunan flora ve fauna türlerinin yasa dışı 
avlanması ve kaçakçılığının yapılmasını sona erdirmek için acil olarak harekete geçilmesi ve yasa 
dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele alınması. / 15.7.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık 
vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı. / 15.8. 2020’ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve 
deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin 
alınması ve tehlike teşkil eden daha öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması ya da yok edilmesi. 
/ 15.8.1. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve ilgili ulusal 
mevzuatı benimseyen ülkelerin oranı. / 15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin 
ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve 
raporlara entegre edilmesi. / 15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı’nın Aichi Biyoçeşitlilik 
Hedefi 2 ile uyumlu ulusal hedeflere yönelik ilerleme. / 15.a Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak 
ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber 
edilmesi ve önemli ölçüde artırılması. / 15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı 
ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları.  / 15.b Sürdürülebilir 
orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen kaynakların 
seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu 
tür bir yönetim geliştirmeleri için yeterli teşvik sunulması. / 15.b.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin 
sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları.  / 15.c 
Yerel halkların sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasitelerinin artırılmasını da kapsayan 
korunan türlerin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasıyla mücadele etme çabalarına küresel 
destek verilmesi. / 15.c.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı.
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SKA.16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

16.1. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması. 
/ 16.1.1. Cinsiyet ve yaşa göre 100.000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı. / 
16.1.2. Cinsiyet, yaş ve nedene göre 100.000 nüfus başına çatışmaya bağlı ölümler. / 16.1.3. Önceki 
12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı. / 16.1.4. Yaşadıkları 
alanın çevresinde yalnız yürürken güvende hisseden nüfusun oranı. / 16.2. Çocuk istismarının, 
sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türünün sona erdirilmesi. / 
16.2.1. Son bir ay içinde bakıcılar tarafından herhangi bir fiziksel ceza ve / veya psikolojik saldırganlığa 
maruz kalan 1-17 yaş arası çocukların oranı. / 16.2.2. Cinsiyet, yaş ve istismar türüne göre 100.000 
nüfus başına insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı. / 16.2.3. 18 yaşına kadar cinsel şiddete maruz 
kalan 18-29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin oranı. / 16.3. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve 
uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına 
alınması. / 16.3.1. Önceki 12 ay içinde yetkili makamlar veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık 
çözme mekanizmalarına mağduriyetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı. / 16.3.2. Genel cezaevi 
nüfusunun bir oranı olarak hüküm giymemiş tutuklular. / 16.4. 2030’a kadar yasa dışı para ve silah 
akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri alınmasının güvence altına alınması ve 
organize suçun her türüyle mücadele edilmesi. / 16.4.1. İç ve dış yasadışı finansal akımların toplam 
değeri (cari ABD Doları ile).  / 16.4.2. Uluslararası standartlar ve hukuki araçlar uyarınca izlenen 
ve kayıtlanan hacizli küçük ve hafif silahların oranı. / 16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin 
önemli ölçüde azaltılması. / 16.5.1. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması 
olan kişilerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet 
veren kişilerin oranı. / 16.5.2. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan 
işletmelerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren 
işletmelerin oranı. / 16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması. / 16.6.1. 
Sektör, bütçe kodu ve benzerlerine göre orijinal bütçenin oranı olarak birincil kamu harcamaları. 
/ 16.6.2. Son kamu hizmeti tecrübelerinden memnun kalan nüfusun oranı. / 16.7. Her düzeyde 
duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması. / 16.7.1. 
Kamu kurumlarındaki (ulusal ve yerel yasama, kamu hizmeti ve yargı) pozisyonların dağılımının 
ulusal dağılımlara (cinsiyet, yaş, engelliler ve nüfus gruplarına göre) oranı.  / 16.7.2. Cinsiyet, yaş, 
engellilik ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun 
oranı. / 16.8. Gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve 
güçlendirilmesi. / 16.8.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı. 
/ 16.9. 2030’a kadar herkese doğum kaydı dâhil yasal kimlik kazandırılması. / 16.9.1. Yaşa göre, bir 
sivil otorite tarafından doğumları tescil edilen 5 yaş altı çocukların oranı. / 16.10. Ulusal mevzuata 
ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin 
korunması. / 16.10.1. Önceki 12 ay içinde öldürme, adam kaçırma, zorla kaybedilme, keyfi gözaltı 
ve eziyete uğrayan gazeteci, ilişkili medya personeli, sendikacı ve insan hakları savunucularına 
ilişkin doğrulanmış vaka sayısı. / 16.10.2. Halkın bilgiye erişimi için anayasal, yasal ve/veya politik 
düzenlemeleri benimseyen ve uygulayan ülkelerin sayısı. / 16.a Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
şiddeti önlemek ve terör ve suçla mücadele etmek için her düzeyde kapasite geliştirilmesi adına 
ilgili ulusal kurumların uluslararası iş birliği yoluyla ilgili ulusal kurumların güçlendirilmesi. / 16.a.1. 
Paris İlkeleri’ne uygun olarak bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının varlığı. / 16.b Sürdürülebilir 
kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması. / 16.b.1. 
Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanan ayrımcılığın zemini temelinde, önceki 12 
ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı.



SKA.17: Amaçlar için Ortaklıklar

Finans / 17.1. Vergi ve diğer gelir hasılatı için yurt içi kapasiteyi artırmak için gelişmekte olan 
ülkelere uluslararası destek sağlanması yoluyla yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi. / 
17.1.1. Kaynağına göre GSYH’nin bir oranı olarak toplam devlet gelirleri. / 17.1.2. Yurt içi vergilerle 
finanse edilen iç bütçenin oranı. / 17.2. Pek çok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelere yapacağı 
Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 0,7’ye ve en az gelişmiş 
ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 
da yüzde 0,15 ila 0,20’ye ulaştırma taahhütleri dâhil resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerin 
gelişmiş ülkeler tarafından tam olarak gerçekleştirilmesi (RKY sağlayıcıları en az gelişmiş ülkelere 
yönelik en az yüzde 0,20 RKY/GSMH hedefi koymaları yönünde teşvik edileceklerdir.). / 17.2.1. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi donörlerinin gayri safi milli 
hasılasının (GSMH) bir oranı olarak toplam ve en az gelişmiş ülkelere net resmi kalkınma yardımı. / 
17.3. Gelişmekte olan ülkeler için çok sayıda kaynaktan elde edilen ek finansal kaynakların seferber 
edilmesi. / 17.3.1. Toplam yurt içi bütçenin bir oranı olarak doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), 
resmi kalkınma yardımı ve Güney-Güney İş birliği.  / 17.3.2. Toplam GSYH’nin bir oranı olarak (ABD 
Doları cinsinden) havale hacmi. / 17.4. Gelişmekte olan ülkelerin borç finansmanı, borç hafifletme 
ve borç yeniden yapılandırmayı güçlendirmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar aracılığıyla uzun 
vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardım edilmesi ve uygun görüldüğünde borç sıkıntısını 
azaltmak için ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin dış borç sorunlarının ele alınması. / 17.4.1. 
Mal ve hizmet ihracatının bir oranı olarak borç servisi. / 17.5. En az gelişmiş ülkeler için yatırım 
teşvik uygulamalarının kabul edilmesi ve uygulanması. / 17.5.1. En az gelişmiş ülkeler için yatırım 
promosyonu rejimlerini benimseyen ve uygulayan ülke sayısı. / Teknoloji / 17.6. Bilim, teknoloji ve 
yenilikçilik alanlarında Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü bölgesel ve uluslararası iş birliğinin ve 
bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin ilerletilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde mevcut 
mekanizmalar arasında geliştirilmiş iş birliği ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması 
aracılığıyla üzerinde anlaşmaya varılan hükümler konusunda bilgi paylaşımının çoğaltılması. / 17.6.1. 
İş birliği türüne göre ülkeler arasındaki bilim ve/veya teknoloji işbirliği anlaşmaları ve programlarının 
sayısı. / 17.6.2. Hıza göre 100 kişiye düşen sabit internet genişbant abonelikleri. / 17.7. Çevresel 
açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı 
üzere ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin 
ve yayılmasını desteklenmesi. / 17.7.1. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, yayılması 
ve yayılmasını teşvik eden gelişmekte olan ülkeler için onaylanmış toplam fon tutarı. / 17.8. 2017 
yılına kadar en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankasının ve bilim, teknoloji ve yenilikçilik kapasite 
geliştirme mekanizmasının tam olarak faaliyete geçirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri 
olmak üzere etkinleştirme teknolojileri kullanımının artırılması. / 17.8.1. İnternet kullanan bireylerin 
oranı. / Kapasite Geliştirme / 17.9. Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığıyla tüm 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanabilmesi adına ulusal planları desteklemek amacıyla 
gelişmekte olan ülkelerdeki etkili ve hedeflenen kapasite geliştirme uygulamaları için uluslararası 
destek sağlanması. / 17.9.1. Gelişmekte olan ülkelere sözü verilen mali ve teknik yardımın (Kuzey-
Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığını içeren) dolar değeri. / Ticaret / 17.10. Doha 
Kalkınma Gündemi çerçevesinde yürütülen müzakerelerin sonuca varması aracılığıyla, Dünya Ticaret 
Örgütü bünyesinde evrensel, kurallara dayanan, açık, ayrım gözetmeyen ve eşitlikçi, çok taraflı 
bir ticaret sisteminin desteklenmesi. / 17.10.1. Dünya çapında ağırlıklı tarife-ortalama. / 17.11. 
Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının özellikle en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payının 
2020’ye kadar iki katına çıkarılması amacıyla büyük ölçüde artırılması. / 17.11.1. Gelişmekte olan 
ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payı. / 17.12. En az gelişmiş ülkelerden ithal edilen 
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ürünlere uygulanabilir ayrıcalıklı menşei kurallarının şeffaf ve basit olmasının sağlanması da dâhil olmak 
üzere, Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uygun olarak, en az gelişmiş ülkeler için gümrükten ve kotadan 
muaf, devamlılık arz eden bir piyasa erişimi sağlanması ve piyasa erişiminin kolaylaştırılmasına katkıda 
bulunulması. / 17.12.1. Gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada 
devletlerine göre karşılaşılan ortalama tarifeler. / Sistemik Konular / Politika ve Kurumsal Tutarlılık / 
17.13. Politika koordinasyonu ve tutarlılığı yoluyla küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi. / 17.13.1. 
Makroekonomik gösterge tablosu. / 17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi. 
/ 17.14.1. Sürdürülebilir kalkınma politika tutarlılığını geliştirmek için yerinde mekanizmaları olan ülkelerin 
sayısı. / 17.15. Her ülkenin yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma için politikalar 
oluşturması ve uygulaması amacıyla politik alanı ve liderliğine saygı duyulması. / 17.15.1. Kalkınma iş birliği 
sağlayıcıları tarafından ülkenin sahip olduğu sonuç çerçeveleri ve planlama araçlarının kullanımı kapsamı.  
/ Çok Paydaşlı Ortaklıklar / 17.16. Sürdülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler 
olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları 
seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için 
Küresel Ortaklıkların çoğaltılması. / 17.16.1. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen 
çok paydaşlı geliştirme etkinliği izleme çerçevelerinde, ilerleme rapor eden ülkelerin sayısı. / 17.17. 
Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum 
ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi. / 17.17.1. Kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarına taahhüt 
edilen Amerika Birleşik Devletleri doları miktarı. / Veri, denetim ve hesap verebilirlik / 17.18. 2020’ye 
kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki ilgili 
diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak 
için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan ülkelere 
verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması. / 17.18.1. Resmi İstatistik Temel İlkeleri doğrultusunda 
hedefe uygun tam ayrıştırma ile ulusal düzeyde üretilen sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin oranı. / 
17.18.2. Resmi İstatistik Temel İlkeleri ile uyumlu ulusal istatistik mevzuatına sahip ülkelerin sayısı. / 17.18.3. 
Finansman kaynağına göre tamamen finanse edilen ve uygulanan bir ulusal istatistik planı olan ülkelerin 
sayısı. / 17.19. 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine 
yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan 
ülkelerde istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi. / 17.19.1. Gelişmekte olan ülkelerde 
istatistiksel kapasiteyi güçlendirmek için tahsis edilen mevcut tüm kaynakların dolar değeri.  / 17.19.2. (a) 
Son 10 yıl içinde yürütülen en az bir nüfus ve konut nüfus sayımı yapan; ve (b) %100 doğum kaydı ve %80 
ölüm kaydı elde edilen ülkelerin oranı.



Sürdürülebilirlik Envanteri Formu

Bilgi:
Şirketlerin ve kuruluşların, sürdürülebilirlik çalışmalarının ekonomik, çevresel ve sosyal alanlara göre 
genel içeriksel dağılımı aşağıda (Sol grafik) verilmiştir. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel performansın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tematik olarak ilişkisi 
aşağıda (Sağ grafik) yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 17 maddeden oluşan küresel 
ortak amaçlar açıklanmıştır. Bu amaçlar, “SDG Sustainable Development Goals” (SKA Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları) olarak adlandırılmış ve şirketlerin bu amaçlara göre faaliyetlerini hizalamaları 
tavsiye edilmiştir.

Form Gönderim Bilgisi

Son Gönderim Tarihi : GG AA 2019
Kime : [Ad, Soyad] | eposta@kurum

EKONOMİK
Kar, Tasarruf

Ekonomik Büyüme
Araştırma ve Geliştirme

Sürdürebilir 
Gelişim

Enerji Verimliliği
Küresel Hedefler ile
Eko/Sosyal/Çevresel

Uyumluluk
SOSYAL
Yaşam Standardı
Eğitim
Toplum Bilinci
Eşit Fırsat

ÇEVRESEL
Doğal Kaynakların Kullanımı
Çevre ve Atık Yönetimi
Kirlenmeyi Önleme
Hava, Su, Toprak

Sosyal/Çevresel
Çevresel Adalet

Yerel Küresel Düşünme
Koruma

Eko/Çevre
Enerji Verimliliği
Doğal Kaynaklar

Teşvikler

Eko/Sosyal
İş Etiği

Adil Ticaret
İşçi Hakları
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Dikkat!
Bu formu doldururken, şirketinizin/kurumunuzun/departmanınızın XXXX-XXXX yılları arasında,
(i) başlattığı (ii) devam ettirdiği veya (iii) sonlandırdığı proje ve uygulamaları dikkate alınız.

Kurumsal Bilgiler

1.  Lütfen, adınızı/soyadınızı, çalıştığınız şirket/kurumu, çalıştığınız departmanı ve unvanınızı belirtiniz.

Adınız, Soyadınız

Şirket/Kurumunuz

Departmanınız

Unvanınız

2.  Lütfen, formu hangi şirket/kurum/departman için doldurduğunuzu belirtiniz.
 Formu doldurduğunuz şirketin başındaki kutucuğa “X” işareti koyunuz.
 Lütfen bu formu, yalnızca bir şirket/kurum/departman için doldurunuz.

... şirketi / ... departmanı ... şirketi / ... departmanı

... şirketi / ... departmanı ... şirketi / ... departmanı

... şirketi / ... departmanı ... şirketi / ... departmanı

3. Lütfen, şirketinizin/kurumunuzun var ise ana sürdürülebilirlik stratejisini kısaca özetleyiniz.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

4. Lütfen, şirketinizin/kurumunuzun var ise sürdürülebilirlik yönetimi organizasyonunun nasıl yapılandığını belirtiniz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

5. Lütfen, bu form ekinde bizler ile paylaştığınız dokümanların (doc, pdf, xls, vb.) ve çevrimiçi kaynakların (web adresi vb) 
 tam listesini aşağıdaki kutuya işleyiniz.

Paylaşılan (doc)

Paylaşılan (xls)

Paylaşılan (pdf)

Paylaşılan (diğer)

Paylaşılan (web)

Form İçeriği



Ekonomik Alan Uygulamaları

Bu bölümde yer alan sorulara yanıt verirken, belirteceğiniz sürdürülebilirlik çalışmalarınızın ağırlıklı 
olarak aşağıda sıralanan konular ile ilgili olmasına dikkat ediniz.

SKA.08 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi.

SKA.09 Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi.

SKA.10 Eşitsizliklerin azaltılması: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

SKA.11 Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar: Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, 
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

SKA.12 Sorumlu üretim ve tüketim: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının güvence altına 
alınması.

SKA.16 Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı 
toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap 
verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

SKA.17 Amaçlar için ortaklıklar: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma 
için küresel ortaklığın canlandırılması

Lütfen şirketinizin/kurumunuzun/dapartmanınızın ekonomik alandaki gelişimi ve sürdürülebilirliği 
sağlamaya yönelik olarak XXXX-XXXX yılları arasında başlattığı, devam eden veya sonlandırdığı “iyi 
uygulama” örneklerini aşağıda yer alan formata uygun olacak şekilde işleyiniz.

6. Ekonomik Alan Proje/Uygulamaları: Lütfen aşağıdaki formata uygun olacak şekilde, iyi proje 
ve uygulamalarınızı belirtiniz. Formatı boş olarak kopyalayarak dilediğiniz kadar proje/uygulama 
ekleyebilirsiniz.

Proje veya Uygulamanın
Başlığı

Ana amacı

Kısa özeti

Projede Görev Alan
İç paydaşlar

Dış paydaşlar

Proje Takvimi
Baş./Bit. (GG/AA/YY) Başlama Bitiş

Proje Çıktısı Hakkında
Ulaşılan hedefler (Niteliksel)

Ulaşılan hedefler (Sayısal)

Ek Bilgiler

Proje/Uygulama (1)

Proje/Uygulama (…)
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Sosyal Alan Uygulamaları

Bu bölümde yer alan sorulara yanıt verirken, belirteceğiniz sürdürülebilirlik çalışmalarınızın ağırlıklı 
olarak aşağıda sıralanan konular ile ilgili olmasına dikkat ediniz.

SKA.01 Yoksulluğa son: Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması.

SKA.02 Açlığa son: Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin 
sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi.

SKA.03 Sağlık ve kaliteli yaşam: Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin 
desteklenmesi.

SKA.10 Eşitsizliklerin azaltılması: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

SKA.04 Nitelikli eğitim: Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes 
için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

SKA.05 Toplumsal cinsiyet eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması; tüm kadınların ve kız 
çocuklarının güçlenmesi.

SKA.08 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi.

SKA.16 Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı 
toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap 
verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

SKA.17 Amaçlar için ortaklıklar: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma 
için Küresel Ortaklığın canlandırılması

Lütfen şirketinizin/kurumunuzun/dapartmanınızın sosyal alandaki gelişimi ve sürdürülebilirliği 
sağlamaya yönelik olarak XXXX-XXXX yılları arasında başlattığı, devam eden veya sonlandırdığı “iyi 
uygulama” örneklerini aşağıda yer alan formata uygun olacak şekilde işleyiniz.

7. Sosyal Alan Proje/Uygulamaları: Lütfen aşağıdaki formata uygun olacak şekilde, iyi proje 
ve uygulamalarınızı belirtiniz. Formatı boş olarak kopyalayarak dilediğiniz kadar proje/uygulama 
ekleyebilirsiniz.

Proje veya Uygulamanın
Başlığı

Ana amacı

Kısa özeti

Projede Görev Alan
İç paydaşlar

Dış paydaşlar

Proje Takvimi
Baş./Bit. (GG/AA/YY) Başlama Bitiş

Proje Çıktısı Hakkında
Ulaşılan hedefler (Niteliksel)

Ulaşılan hedefler (Sayısal)

Ek Bilgiler

Proje/Uygulama (1)

Proje/Uygulama (…)



Çevresel Alan Uygulamaları

Bu bölümde yer alan sorulara yanıt verirken, belirteceğiniz sürdürülebilirlik çalışmalarınızın ağırlıklı 
olarak aşağıda sıralanan konular ile ilgili olmasına dikkat ediniz.

SKA.07 Erişilebilir ve temiz enerji: Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern 
enerjiye erişiminin güvence altına alınması.

SKA.06 Temiz su ve sanitasyon: Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir 
yönetiminin güvence altına alınması.

SKA.13 İklim eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi.

SKA.14 Sudaki yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

SKA.15 Karasal yaşam: Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi 
ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın 
durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi.

SKA.02 Açlığa son: Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin 
sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi.

SKA.17 Amaçlar için ortaklıklar: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma 
için küresel ortaklığın canlandırılması

Lütfen şirketinizin/kurumunuzun/dapartmanınızın çevresel alandaki gelişimi ve sürdürülebilirliği 
sağlamaya yönelik olarak XXXX-XXXX yılları arasında başlattığı, devam eden veya sonlandırdığı “iyi 
uygulama” örneklerini aşağıda yer alan formata uygun olacak şekilde işleyiniz.

8. Çevresel Alan Proje/Uygulamaları: Lütfen aşağıdaki formata uygun olacak şekilde, iyi proje 
ve uygulamalarınızı belirtiniz. Formatı, boş olarak kopyalayarak dilediğiniz kadar proje/uygulama 
ekleyebilirsiniz.

Proje veya Uygulamanın
Başlığı

Ana amacı

Kısa özeti

Projede Görev Alan
İç paydaşlar

Dış paydaşlar

Proje Takvimi
Baş./Bit. (GG/AA/YY) Başlama Bitiş

Proje Çıktısı Hakkında
Ulaşılan hedefler (Niteliksel)

Ulaşılan hedefler (Sayısal)

Ek Bilgiler

Proje/Uygulama (1)

Proje/Uygulama (…)
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Proje veya Uygulamanın
Başlığı

Ana amacı

Kısa özeti

Projede Görev Alan
İç paydaşlar

Dış paydaşlar

Proje Takvimi
Baş./Bit. (GG/AA/YY) Başlama Bitiş

Proje Çıktısı Hakkında
Ulaşılan hedefler (Niteliksel)

Ulaşılan hedefler (Sayısal)

Ek Bilgiler

KSS Projesinin veya Uygulamasının
Başlığı

Ana amacı

Kısa özeti

Projede Görev Alan
İç paydaşlar

Dış paydaşlar

Proje Takvimi
Baş./Bit. (GG/AA/YY) Başlama Bitiş

Proje Çıktısı Hakkında
Ulaşılan hedefler (Niteliksel)

Ulaşılan hedefler (Sayısal)

Ek Bilgiler

Proje/Uygulama (1)

Proje/Uygulama (1)

Proje/Uygulama (…)

Proje/Uygulama (…)

Alanı Belirlenemeyen Uygulamalar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bu bölümde herhangi bir ekonomik, sosyal, çevresel alan ile ilişkilendiremediğiniz proje ve 
uygulamalarınızı paylaşınız.

Lütfen şirketinizin/kurumunuzun/departmanınızın gelişimi ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik 
olarak XXXX-XXXX yılları arasında başlattığı, devam eden veya sonlandırdığı “iyi uygulama” 
örneklerini aşağıda yer alan formata uygun olacak şekilde işleyiniz.

9. Alanı Belirlenemeyen Proje/Uygulamaları: Lütfen aşağıdaki formata uygun olacak şekilde, 
iyi uygulama ve projelerinizi belirtiniz. Formatı, boş olarak kopyalayarak dilediğiniz kadar proje/
uygulama ekleyebilirsiniz.

Bu bölümde, herhangi bir veya birden çok (ekonomik, çevresel, sosyal) alana yönelik olarak 
gerçekleştirilmiş ve şirketiniz/kurumunuz/departmanınız tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
olarak tanımlanmış olan proje ve uygulamaları yazınız.

10.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Lütfen aşağıdaki formata uygun olacak şekilde, KSS 
proje ve uygulamalarınızı belirtiniz. Formatı, boş olarak kopyalarak dilediğiniz kadar proje/uygulama 
ekleyebilirsiniz.



Anadolu Grubu İletişim

Kaan Ünver
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü
kaan.unver@anadolugrubu.com.tr

Çiğdem Keskin
Kurumsal İletişim Müdürü
cigdem.keskin@anadolugrubu.com.tr

kurumsaliliskilerveiletisim@anadolugrubu.com.tr

Raporlama ve iletişim rehberinin içeriğinin ve yapısının oluşturulmasında danışmanlık yapan şirket: 

 
Raporun tasarımı:
Hüsniye Yılmaz

Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Rehberi, 
Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası’nin gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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