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UNDP Hakkında
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BM’nin küresel kalkınma ağıdır. Değişimi savunur ve
insanların daha iyi bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak için ülkelere bilgi, deneyim ve kaynak ulaştırır.
UNDP, dünyamızın kökten değiştiğini görmeyi hedeflemektedir ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın (SKA’lar) entegratörüdür. UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede faaliyet
göstermektedir, küresel ve ulusal kalkınma zorluklarına yönelik kendi çözümleri konusunda hükümetler
ve insanlarla birlikte çalışır ve SKA’lara ulaşmak için ülke düzeyinde programları destekler.

SDG Impact Hakkında
SDG Impact, 2030 yılına kadar SKA’lara ulaşmak için yatırımları hızlandıran küresel bir UNDP
girişimidir:
•

SDG Impact Management: SDG Impact Standartları, bir SDG Impact Seal ve etki yönetimi eğitimini
içeren, yatırım sermayesini ihtiyaç duyulan yere yönlendiren daha iyi kararlar için bir araç sağlar.

•

SDG Impact Intelligence: SKA’lara yönelik finansal akışları artırmak için gereken verileri ve öngörüleri
üretir, arama yapılabilir bir masaüstü platformu aracılığıyla SKA yatırımcılarına yatırım yapılabilir iş
modellerinin haritalarını sunar.

•

SDG Impact Facilitation: SKA yatırım fırsatlarını gerçekleştirmek için eşleştirme ve işbirliğini teşvik eder,
170’ten fazla ülkedeki BM varlığına dayanan yatırımcı ve politika diyaloğuna, derin sürdürülebilir
kalkınma uzmanlığına ve hükümetler ve diğer etkileyici kişilerle ilişkilere odaklanır.

Teşekkür
UNDP, SDG Impact Direktörü Elizabeth Boggs-Davidsen, Şebnem Şener, Sara-Lisa Orstavik ve Violeta
Maximova’ya ve bu Standartlara öncülük eden ve katkıda bulunan uzman danışmanlara teşekkür
eder: Fabienne Michaux (standart geliştirme başyazarı), Carol Adams, Rosemary Addis, Susan De
Witt, Ellen Maginnis, Liza Murphy, Maria Laura Tinelli, Amanda Feldman, Belissa Rojas, Jennifer Flynn
(kurgu) ve Maja Bialon (grafik tasarım). UNDP ayrıca Etki Yönetimi Proje Ekibi, EYP Yapılandırılmış
Ağ Üyeleri ve geri bildirimde bulunan herkes dahil olmak üzere, geliştirme süreci boyunca zaman ve
değerli girdiler sağlayan birçok kuruluşa teşekkür eder. Teşebbüslere yönelik SDG Impact Standartları,
bu sürece istişare girdileri de dahil olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Açıklaması (SKAA)
Önerilerinin1 geliştirilmesinde yer alan çalışmalarla uyumludur ve bunlardan yararlanır. SKAA Tavsiyeleri,
Standartlarda Uygulama Göstergeleri olarak yer alan eylemlerin raporlanmasını gerektirir.
UNDP Yöneticisi Achim Steiner’in başkanlığını yaptığı SDG Impact Yürütme Grubu, dünyanın dört bir
yanından finans ve endüstriden küresel şampiyonlar ve düşünce liderlerinden oluşmaktadır. UNDP, bu
sürdürülebilirlik liderlerine, SKA’ya olanak sağlayan yatırımların doğrulanması, pazarlara yön verilmesi
ve bu Standartların benimsenmesini sağlamadaki kritik rolleri için teşekkür eder: John Denton (Genel
Sekreter, Uluslararası Ticaret Odası), Cheo Hock Kuan (İcra Direktörü ve CEO, Temasek Trust), Anna
Ryott (Yönetim Kurulu Başkanı, Summa Equity), Amy Jadesimi (CEO, Ladol), Ma Weihua (Başkan,
China Alliance of Social Value Investment), Lisa Genasci (Kurucu ve CEO, ADM Capital Foundation
(ADMCF)), Daniel Hanna (Küresel Sürdürülebilir Finans Başkanı, Standard Chartered), Rajiv Lall
(Başkan, IDFC First Bank), Ronald Cohen (Hayırsever ve Etki Yatırımı için Küresel Yürütme Grubu
Başkanı), Ken Shibusawa (CEO, Shibusawa and Company, Inc.) ve Gavin Power (Sürdürülebilir
Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Başkanı, PIMCO).
1
Adams, CA, Druckman, PB, Picot, RC (2020), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Açıklaması (SDGD) Önerileri, ACCA, ACCA,
Chartered Accountants ANZ, ICAS, IFAC, IIRC and WBA tarafından yayınlanmıştır. ISBN: 978-1-909883-62-8.
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Bu Standartları geliştirme konusundaki içgörüleri ve destekleri için UNDP’deki meslektaşlara ve
diğer BM organlarına da teşekkür ederiz. SKA’ları benimseme ve kolektif sorumluluğumuzun farkına
varmada gösterilen bu tür bir liderlik, 2030 yılına kadar SKA’ların gerçekleştirilmesinde büyük önem arz
etmektedir.

Telif Hakkı ve Creative Commons Attribution
© Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2021
Bu belge, Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası lisansı altında sağlanmıştır. Lisans koşulları,
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode yasal koduyla birlikte Creative Commons web
sitesinde yer almaktadır.
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Önsöz
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı – veya SKA’lar- herkes
için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolunda dünyanın planıdır. Yoksulluk, eşitsizlik,
iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet gibi küresel zorlukları ele almaktadırlar. Ve artık
bunlar COVID-19 pandemisinden çıkış yolumuzu temsil etmektedir. Her gün daha fazla işletme,
daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin ve SKA’lara olumlu katkı sağlamanın basit
yollarını aramaktadır. Gerçekten de, işletmeler ve yatırımcılar, sürdürülebilir kalkınmanın uzun vadeli
değer yaratmanın tam merkezinde yer aldığını giderek daha fazla kabul etmektedir. Ayrıca, SKA’lara
ulaşamamak, ekonomik potansiyel üzerinde bir kısıtlamadır ve sistem istikrarını baltalar. Ancak, özel
teşebbüslerin niyeti nasıl eyleme dönüştürebilecekleri konusunda uzun süredir açık bir rehber eksikliği
mevcuttur.
Teşebbüslere yönelik bu SDG Impact Standartları, bu bilgi boşluğunu gidermeyi amaçlamaktadır. Özel
işletmelere, mevcut ilkeler doğrultusunda ve mevcut araç ve çerçevelerden yararlanarak, SKA’ları tüm
iş ve yatırım karar alma süreçlerine tam olarak entegre etmek için ortak bir dil ve yaklaşım sağlarlar.
Standartlar, işletmelerin SKA uyumundan SKA eylemine geçmeye - SKA’ları yalnızca bir “eklenti”
olarak düşünmekten, tüm ticari işlemlerin nasıl yürütüldüğünün merkezi haline gelmesine – yardımcı
olmayı amaçlamaktadır. Standartlar özellikle, özel işletmelerin sermayeyi daha etkin bir şekilde tahsis
etmek için SKA’ları kullanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, hem iş performansını güçlendiren hem
de insanlar ve gezegen için daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayan farklı iş modellerini ve yeni
çalışma yollarını keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Teşebbüsler, sağlam dahili yönetim sistemleri
oluşturmaya yardımcı olarak, Hükümetlerin, düzenleyicilerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların
artan ve çeşitli raporlama ve açıklama gereksinimleri ve beklentilerini karşılamak için çok daha iyi bir
konumda olacaklardır. Standartlar, SKA’lara ulaşmaya yönelik katkılarını desteklemek ve doğrulamak
için yatırımcıları ve işletmeleri netlik, içgörüler ve araçlarla desteklemek için Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından uygulanan çığır açan bir girişim olan SDG Impact tarafından üstlenilen
inovatif çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Tüm işletmeler - büyüklük, coğrafya veya sektör ne olursa
olsun - Standartları kullanabilir.
Olumlu etki potansiyeli çok büyüktür. Özel işletmelerin sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı
olarak, COVID-19 pandemisinin ardından yılda 4,2 trilyon dolara yükselen “SKA finansman açığı” ile
mücadele ederken, milyarlarca doları sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirebiliriz. 2 Gerçek dünyada
kullanılan ifadelerle bu, milyonlarca insan için COVID-19 aşılarına erişim sağlamaktan, doğal dünyamızı
eski haline getirmek ve iklim konusunda kararlı adımlar atmak için yeni çabaları ilerletmek için ülkeleri
desteklemekten, evlere, hastanelere ve okullara elektrik getirmeye, yüz binlerce işletmenin ilk kez
internete bağlanmasını sağlayacak uygun fiyatlı geniş bantlı interneti kullanıma sokmaya kadar her şey
anlamına gelecektir. Aynı zamanda, iş dünyası için iyi olacak ve - örneğin yeni müşterilere ve pazar
fırsatlarına yol açabilecek yeni ürün, hizmet ve çözümlerin geliştirilmesini sağlayarak – inovasyonu
hızlandıracaktır. 90 yıldaki en kötü küresel ekonomik durgunluğun ardından, Standartlar, işletmelerin
toplumlarımızdaki rolünü yeniden tasavvur etmeye yardımcı olmaktadır ve SKA’ları daha yeşil, daha
kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerletmede çok daha merkezi bir rol oynamalarını
desteklemektedir. 3
Achim Steiner, Yönetici, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
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Sürdürülebilir Kalkınma için Finansmanın Küresel Görünümü, OECD 2021
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021-pressrelease
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Giriş
UNDP SDG Impact, Teşebbüslere yönelik SDG Impact Standartlarının bu 1.0 versiyonunu (Standartlar)
sunmaktan mutluluk duyar. Standartlar, Teşebbüslerin daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına ve
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) olumlu katkıda bulunmasına yardımcı
olmak için geliştirilmiştir.

SKA’lar hakkında
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve onun 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (ve ilişkili hedef
ve göstergeler), herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolunda dünyanın
planıdır. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet gibi, karşılaştığımız
küresel zorlukları ele almaktadırlar. SKA’lar, Birleşmiş Milletler’in 193 Üye Devletinin tamamı tarafından
kabul edilmiştir ve ayrıca özel sektörü, sürdürülebilir kalkınma zorluklarını çözmek için yaratıcılığını ve
inovasyonu uygulamaya çağırmaktadır. SKA’lar, farklı aktörler ve coğrafyalar arasındaki siloları bölerek,
daha geniş bir ortak ve seçmen yelpazesiyle işbirliği içinde çalışmak da dahil olmak üzere, çözümlere
yönelik yeni çalışma yolları için alan ve fırsatlar yaratır.

Sürdürülebilir bir şekilde çalışmak ve SKA’lara olumlu katkıda
bulunmak için mantıksal gerekçesi
Her gün daha fazla ticari işletme, daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin ve SKA’lara
olumlu katkı sağlamanın basit yollarını aramaktadır. Gerçekten de, Teşebbüsler, sürdürülebilir
kalkınmanın uzun vadeli değer yaratmanın tam merkezinde yer aldığını ve SKA’lara ulaşamamanın
ekonomik potansiyel üzerinde bir kısıtlama olduğunu ve sistem istikrarını ve gelecekteki iş beklentilerini
baltaladığını giderek daha fazla kabul etmektedir. Sürdürülebilir bir şekilde çalışmak ve SKA’lara
katkıda bulunmak, Teşebbüslerin ortak bir dil ve ortak bir amaç kullanmalarına yardımcı olabilir.
Buradaki amaç 4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yeni iş fırsatlarının ve verimlilik kazanımlarının kapısını açmak
Geleceğe hazır işletmeler
Riski daha etkin bir şekilde yönetmek
İtibarı artırmak
Çalışanları, tüketicileri, B2B müşterilerini ve yatırımcıları çekmek ve elde tutmak
Paydaş ilişkilerini güçlendirmek
İnovasyonu teşvik etmek
Sosyal çalışma ruhsatını güvenceye almak
Politika gelişmelerine ayak uydurmak ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmek
Toplumların ve pazarların istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak.

Ancak henüz sürdürülebilir bir yolda değiliz ve Teşebbüslerin niyeti nasıl eyleme dönüştürebilecekleri
konusunda net bir rehberlik eksikliği mevcuttur. SDG Impact Standartları, bu bilgi boşluğuna çözüm
getirmeyi ve Teşebbüsleri, - SKA’ları işlerin nasıl yapıldığına dair bir eklenti olarak düşünmekten tüm
işlerin nasıl yapıldığına doğru düşünmeye - SKA uyumundan SKA eylemine geçirmeyi amaçlamaktadır.

4
Kaynak: https://sdgcompass.org/;https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/news_events%2F9.3%2Fbetter-businessbetter-world.pdf
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Standartlar Hakkında
Standartlar, – performans veya raporlama standartları değil- karar verme standartlarıdır. Bunu yapmak
için ortak bir dil ve ortak bir yaklaşım kullanarak, Teşebbüslerin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde
faaliyet göstermeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmayı kurumsal
sistemlere ve karar alma pratiklerine entegre etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Standartların temeli, sürdürülebilir bir şekilde çalışmak ve sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu
katkıda bulunmaktır. Bu, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (UNGP’ler) doğrultusunda
insan haklarına saygı göstermeden, bilime dayalı hedefler doğrultusunda gezegen sınırları ve
UNGC’nin On İlkesi ve BM Kadınları Güçlendirme İlkeleri doğrultusunda diğer sorumlu iş uygulamaları
olmadan başarılamaz, ve etkili etki yönetimi ve karar alma yoluyla gerçekleştirilir.
Standartlar birbiriyle bağlantılı dört tema etrafında düzenlenmiştir - strateji, yönetim yaklaşımı, şeffaflık
ve yönetişim (bkz. Şekil 1) - bunların her biri sürdürülebilirliği ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmayı
kurumsal sistemlere ve karar verme sürecine tam olarak entegre etmede önemli bir rol oynar.

Şekil 1 SDG Impact Standartları

Strateji
Sürdürülebilirliği ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmayı amaç ve stratejiye entegre etmek önemlidir,
çünkü dikkati, odaklanmayı ve kaynakları en önemli olana ve Teşebbüsün önemli sonuçlar üzerinde en
önemli etkiye sahip olabileceği noktalara yönlendirir - olumsuz sonuçları azaltmak da dahil.

Yönetim yaklaşımı
Sorumlu iş uygulamalarını ve etki yönetimini kurumsal sistemlere ve karar verme sürecine entegre
etmek, Teşebbüslerin sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara katkılarını optimize etmek için seçenekler
oluşturmasına ve seçenekler arasında daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olur. Sorumlu ve
sürdürülebilir bir şekilde çalışmak ve SKA’lara katkıda bulunmak, işlerin yapılmasına bir ek değil; tüm
işlerin nasıl yapıldığı anlamındadır.
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Şeffaflık
Şeffaf olmak, Paydaşlara – Teşebbüsün kararlarından ve faaliyetlerinden etkilenen veya gelecekte
potansiyel olarak etkilenecek olanlar da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara - karşı hesap verebilir
olmanın önemli bir unsurudur. Ayrıca Paydaşların, örneğin Teşebbüs ile mi yoksa Teşebbüs için mi
çalışmak, Teşebbüse yatırım mı yapmak yoksa Teşebbüs’e borç mu vermek veya Teşebbüsün ürün ve
hizmetlerini satın almak mı yoksa kullanmak mı istedikleri konusunda daha bilinçli kararlar vermelerine
yardımcı olur.

Yönetim
Yönetişim, sorumlu iş ve etki yönetimi uygulamalarını kurumsal karar alma sürecine entegre etmenin
temel bir unsurudur. Teşebbüsün gayrı resmi ve resmi yönetişim mekanizmaları, davranış beklentilerini,
kararların nasıl alındığını ve Teşebbüsün değerleri, ilkeleri ve politikalarına uygun olarak kararları ve
eylemlerinden kendisini ve diğerlerini nasıl sorumlu tuttuğunu tanımlar.
Standartlar, sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmak ve daha sürdürülebilir
faaliyet göstermek isteyen tüm Teşebbüsler için bir kamu malı olarak sağlanmaktadır. Bunlar isteğe
bağlılık esasına dayanmaktadır ve Teşebbüslerin etki yönetimini ve SKA’ları karar verme sürecine
entegre etmelerine yardımcı olmak için en iyi uygulama kılavuzu ve öz değerlendirme aracı olarak
herkesin kullanması için ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunlar, bir sözlük, rehberlik materyalleri,
güvence çerçevesi ve sermaye ve yatırım yelpazesindeki farklı aktörler için eğitim dahil olmak üzere
uyumlu hale getirilmiş bir Standartlar ve tamamlayıcı araçlar paketinin bir parçasıdır.
Standartlar, etki yönetimi ve ölçümüne ilişkin endüstri liderliğindeki diğer girişimler tarafından üstlenilen
mevcut çalışmaları temel alır ve tamamlar. Aynı yapı, tüm SDG Impact Standartlarında (Teşebbüslere,
Tahvil İhraççılarına ve Özel Sermaye Fonlarına yönelik ve OECD-UNDP Sürdürülebilir Kalkınmanın
Finansmanı Etki Standartları için) izlenir. Bu şekilde, Standartlar, etki yönetimini ve SKA’ları karar alma
sürecine entegre etmek için ortak bir dil ve yaklaşım yaratır, SKA’lara yönelik ilerlemeyi baltalayan
mevcut piyasa uygulamalarındaki boşlukları doldurur ve SKA finansman çözümlerinde daha fazla
sektörler arası işbirliği ve yenilik olanaklarını arttıran bir ortam yaratmak için ekosistemdeki farklı
aktörleri birbirine bağlar. (bkz. Şekil 2).
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Şekil 2 Özel Sermaye Fonlarına yönelik SDG Impact Standartları

Kaynak: UNDP ve OECD

Standartlar, üst düzey etki yönetimi ilkelerini 5 eyleme geçirilebilir hale getirmeye yardımcı olur ve etkiyi
uygun şekilde ölçmek ve yönetmek için hangi çerçevelerin, metodolojilerin ve araçların kullanılması
gerektiğinin seçimine rehberlik eder. SKA’ları ve Etki Yönetimi Projesi (EYP) ortak normlarını içerirler
ve metrikler ve sınıflandırmalar dahil olmak üzere mevcut araç ve çerçevelerin uygulanması için bir
işletim sistemi sağlarlar. Sağlam bir dahili etki yönetim sistemi oluşturarak, Standartları benimseyen
Teşebbüsler, hükümetlerin, düzenleyici kurumların, yatırımcıların ve diğer paydaşların büyüyen ve çeşitli
sürdürülebilirlik raporlaması ve açıklama gerekliliklerini ve beklentilerini karşılamak için çok daha iyi bir
konumda olacaktır.
Sonuç olarak, Standartlar, Teşebbüslerin sorumlu iş uygulamalarını benimsemelerini ve sürdürülebilir
bir şekilde çalışma ve sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara katkıyı optimize etme niyetiyle etki
yönetimini kurumsal sistemlere ve karar alma uygulamalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

5
Etki yönetimi ilkelerinin örnekleri arasında Etki Yönetimi için Çalışma İlkeleri (OPIM), Birleşmiş Milletler Çevre Programı – Finans
Girişimi (UNEP-FI) Pozitif Etki Finansmanı İlkeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi CFO Entegre SKA Yatırımları ve
Finansmanı İlkeleri ve Sosyal Value International’ın yedi sosyal değer ilkesi yer alır.
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Standartlar, 2030 sonrası SKA’larda ve/veya ilgili hedef ve göstergelerde gelecekte yapılacak
değişikliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. SKA’ların yapısında veya biçiminde yapılacak
değişiklikler, kendi başına bu Standartlarda değişiklik yapılmasını gerektirmeyecektir.

Standartları kimler kullanabilir?
Standartlar, halka açık Teşebbüsler, kamu yararına ve özel kuruluşlar (hem kar amaçlı hem de kar
amacı gütmeyen kuruluşlar), sivil toplum kuruluşları (STK’lar), küçük ve orta ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
ve devlete ait ve diğer kamu sektörü kuruluşları dahil olmak üzere- büyüklük, coğrafya veya sektör
ne olursa olsun - sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu
katkıda bulunmaya kararlı tüm Teşebbüsler içindir. Doğrudan operasyonlarında, tedarik ve değer
zincirlerinde (örneğin, net sıfır karbonlu geleceğe geçiş yapan Teşebbüsler) olumsuz etkilerden
kaçınmak veya bunları azaltmak isteyen Teşebbüsler için olduğu kadar, ürün ve hizmetleri aracılığıyla
mevcut ve yeni müşteriler ve diğer Paydaşlar için olumlu etkiler yaratmak isteyenler için de aynı
derecede önemlidir.
Bu Standartların uygulanması, söz konusu Teşebbüsün türüne, büyüklüğüne ve faaliyet bağlamına
bağlı olarak farklı görünecektir, ancak Standartlar buna ayak uyduracak kadar esnektir ve herhangi
bir denetçi güvence görevinde olduğu gibi, güvence verenlerin, güvence görüşlerini oluştururken bu
farklılıkları hesaba katmak için uygun yargıda bulunmaları beklenir.

Mikro ve Küçük Teşebbüsler
Bu Standartları mikro ve küçük Teşebbüslerde uygulamak nispeten basit olabilir ve pahalı olması
gerekmez. Mikro ve küçük Teşebbüsler daha az karmaşık, daha esnek olma eğilimindedir, kararları
verenler ile kararlardan etkilenenler arasında daha az ayrım derecesine sahiptir ve Paydaşları ve içinde
faaliyet gösterdikleri topluluklarla zaten yakın bağlantıları vardır. Mikro ve küçük Teşebbüsler için bir
kullanım kılavuzu hazırlanacaktır.

Diğer aktörler
Standartlar aynı zamanda değer zincirindeki diğer aktörler için bir Teşebbüs’ün etki yönetimi
kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınmayı ve SKA’ları ilerletmeye yönelik stratejiler hakkında sorgulama,
değerlendirme ve karar verme çerçevesi oluşturmak için faydalı bir rehberdir. Buna, Yatırımcıların
yatırım yetkilerinin, yönergelerinin ve durum tespitlerinin çerçevesini belirlemesi; Analistlerin,
danışmanların, sigortacıların ve araştırma evlerinin müşterilerine tavsiyelerde bulunması, güvence
sağlaması veya uygulamaları kıyaslaması; ve Hükümet ve politika yapıcıların, politika ve düzenlemeleri
Standartlarla uyumlu hale getirmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve SKA taahhütlerinin
yerine getirilmesini desteklemek için politika önceliklerine uygun olarak benimsenmesini desteklemesi
dahildir.

Standartlar nasıl organize edilir
Standartlar
Standartların amacı, bir Kuruluşun sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterme ve SKA’lara olumlu
katkıda bulunma olasılığını artıran strateji, yönetim yaklaşımı, şeffaflık ve yönetişim gereksinimleri
tanımlamaktır. Bunlar bir garanti vermezler. UNDP, Tüm Teşebbüsler Standartları uyguluyor olsaydı,
sürdürülebilirliğe ve SKA’ların gerçekleştirilmesine olumlu katkı olacağına inanmaktadır.
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Standartlar, Teşebbüslere, sorumlu iş ve etki yönetimi uygulamalarını kurumsal sistemlerine ve iç
karar alma süreçlerine entegre ederek daha sürdürülebilir şekilde çalışmalarına ve sürdürülebilir
kalkınmaya ve SKA’lara katkılarını optimize etmelerine yardımcı olmak için bir ‘en iyi uygulama’ kılavuzu
olarak sağlanmaktadır. Teşebbüsler, Standartları bir boşluk analizi ve öz değerlendirme aracı olarak
kullanmaya ve zaman içinde boşlukları doldurmaya ve uygulamayı geliştirmeleri konusunda teşvik
edilmektedir. Standartlar, sağlanan sözlük ve rehberle birlikte kullanılmalıdır.

Sözlük
Kapsamlı bir Sözlük, Standartları destekler ve onun temel bir uzantısıdır. Terimler, Standartlarda
kullanıldıklarında, Sözlükte verilen anlamlara sahiptir.

Rehberlik materyalleri
Uygulama Göstergesi düzeyindeki Kılavuz Notlar, Standart kullanıcılarının Standartları tutarlı bir şekilde
yorumlamasına, hayata geçirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak için Standartların kapsamının
ve pratik uygulamasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için verilmiştir. İlgili çerçevelere, araçlara ve
kaynaklara ve (varsa) örneklere linkler de verilmektedir. Standartları kullanan Teşebbüsler ile vaka
çalışmaları geliştirildikçe zaman içinde daha fazla örnek eklenecektir.

Güvence Çerçevesi ve SDG Impact Seal
Standartlarla paralel olarak bir dış güvence çerçevesi ve SDG Impact Seal geliştirilmektedir. Bağımsız
güvence, pazar güvenini ve itikatini oluşturmak ve etki yıkama veya taleplerin aşırı beyan edilme
potansiyelini azaltmak için önemli bir mekanizmadır.
Güvence süreci, Teşebbüsün Standartların amacına ulaşmak için yürürlükte olan politikalara ve
süreçlere sahip olduğuna dair güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır. Güvence Çerçevesi ve Güvence
Protokollerinin geliştirilmesi, kalite ve sağlanan şeffaflık düzeyi bakımından farklılık gösterebilen özel
güvence yaklaşımlarının çoğalması riskini de azaltacaktır.
Standartların en iyi uygulamayı temsil ettiğini ve bunları tam olarak uygulamanın Teşebbüslerin
zamanını alacağını kabul ederek, karşılanması gereken, ancak zaman içinde en iyi uygulama
göstergelerine yönelik sürekli iyileştirme gerektiren minimum eşiklere karşı güvence sağlanacaktır.
Teşebbüslere, öz değerlendirmeden, etki yönetimi uygulamalarını bağımsız bir akredite güvence
sağlayıcı tarafından düzenli aralıklarla güvence sağlatma uygulamasına geçmeleri şiddetle tavsiye
edilir. Güvence protokolleri ve minimum eşikler kamuya açık olacak ve Teşebbüslere, uygulamalarının
akredite bir güvence sağlayıcıdan bağımsız güvencesini almaya çalışmadan önce uygulama yol
haritalarını planlamalarında yardımcı olabilir.

Diğer tamamlayıcı kaynaklar
Standartlar ve güvence verenlere yönelik eğitim, Social Value International ile birlikte geliştirilmektedir.
Duke Üniversitesi bünyesinde CASE aracılığıyla giriş niteliğinde bir çevrimiçi etki ölçümü ve yönetimi
eğitim kursu da geliştirilmektedir. SDG Impact, Standartları, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Açıklaması
(SKAA) Tavsiyeleri ve Entegre SKA Yatırımları ve Finansına ilişkin UNGC CFO İlkeleri ile eşleştirmiştir.
Uygulamaya rehberlik etmek ve Kuruluşların Standartları bir öz değerlendirme aracı olarak
kullanmasına yardımcı olmak için Excel çalışma kitapları sağlanacaktır.
Yayınlandığı tarihte, rehberlik, güvence çerçevesi ve eğitim materyalleri geliştirme aşamasındadır.
Güncel bilgileri almak ve kaynaklar kullanıma sunuldukça onlara erişmek için www.
sdginvestorplatform.undp.org adresini ziyaret ediniz.
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