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Önsöz 
Uluslararası toplumun yaşam ve iş yapma tarzımızı dönüştürmek ve günümüzün çevresel, sosyal ve 
ekonomik sorunlarının gidişatını değiştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler’ in 2030 Gündemi ve 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine uyum sağlamak gibi zorlu bir görevi vardır. Özel sektör bu hedeflerin 
önemli bir parçasıdır. Avrupa’daki iş dünyasının %99,8’ini temsil eden KOBİ’ler sürdürülebilir değişimin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Fakat bu işletmeler çoğu zaman bu görevi gerçekleştirecek araç ve 
bilgiden yoksundurlar.  
 
KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı, yenilikçi ve yeni nesil eğitim yöntemleriyle yeşil sektör becerilerini 
geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
desteklemeyi ve bu işletmelere rehberlik etmeyi amaçlayan bir Erasmus+ projesidir. Proje, bu 
doğrultuda mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanları rehberliğinde 
oyunlaştırma ve işyerinde öğrenme pedagojilerini kullanır. Bu sayede KOBİ’lerin etkileşimsel 
ortaklıklardan dönüşümsel ortaklıklara geçerek etki ölçmek için yeni yöntemler ve yaklaşımlar 
keşfetmesi veya yerel topluluklarla işbirliği yapmak için anlamlı yollar bularak sürdürülebilir bir değişim 
yaşaması hedeflenmektedir. 
 
KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortam, şirketlere ve eğitimcilere sürdürülebilir kalkınmaya geçiş yapmak 
için yenilikçi yeni nesil araçların bir derlemesini sunmaktadır. Bu araçlardan ilki, KOBİ’lerde 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulamaya Yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’dir. Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanmasında KOBİ personelini 
desteklemek için çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) öğretmenleri, eğitmenleri ve 
danışmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Avrupa çapında anlaşılabilecek 
yeterlilikleri, becerileri, bilgileri ve seviyeleri tanımlamak için ortak bir dil kullanarak MEÖ aracılığıyla 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde SKH’lerin uygulanmasına ilişkin bir referans sağlamaktadır. 
 
Ek olarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa çapında eğitim materyallerinin geliştirilmesi için ortak 
bir temel olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim yoluyla KOBİ’lerde SKH’lerin 
uygulanmasını desteklemek üzere etkin bir şekilde hareket edebilmek için öğrencilerin öğrenmesi 
gerekenleri ve geliştirmeleri gereken bilgi ve becerileri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Bu amaçla 
eğitim yöneticilerine, kurs tasarımcılarına, öğretmenlere, öğretmen eğiticilerine, denetim organları vb. 
kurumlara alandaki çabalarını konumlandırmak ve koordine etmek için mevcut uygulamalar üzerinde 
düşünmeleri ve sorumlu oldukları öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlamak için 
gerekli araçları sağlamaktadır. 
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Tanımlar 
İş geliştirme 

İş geliştirme; satışların artırılması, işletmenin büyümesi, yeni ortaklıklar kurma ve kar artırımı gibi 
alanlarda bir işletmeyi geliştirmek için yapılan faaliyetleri, fikirleri ve girişimleri içermektedir. 

İş Modeli 

Bir iş modeli, bir şirketin işlerini daha karlı hale getirmek için temel stratejisi ve üst düzey planıdır. 
Genellikle satılacak ürün ve hizmetlerin, hedef pazarların, beklenen giderlerin ve gelir kaynaklarının 
tanımlarını içermektedir.  

İş Planı 

Bir iş planı, genellikle pazarlama, finansman ve işletmelerin belirli konulara yaklaşımlarından oluşan, 
işletme hedeflerinin ve bunlara ulaşma stratejisinin ayrıntılı bir tanımını sunan yazılı bir belgedir. 

Küresel Raporlama Girişimi (KRG) standartları 

KRG standartları işletmelere, sürdürülebilirlik başarılarını ve bunların istikrarlı, güvenilir ve hesap 
verebilir şekilde raporlanmasını yardımcı olan ortak bir dil sağlamaktadır. 

Yeşil Beceriler 

Yeşil beceriler, iş dünyası, endüstri ve toplum içinde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği 
sağlamak, geliştirmek ve desteklemek için gereken bilgi, beceri ve tutumları ifade etmektedir. 

Kalite Güvence Stratejileri 

Kalite güvence stratejileri, sunulan hizmetlerin ve üretilen ürünlerin kalitesindeki sorunları önlemek, 
tespit etmek ve düzeltmek için kullanılan tekniklerin ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.  

Yaygınlaştırma Faaliyetleri 

Yaygınlaştırma Faaliyetleri, genel anlamda toplumla iletişime geçmek, belirli bir konuda bilgi ve 
uzman görüşü sunmak amacıyla çeşitli iletişim ve yayın araçlarının kullanımını ifade etmektedir.  

PUKÖ Döngüsü 

PUKÖ döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al), proje gelişiminin sürekliliğini sağlamak ve süreç 
içindeki değişimlere ayak uydurmak için bir proje planlama aracı olan, 4 adımlı ve kendini tekrarlayan 
bir modeldir. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen, 2030 yılı için 
öngörülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bir parçasıdır. Bunlar, 2030 yılına kadar barış, refah ve 
küresel sürdürülebilirliğe ulaşma yolunda tüm ülkeler, işletmeler ve topluluklar arasında küresel bir 
ortaklık için ortak hedef olarak çalışan, bu konuda kalıcı çözümler üreterek toplumların yaşam 
stillerinde köklü değişiklikler yapmayı planlayan17 küresel hedeftir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Göstergeleri 

SKH göstergeleri, süreçlerin takibini, şeffaflığını ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 
tamamlanmasıyla ilgili olarak tüm paydaşların hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olan küresel 
göstergeler bütünüdür.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİler) 

KOBİ'ler, değeri ülkelere göre değişen belirli bir eşiğin altında gelire, aktif varlığa ve işçi sayısına sahip 
olan işletmelerdir.  

Stratejik Eylem Planlama 

Stratejik eylem planlama, hedef belirleme, bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemlere karar verme ve 
bu eylemleri gerçekleştirmek için bütçe belirleme süreçleridir. Öz kaynaklar (bütçe) ve hedeflere 
ulaşmak için kullanılacak yollar strateji planlarında tanımlanır. 

Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Üç kısımdan oluşmaktadır: ekonomi/karlılık, çevre/dünyamız ve 
sosyal/insanlar. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları 

Avrupa’da Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında çalışan her bir eğitimci, danışman ve öğretmeni 
kapsamaktadır. 
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Özet 
Bu belge, bir Erasmus+ projesi olan KOBİ’lerde SKH’lerin uygulanmasının mesleki eğitim ve öğretim 
yoluyla desteklenmesi  (kısaca KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı) kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulamaya Yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ni 
sunmaktadır.  

1. Bölüm, çerçeveyi, çerçevenin amaçlarını, hedeflerini, yapısını ve işlevlerini  kısaca tanımlamaktadır 
ve KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasını etkin bir şekilde desteklemek için Mesleki Eğitim ve Öğretim 
uzmanlarının ve danışmanlarının ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri ortaya koymaktadır. 

2. Bölüm, Avrupa'daki genel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri politikası ve ilgili ortakların ülkelerindeki 
(İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye) ulusal politika ve yönergeler ışığında çerçevenin 
geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca çerçevenin karşılaması gereken kriterleri de belifade 
etmektedir. 

3. Bölüm, çerçevenin kapsadığı altı yeterlilik birimini açıklar ve tutarlılık matrisinin yanı sıra bu 
yeterliliklere karşılık gelen olgusal, kavramsal, işleyişsel ve tutumsal bilgiyi belirleyebilmek ve 
seçebilmek için yararlanılabilecek temel kavram ve ilkeleri sunar. 

4. Bölüm, ilgili bilgi, beceri ve tutumların yapılarını kapsayarak, AYÇ (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) 
5.Seviye ve ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi) prensiplerine göre 
tanımlanmış ilgili hedefleri ve öğrenim getirilerini her ünite için detaylandırmaktadır. 

5. Bölüm, çerçevenin ana hedefleri olarak Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve danışmanları için 
ayrıntılı değerlendirmelerle, bundan yararlanacak paydaşlar özelinde uygulamanın yol haritasının ana 
hatlarını vermektedir. Çerçevenin eğitim, danışmanlık ve değerlendirme süreçlerini destekleme 
potansiyeli bu bölüm kapsamında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

6. Bölüm, Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının uygulanacak eğitim aşamalarını planlarken sürece 
dahil edecekleri içerikleri ve işletmelere yönelik Danışmanlık hizmetlerini ele almaktadır.  Bu bölümde 
ayrıca hem Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının hem de danışmanlık hizmeti sunanların 
uygulamanın yol haritası hakkında ön bilgi edinmeleri için atölye öğreniminin yenilikçi yöntemleri de ele 
alınmaktadır.   
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Bölüm 1: Çerçeve Hakkında 
SKH'leri KOBİ'lerde uygulamaya yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa çapında eğitim 
müfredatı ve materyallerinin geliştirilmesi için ortak bir temel sağlamaktadır. Çerçeve, Beş Avrupa 
ülkesinden ortaklarla iş birliği içinde yürütülen “Küçük ve orta ölçekli işletmelerde Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin MEÖ aracılığıyla desteklenmesi (kısaca KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı)” 
Erasmus+ projesi kapsamında geliştirilmiştir. Bu ülkeler ve kurumlar şunlardır: İrlanda (INQS), İtalya 
(FRI), Portekiz (Mindshift), İspanya (INFODEF ve AEICE) ve Türkiye (İstanbul Valiliği). 

Çerçeve, MEÖ uzman ve danışmanların bu sürece liderlik eden KOBİ personelini desteklemek için 
yeterliliklerini güçlendirerek, KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanması alanındaki ihtiyacı gidermeyi 
amaçlamaktadır. Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarının ve danışmanlarının, kendi iş ortamlarında 
SKH'lerin uygulanmasından yararlanmak için eğitim ve danışmanlık yoluyla KOBİ personelini etkin bir 
şekilde desteklemek için sahip olması gereken yeterlilikleri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Çerçeve 
ayrıca, öğrencilerin farklı kabiliyet ve yeterlilik seviyelerini daha iyi ele alabilmek için, genel ve özel olarak 
iki alanda yeterlilik türlerini de tanımlamaktadır. Genel yeterlilikler, işletme bağlamlarında 
sürdürülebilirliğin temellerine yönelik açıklamaları kapsarken; özel yeterlilikler KOBİ'lerde 
sürdürülebilirlik hedeflerinin entegrasyonu ile ilgili somut yönleri, yöntemleri ve teknikleri 
kapsamaktadır. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim uzman ve danışmanlarının mevcut eğitim ve 
danışmanlık uygulamaları üzerinde değerlendirmelerde bulunmalarını, iyileştirme fırsatlarını 
öngörebilmeleri ve KOBİ personeline işletmelerinde sürdürülebilirlik odaklı eylemden yararlanmaları için 
en etkili desteği sağlaması adına çabalarını koordine etmeleri için araçlar sağlamaktadır. 

Çerçeve, sürdürülebilirliği sistemlerine entegre edebilen KOBİ'leri etkin bir şekilde desteklemek için 
mesleki eğitim ve öğretim uzman ve danışmanlarının sahip olması veya geliştirmesi gereken bilgi, 
beceri ve tutumları tanımlayarak, bu alanda çalışanlar için temel gereksinimler ve ulaşılması gereken 
yeterlilik seviyeleri hakkında ortak bir zemin oluşturmaktadır. Bu, tanımlanmış ve yaygın olarak kabul 
edilen kalite standartları dahilinde bu hizmetleri sağlamak için yeterliliklerini kendi kendilerine 
değerlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca bu alandaki uygulamalarını şekillendirmelerini ve mesleki 
gelişim basamaklarını buna göre düzenlemelerini sağlamaktadır. 

Çerçeve tarafından hedeflerin, içeriğin ve yöntemlerin açık bir şekilde tanımlanması için sağlanan ortak 
temel, derslerin, müfredatların ve niteliklerin şeffaflığını ve aktarılabilirliğini artıracak ve böylece 
KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasını artırmak için Avrupa genelinde iş birliğini teşvik edecektir. Bu, 
projeye doğrudan dahil olan beş ülkedeki ve projeden yararlanabilecek diğer tüm Avrupa ülkelerindeki 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde sürdürülebilirlik hedeflerinin uygulanmasını amaçlayan temel politika 
hedeflerini ve programlarını kapsamlı bir şekilde destekleyecektir. 
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Çerçevenin kapsamlı yapısı, MEÖ personelinin eğitimi ve danışmanlık hizmetleri tarafından 
desteklenen, işletme ortamlarında SKH'lerin uygulanmasına yönelik eksiksiz, çok boyutlu ve çok 
paydaşlı bir yaklaşım sağlamaktadır. 

Şekil 1, çerçevenin kapsadığı altı yeterlilik birimini göstermektedir. SKH'lerin temellerinden ve yeşil 
becerilerden, SKH'lerin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin temel 
süreçlere ve eylemlere doğru evrilirler. KOBİ'lerde sürdürülebilirlik odaklı işletme geliştirmenin özellikleri, 
her bir yeterlilik birimi için tanımlanan belirli yeterlilikler aracılığıyla çerçeve tarafından karşılıklı olarak 
kapsanmaktadır. Çerçeve, altı yeterlilik birimi için, mesleki eğitim personelinin ve danışmanlarının, 
KOBİ'lerin sürdürülebilir hedefleri işletmeleri ile bütünleştirmesini etkin bir şekilde desteklemek için 
sahip olmaları veya geliştirmeleri gereken bilgi, beceri ve tutumları farklı yeterlilik ve uzmanlık seviyeleri 
düzeyinde tanımlamaktadır. 

 

Şekil 1. SKH'leri KOBİ'lerde uygulamaya yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  
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Bölüm 2: Arka Plan 
Bu çerçeve, projeye katılan beş Avrupa ülkesindeki (İrlanda, İtalya, Portekiz, Türkiye ve İspanya) 
SKH'lerin KOBİ'lerde mevcut uygulamalarının detaylı bir araştırması ve analizi üzerine geliştirilmiştir. 
İlgili tüm ülkelerde ulusal uzman grupları oluşturulmuş ve devam eden süreçlere, uygulanan 
çerçevelere ve KOBİ'leri desteklemek için mevcut eğitim ve danışmanlık hizmetlerine kapsamlı bir genel 
bakış sağlamak için araştırma sürecine katılmaya davet edilmiştir. Çerçeve, ülkelerdeki mevcut 
eğilimlerin ve uygulamaların belirlenmesinin dışında, dahil edilecek içerik ve yöntemler hakkında somut 
ihtiyaçlar ve öneriler, ele alınacak sürdürülebilirlik öncelikleri ve önerilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
seviyesi, katılımcı ülkeler arasında ve Avrupa çapında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin denkliğini ve 
uygunluğunu sağlamak için derlenmiştir. 

 Katılımcı ülkeler ve Avrupa çapında Ayrıntılı araştırma sonuçları Ek A'da mevcuttur. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, KOBİ'lerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasını 
hızlandırmak için Mesleki Eğitim ve Öğretim uzman ve danışmanlarının eğitim ve danışmanlık 
çalışmalarına rehberlik eden yenilikçi ve örneği olmayan bir çerçeve olarak ortaya çıkmaktadır. 
Araştırmalar, söz konusu ülkelerin çoğunda SKH'lerin KOBİ'lere entegrasyonunun henüz başlangıç 
aşamasında olduğunu göstermiştir, bu yüzden KOBİ’lerin sürdürülebilirlik hedefleri konusundaki 
farkındalıklarını artırmanın ve kendi alanları ile ilgili fırsatlardan faydalanmalarının önemli olduğu 
düşünülmektedir. . Çerçeve, bu somut ihtiyaçlara yanıt vermek, ayrıca halihazırda mevcut olan ve yerel 
uzmanlar tarafından tanımlanan iyi durum senaryolarını ve en iyi uygulamaları belirleyerek ve entegre 
ederek geliştirilmiştir. Bu duruma dair ülkelerdeki mevcut duruma bakıldığında; 

 İrlanda'da, bazı (özellikle kamusal) kuruluşlar bu konuyu misyon ifadelerine veya stratejilerine 
entegre etmiş olsa da SKH'lerin ticari avantajlarından yararlanmak için yerleşik bir çerçeve 
eksikliği vardır. Ulusal düzeyde alınan önlemler iyi yapılandırılmış, ancak önümüzdeki yıllar için 
henüz bir Ulusal Eylem Planı yayınlanmamıştır. SKH'ler, KOBİ'lere KSS (Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk) yükümlülüklerinin bir alt başlığı olarak, hangi durumların risk (yalnızca pazarlama 
stratejisi olarak görmemek) veya fırsat (yeni perspektifler açmak ve yeni iş olanakları 
tasarlamak) olarak değerlendirilebileceği üzerine sunulmaktadır. 

 

 İtalya'da uzmanlar, SKH'lerin entegre ve verimli bir şekilde uygulanmasının, 2030 Gündeminin 
geliştirilmesi için yerel ve bölgesel yönetimlere ve yerel paydaşlara dayanan iyi yapılandırılmış 
ve güçlü ortaklıklar gerektirdiğinden bahsetmektedir. Yerel yönetimler ve yerel temsilciler ve 
dünya çapındaki ortaklıklar geliştirmede kilit rol oynarlar ve özel politikalar belirledikten sonra 
vatandaşları ve girişimci sistemleri bu tür politikaların belirlenmesi, planlanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesine katılmaya teşvik etmede hayati öneme sahip hale gelirler.  
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 Portekiz'de, sürdürülebilirlik projelerini teşvik etmek için mali teşvikler, SKH'lerin yeniden 
tasarlanmasında KOBİ'lerin personelini desteklemek için danışmanlık-eğitim içeren bazı iyi 
durum senaryoları, odaklı işletme stratejileri ve bu projeleri teşvik etmek ve sürdürmek için yerel 
ve bölgesel girişimler konusunda en iyi uygulamalar olmasına rağmen, SKH'lerin KOBİ'lere 
entegrasyonu neredeyse başlangıç aşamasında görünmektedir. Portekiz Küresel İlkeler 
Sözleşmesi Ağı, belediyeler için SKH platformu ve SKH'lerin uygulanması düzeyinde KOBİ'leri  
destekleyen önemli bir platform olarak rol oynamaktadır. 

 

 İspanya'da, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin farkında olan ve Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne 
bağlı kalmak için bir eylem planı uygulayan az sayıda KOBİ vardır, ancak sürdürülebilirlik 
konusunda hassasiyet duyan ve işletme dayanıklılığını güçlendirmenin öneminin farkında olan 
KOBİ'lerin yüzdesi geçen son iki yıla göre artış göstermiştir. Ulusal Hükümet, Bölgesel ve Yerel 
Yönetimler, İspanyol BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı ve bazı özel ve kamu kurumları (bazı 
oluşumlar, Vakıflar, Ticaret Odaları ve hatta STK'lar dahil) SKH’lerin KOBİ'lerde uygulanmasını 
destekleyen ana aktörler ve kurumlardır. Uzmanlar, SKH'lerin üniversite düzeyinde tanıtılması, 
üniversite öğrencileri ve şirketler arasındaki işbirlikçi ortaklıkların teşvik edilmesi ve şirketleri ve 
tüm sivil toplumu hedef alan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasıyla ilgili iş 
dünyası ve sosyal alandaki fırsatların uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardır.  

 

 Türkiye'de, SKH'lerin KOBİ'lere entegrasyonu henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, 
hükümet, özel sektör ve sivil toplum iş birliği yaparak 2030 Gündemi ve ulusal öncelikler 
doğrultusunda SKH'lerin gerçekleştirilmesini teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 
Bu girişimlerin çoğu SKH 8 (Saygın bir İş ve Ekonomik Büyüme), SKH 9 (Sanayi, Yenilik ve 
Altyapı), SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim), SKH 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) ve 
SKH 17'ye (Hedefler için Ortaklıklar) yöneliktir.  

 

Çerçeve SKH’lerin temellerinden çok birlikte çalıştıkları yerel kurumların SKH’lere ulaşma konusundaki 
ortak süreçlerine odaklansa da KOBİ'ler için öncelikli veya onları en çok ilgilendiren konular olarak 
tanımlanan 11 adet SKH de ele alınmaktadır. Bu SKH’ler şunlardır.  

 SKH 3. Sağlık ve refah 
Sağlıklı yaşam sağlamak ve her yaştan herkes için refahı teşvik etmek 

 SKH 4. Kaliteli eğitim 
Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik 
etmek 
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 SKH 5. Cinsiyet eşitliği 
Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve yaş gözetmeksizin tüm kadınları güçlendirmek 

 SKH 7. Uygun fiyatlı ve temiz enerji 
Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanması 

  SKH 8. Saygın bir iş ve ekonomik büyüme 
Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı 
ve kişilere saygın bir iş sağlamayı teşvik etmek 

 SKH 9. Sanayi, yenilik ve altyapı 
Dayanıklı altyapı oluşturmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi ve yeniliği teşvik etmek 

 SKH 10. Azaltılmış eşitsizlikler 
Ülke içindeki ve ülkeler arasında eşitsizliği azaltmak 

 SKH1 1. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar 
Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak 

 SKH 12. Sorumlu tüketim ve üretim 
Sürdürülebilir tüketim ve üretim düzenlerini sağlamak 

 SKH 13. İklim eylemi 
İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil önlemler almak 

 SKH 15. Karasal yerleşimler 
Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını korumak, restore etmek ve teşvik etmek, ormanları 
sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek ve arazi bozulmasını durdurmak 
ve tersine çevirmek ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak 

Bununla birlikte SKH konusundaki araştırmalar, işletmelerin boyutu (büyük işletmeler veya KOBİ'ler)  ve 
yapısından çok ülkeye veya sektöre özgü farklılık göstermektedir. Bu, MEÖ uzmanları ve 
danışmanlarının KOBİ'lerde sürdürülebilirlik odaklı işletme geliştirmeyi desteklemek için yerel olarak 
çalışırken dikkate almaları gereken bir faktördür ve bu amaçla çerçeve belirli içerik ve metodolojik 
yaklaşımlar yoluyla da ele alınmaktadır. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, KOBİ personelini SKH'leri uygulamak için desteklemeyi amaçlayan 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için birleştirici bir yaklaşım sunmayı 
amaçlamaktadır. Araştırmalar, Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve danışmanların bu bağlamdaki 
sürekli gelişimlerine ve uygulamalarına rehberlik etmek için bu ortak çerçeveye duyulan ihtiyacı kanıtlar 
niteliktedir. Şu anda, çeşitli çerçeveler ve ulusal strateji planları, ortak ülkelerde SKH'lerin 
uygulanmasına rehberlik etmekte, ancak bunlar genellikle SKH Küresel Pusulası'na ve ayrıca Yeşil 
Beceriler ve KSS’lerle ilgili çerçevelere yöneliktir. Özellikle KOBİ'leri hedefleyen bazı danışmanlık-eğitim 
hizmetleri halihazırda ulusal düzeyde mevcuttur, ancak uzmanlar, çabaların yetersiz olduğunu ve hem 
içerik hem de metodolojiler açısından yukarıda belirtilen çerçevelerle uyumlu olması için iyileştirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Ülke bazında bakıldığı zaman şu bilgilerle karşılaşılmaktadır: 

 İrlanda'da, SKH'ler konusu esas olarak KSS yoluyla yönlendirilmiş durumdadır ve bu konu özellikle 
KOBİ'lere sağlanacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ele alınmak durumundadır. Uzmanların 
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tavsiyeleri, KOBİ'ler için net bir değer önerisine dayalı olarak somut ihtiyaç ve çıkarlarını karşılamak 
için içerik ve stratejilerin dikkatli bir şekilde tasarlanmasının önemini özellikle hedeflemektedir; 
KOBİ'ler için gerçek değer yaratan ve yeni fırsatlar yaratan yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak 
mevcut belgeleri ve platformları kullanmak; bu tür önlemler için ulusal veya Avrupa düzeyinde 
uygulanabilecek teşviklerin olup olmadığını netleştirmek; geliştirilebilecek ve yayınlanabilecek diğer 
eylemlere karşı hazırlıklı olmak, KSS ile aradaki bağlantıyı ve/veya ayrımı netleştirmek öneriler 
arasındadır.  

 İtalya'da, KOBİ'lerin 2030 Gündeminin gerçekleştirilmesindeki merkezi rolünü resmi olarak tanıyan 
ve vurgulayan stratejik bir çerçevenin geliştirilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bu 
çerçeve, sürdürülebilir kalkınma modelinden kaynaklanan fırsatları değerlendirmek için performans 
ve etkiyi ve etkili çözümleri ve teşvikleri izlemek için mekanizmalar içeren, KOBİ personeli arasında 
SKH bilincini artırmaya ve süreçte hesap verilebilirliğini artırmaya odaklanmalıdır. Danışmanlık-
eğitim süreçleri daha sonra bu çerçeve üzerinde yapılandırılmalı, belirlenen sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmak için gerekli girişimcilik kültürünü oluşturmak için bölgesel ve yerel düzeyde 
onaylanmalıdır. 

 Portekiz'de, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek için yapılan danışmanlık-eğitim 
çalışmalarının çoğu, SKH Pusulası'na dayanmaktadır. Uzmanlar, sürece rehberlik etmek için çok 
pratik bir çerçeve olduğuna ve bu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin geliştirilmesine ilham vermesi 
gerektiğine ve önerilen her bir adımın uygulanmasını kolaylaştırmak için gereken temel yeterliliklerin 
haritalandırılmasına yardımcı olacağına inanıyor. GRI standartları ve Üçlü Model çerçevesi de 
ulusal düzeyde tanınmaktadır ve kullanılmaktadır. Bunların her ikisi de hesap verebilirlik ve yeşil 
becerilerle ilgili olarak dikkate alınması gereken bazı kritik yeterlilikleri vurgulamaktadır. 

 İspanya'da, eğitim programlarının çoğu eğitim yöneticilerine veya şirket personeline odaklanmıştır 
ve öğreticiler için eğitim fırsatlarına rastlanmamıştır. Mevcut eğitim kursları genellikle 2030 
Gündeminin uygulanmasına yönelik Eylem Planı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik KOBİ 
Rehberi ve SKH Küresel Pusulası'nı takip eder, ancak uzmanlar tarafından süreci kolaylaştırmanın 
bir yolu olarak bir yeterlilikler çerçevesinin geliştirilmesi SKH'lerin KOBİ'lere entegrasyonu ve hedef 
konu ile ilgili danışmanlık-eğitim standartlarını yerine getirirken daha fazla KOBİ'ye ulaşarak sürecin 
daha hızlı yayılmasını sağlamak adına tavsiye edilmiştir. 

 Türkiye'de uzmanlar, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin KOBİ'ler tarafından SKH'lerin tanınmasını 
ve bilinirliğini hızlandırmasını tavsiye etmektedir; bunun için de sürdürülebilirliğin iş dünyasına nasıl 
entegre edileceğine dair uluslararası standartlar hakkında rehberlik, ayrıntılı talimatlar ve bilgi 
sağlayarak, süreci yönetmek için temel yeterlilikleri vurgulamak; KOBİ'lerde SKH'lerin 
uygulanmasını teşvik eden politikalar hakkında daha fazla bilgi sağlamak; ve KOBİ'lerin ülkeye özgü 
sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarının yanı sıra bunları gerçekleştirme stratejilerinin belirlenmesine 
yardımcı olmak, şirketlerin uzun vadede dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırmak bu tavsiyeler 
arasındadır.  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, yukarıda belirtilmiş olan mevcut yapılardan ve faaliyetlerden esinlenmiş 
ve araştırmacılar tarafından iş dünyasında ve somut olarak KOBİ'lerde sürdürülebilirlik hedeflerinin 
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etkin bir şekilde uygulanmasını desteklemek için çok önemli olduğu yaygın olarak kabul gören altı konu 
etrafında yapılandırılmıştır. Bu altı konu şunları içerir: 

 

 SKH’lerin ve İş Fırsatlarının Temelleri: 
SKH’ler nelerdir ve iş dünyası için neden önemlidir? 

 KOBİ'lerde Yeşil Beceriler: 
Yeşil beceriler nelerdir ve KOBİ'lerde  SKH’lerin uygulanması için neden önemlidir? 

 Sürdürülebilirlik Öncelikleri Tanımı: 
SKH'ler çerçevesinde işletme ihtiyaçları ve fırsatları nasıl değerlendirilir? 

 Strateji ve Eylem Planı Tasarımı: 
Bir işletmede sürdürülebilirlik öncelikleri somut stratejilere ve eylemlere nasıl dönüştürülür? 

 PUKÖ Döngüsü: 
Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsü modeli, stratejik planın uygulanmasını ve takibini 
nasıl destekler? 

 Başarıların Yaygınlaştırılması 
Uygulanan girişimler ve bunların ölçülen etkisi nasıl raporlanır ve paylaşılır? 

 
Bu tematik alanlar daha sonra çerçeveyi yapılandırmak için yeterlilik birimleri olarak yeniden 
tanımlanmıştır. Her yeterlilik birimi için, Öğrenme Kazanımları, çerçevenin ortak ülkelerde ve Avrupa 
genelinde hedef gruba uygunluğunu ve yeterliliğini sağlamak için ulusal uzmanlar tarafından belirlenen 
minimum gereklilik olan AYÇ Seviye 5'e göre düzenlenmiştir. Çerçevenin alandaki önde gelen 
uygulamalar ve önerilerle uyumlu olmasını sağlamak adına öğrenme hedeflerinin tanımı için 
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi de dahil olmak üzere alanda öncü metodolojiler uygulanmıştır.  
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Bölüm 3: 6 Yeterlilik Birimi 
SKH'leri KOBİ'lerde uygulamak için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, mesleki eğitim ve danışmanlık 
hizmeti yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde sürdürülebilirlik odaklı iş geliştirmeyi desteklemek için 
gerekli ve uygulanan altı yeterlilik birimine bir referans sağlamaktadır. Bu altı yeterlilik birimi, uzmanların 
KOBİ'lere işletmelerinde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik etkin bir şekilde destek vermeleri için gerekli 
olarak tanımlanan tüm bilgi, süreç ve metodolojileri kapsamaktadır. 

Ünite 1: İş Dünyasında SKH'lere Giriş  
Bu ünitede SKH'lerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve sonraki birimlerin 
gelişimi için gerekli arka planı belirleyerek bunların iş dünyası ile olan ilgisini genişletmek 
amaçlanmaktadır. 
 
Ünite 2: KOBİ’lerde Yeşil Becerilerin rolünü anlama 
Bu ünitede Mesleki Eğitim ve Öğretim uzman ve danışmanlarını, yeşil becerileri ve 
bunlarla ilgili yeni işletme modellerini tanımaları konusunda desteklemek, KOBİ'lerde 
SKH'lerin uygulanmasıyla olan ilgilerini belirleyebilmek amaçlanmaktadır. 
 
Ünite 3: Sürdürülebilirliğin Önceliklerini Tanımlama 
Bu ünitede SKH'ler çerçevesinde işletme ihtiyaçlarını ve fırsatlarını belirleyen MEÖ uzman 
ve danışmanlarını desteklemek amaçlanmaktadır 
 
Ünite 4: Sürdürülebilirlik Stratejilerini ve Eylem Planlarını Tasarlama 
Bu ünitede Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarını ve danışmanlarını bir işletme 
ortamında sürdürülebilirlik önceliklerini somut stratejilere ve eylemlere dönüştürme 
konusunda desteklemek amaçlanmaktadır. 
 
Ünite 5: PUKÖ Döngüsünü Uygulamak 
Bu ünitede Stratejik sürdürülebilirlik eylem planının uygulanmasını ve takibini 
desteklemek için bir planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsü modeli uygulamada MEÖ 
uzman ve danışmanlarını desteklemek amaçlanmaktadır. 
 
Ünite 6: Sürdürülebilirlik Başarılarını Yaygınlaştırılma 
Bu ünitede MEÖ uzman ve danışmanlarını, uygulanan sürdürülebilirlik girişimleri ve ilgili 
ölçülen etkiyi raporlama ve yayma konusunda desteklemek amaçlanmaktadır. 
 

Bu yeterlilik birimleri, Avrupa genelinde anlaşılmaları ve uygulanabilmelerini sağlamak için, Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi 5 düzeyine göre ve bilgi, beceri ve tutumlar açısından tanımlanan ilgili öğrenme 
kazanımlarına çevrilmiştir. Her bir yeterlilik birimine karşılık gelen olgusal, pratik ve tutuma yönelik 
kriterleri belirlemek ve seçmek için bir tutarlılık matrisi kullanıldı. 
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Kriterler Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3 Ünite 4 Ünite 5 Ünite 6 

Ünitelere yönelik Temel Kavramlar x x x x x x 

Somut Uygulama Örnekleri x x x x x x 

KOBİ’ler bağlamında özel noktalar x x x x x x 

Somut Eğitim ve Danışmanlık 
Metodolojileri, Stratejileri ve/veya 
Araçları 

x x x x x x 

Eyleme dönük yönlendirmeler  x x x x x x 

Şekil 2: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini geliştirmek için tutarlılık matrisi 

  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, giderek detaylandırılmış ve özelleştirilmiş üç katmanlı bir yapıyla   
yeterlilikleri organize eder ve geliştirir: 

Katman 1 
6  

Ünite  

İş dünyasında sürdürülebilirliğin temellerinden planlama, uygulama, izleme ve başarılara 
ulaşma için somut süreçler ve metodolojilere kadar altı yeterlilik birimi tam bir proje döngüsü 
yaklaşımı izlenerek tanımlanmıştır. 

Katman 2 
54 Yeterlilik 

Toplamda 54 yeterlilik, kendi işletme ortamlarında SKH'leri uygulayan KOBİ personelini 
desteklemek için Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve danışmanlarına Avrupa 
standardında referanslar sağlamaktadır. Her boyut, Avrupa yönergeleri ve Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi izlenerek bilgi, beceri veya tutum olarak tanımlanmaktadır. 

Katman 3 
2 Tip Yeterlilik 

İşletme bağlamlarında sürdürülebilirliğin temelleri ile KOBİ'lerde sürdürülebilirlik hedeflerini 
entegre etmek için somut yönelimler, yöntemler ve teknikler arasında ayrım yapan genel ve 
özel olmak üzere iki tür yeterlilik tanımlanmıştır. Bu, hedeflenen konuda KOBİ'lere danışmanlık 
hizmetleri sunanlar için özellikle tavsiye edilen yüksek uzmanlık standardı olan SKH'lerin iş 
dünyasına entegrasyonuna ilişkin yetkinlik ve uzmanlık alanındaki iki katmanı işaret 
etmektedir. 
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Bölüm 4: Öğrenme Kazanımları 
SKH'leri KOBİ'lerde uygulamak için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini yapılandıran altı yeterlilik birimi ve 
üç katmanlı yaklaşım göz önünde bulundurularak, Avrupa çapında en yaygın olarak benimsenen 
ECVET formülü (25 saat = 1 ECVET kredisi) dikkate alınarak bir eğitim müfredatı tasarlanmıştır.  

Tüm öğrenme kazanımları, aşağıdaki tabloda sunulan AYÇ Seviye 5 tanımlayıcıları dikkate alınarak 
MEÖ uzmanları ve KOBİ personelinin, KOBİ'lerde SKH'lerin MEÖ aracılığıyla uygulanmasını 
desteklemek için geliştirmesi gereken bilgi, beceri ve tutumlar bakımından tanımlanmıştır. 

Bilgi Beceriler Tutumlar 

Bir çalışma veya öğrenme 
alanında geniş kapsamlı, 
özelleşmiş, olgusal ve teorik 
(kuramsal) bilgi; söz konusu 
bilginin sınırları hakkında 
farkındalık. Örn: bilmeleri 
gerekenler. 

Soyut sorunlara yaratıcı 
çözümler geliştirmek için 
gerekli olan geniş kapsamlı 
bilişsel ve uygulamalı 
beceriler dizisi. Örn: yapmayı 
öğrenmesi gerekenler. 

Öngörülemeyen değişikliklerin 
var olduğu çalışma veya 
öğrenme faaliyetlerine ilişkin 
ortamlarda yönetim ve 
gözetim sergilemek. 
Kendisinin ve başkalarının 
performansını değerlendirmek 
ve geliştirmek. Örn: nelere 
eğilimli oldukları ve neleri 
yapmaya yatkın oldukları. 

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi için öğrenme kazanımlarını formüle edilirken ayrıca aşağıdaki genel 
yönergeler de dikkate alınmıştır: 

 Hedeflenen her bir ünite için belirli öğrenme kazanımlarını diğer ünitelerle tekrara düşmeden 

tanımlamak 

 Belirgin ifadeler, açık ve net bir dil kullanmak 

 Farklı amaçlar sunmak yerine belirli özel bir amaca odaklanmak 

 Kazanımları geniş zaman kipinde yazmak ve beklenen sonucu içeren eylemleri en doğru şekilde 

tanımlamak 

 Tekrara düşmeyi önlemek için üniteleri özelleştirmek 

 Üniteyle ilgili bilgi, beceri ve tutumları tanımlamak 

 Hedeflenen seviye için uygun sonuçları belirlemek 
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 Öğrencilerin kendilerinden ne beklendiğini açıkça bilmelerini sağlamak için kazanımların 

gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalarını sağlamak 

 Eğitim ve danışmanlık arasındaki geçişleri netleştirmek 

 Ünitelerin, değerlendirme yöntemlerine uygun ve bunu teşvik edici olduklarından emin olmak 

Nihai eğitim müfredatı, her bir yeterlilik biriminin genel amacı açısından daha ayrıntılı olarak 
tanımlandığı ve bilgi (B), beceri (B), tutum (T) kapsamında 9 adet kazanım halinde sonraki sayfalarda 
ele alınmıştır.  Çerçeveyi yönlendiren üç katmanlı yapının ardından, bu öğrenme kazanımları, her biri 
için hedeflenen toplam altı genel ve üç özel yeterlik ile bu yeterliklere karşılık gelecek şekilde kategorize 
edilmiştir.   
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Ünite 1: İş Dünyasında SKH'lere Giriş 

Amaç 
Bu ünite, SKH'lerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamanın yanı sıra, gelecek ünitelerin 
geliştirilmesi için gerekli arka planı belirleyerek ünitelerin konuya dair hedefler sunmasını 
amaçlamaktadır. 

INFODEF (İspanya) tarafından geliştirildi  

Öğrenme Kazanımları 

Bu ünitenin sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B1.1 17 SKH ve ilgili göstergeleri tanımlar Genel 

B1.2 SKH’lerin uygulanmasıyla ilgili işletme fırsatlarını tanırlar Genel 

B1.3 SKH’lerin gerçekleştirilmesinde KOBİ'lerin rolünü açıklar Özel 

B 

B1.1 Her bir SKH ile ilgili temel iş temalarını gösterir Özel 

B1.2 SKH’lerin uygulanmasından kaynaklanan ticari faydaları tartışır Genel 

B1.3 
KOBİ'lerin SKH’lere katkılarını en üst düzeye çıkarmaları için 
yapılması gerekenler üzerine tartışır 

Özel 

T 

T1.1 İş dünyasında SKH’lerin tanınması için iş birliği yapar Genel 

T1.2 
İşletmeler için fayda sağlamak amacıyla SKH’lerin uygulanmasına 
ilişkin en iyi uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunur 

Genel 

T1.3 KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasına rehberlik eder Özel 
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Ünite 2: KOBİ’lerde Yeşil Becerilerin rolünü anlama 

Amaç 
Bu ünite, Mesleki Eğitim ve Öğretim uzman ve danışmanlarını, yeşil becerileri ve bunlarla ilgili 
yeni iş modellerini tanımaları ve bunların KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasıyla olan ilgilerini 
belirleyebilme konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır. 
 
Mindshift (Portekiz) tarafından geliştirildi  

 Öğrenme Kazanımları 

Bu ünitenin sonunda kullanıcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B2.1 Yeşil beceriler kavramını tanımlar Genel 

B2.2 Yeşil beceri konseptini ve bunlarla ilgili yeni iş modellerini tanımlar Genel 

B2.3 
KOBİ'lerde sürdürülebilirlik için yeşil becerilerin ve ilgili yeni iş 
modellerinin rolünü açıklar 

Özel 

B 

B2.1 Yeşil beceriler ve SKH'ler arasındaki ilişkiyi açıklar Genel 

B2.2 KOBİ'lerde yeşil becerilere ilişkin mevcut durumu analiz eder Genel 

B2.3 
Yeşil beceriler ve bunlarla ilgili yeni iş modelleri aracılığıyla KOBİ'lerde 
sürdürülebilirliğin nasıl ele alınacağına dair tartışır 

Özel 

T 

T2.1 Yeşil becerilerin geliştirilmesi için tavsiyeler verir Genel 

T2.2 
Yeşil beceriler ve ilgili yeni iş modelleri aracılığıyla sürdürülebilirliği 
teşvik etmeye yönelik en iyi uygulamalar hakkında önerilerde 
bulunur 

Genel 

T2.3 
Kuruluşların sürdürülebilirliğine yönelik yeşil beceriler geliştiren KOBİ 
personelini destekler 

Özel 
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Ünite 3: Sürdürülebilirlik Önceliklerini Tanımlama 

Amaç 
Bu ünite, SKH'ler çerçevesinde işletme ihtiyaçlarını ve fırsatlarını belirleyen MEÖ uzman ve 
danışmanlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.  
 
AEICE (İspanya) tarafından geliştirildi 

Öğrenme Kazanımları 

Bu ünitenin sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B3.1 İşletme gelişimi için ilgili sürdürülebilirlik hedeflerini tanımlar Genel 

B3.2 
İş ortamlarında sürdürülebilirlik amaçlarının tanımını destekleyecek 
stratejileri ifade eder 

Genel 

B3.3 
KOBİ'lerde sürdürülebilirlik odaklı işletme gelişimi için tetikleyicileri ve 
kısıtlayıcıları listeler 

Özel 

B 

B3.1 
İşletme performansı göstergelerini sürdürülebilirlik odaklı gelişimle 
ilişkilendirir 

Genel 

B3.2 İşletmeyle uyumlu sürdürülebilirlik hedefleri tasarlar Genel 

B3.3 
Sürdürülebilirlik çerçevesi üzerinde KOBİ'lerin stratejik işletme 
geliştirmesi konusundaki en iyi uygulamalarını örnekler 

Özel 

T 

T3.1 
İşletme gelişimini sağlamak için sürdürülebilirlik önceliklerinin 
stratejik tanımları için tavsiye verir 

Genel 

T3.2 
İş sektöründe sürdürülebilirlik önceliklerinin stratejik tanımını 
desteklemek için en iyi stratejiler ve araçlar hakkında önerilerde 
bulunur 

Genel 

T3.3 
Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden işletme planlarının tanımında 
KOBİ'lere rehberlik eder 

Özel 
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 Ünite 4: Sürdürülebilirlik Stratejilerini ve Eylem Planlarının 
Tasarlama 

Amaç 
Bu ünite, Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarını ve danışmanlarını bir işletme ortamında 
sürdürülebilirlik önceliklerini somut stratejilere ve eylemlere dönüştürme konusunda desteklemeyi 
amaçlamaktadır.  
 
FRI (İtalya) tarafından geliştirildi  

Öğrenme Kazanımları 

Bu ünitenin sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B4.1 
Belirli iş sektörlerinde sürdürülebilirlik önceliklerinin uygulanması için 
gerekli stratejileri tanımlar 

Genel 

B4.2 
Sürdürülebilirlik odaklı işletme geliştirme için bir eylem planının temel 
boyutlarını tanımlar 

Genel 

B4.3 
KOBİ'lerde sürdürülebilirlik odaklı işletme gelişimi için stratejik 
planlamanın rolünü açıklar 

Özel 

B 

B4.1 Sürdürülebilirlik için stratejik eylem planları tasarlar Genel 

B4.2 
Yeni stratejik sürdürülebilirlik geliştirme 
yönergelerine/düzenlemelerine uyum sağlamak için işletme 
modellerini yeniden tasarlar 

Genel 

B4.3 
Sürdürülebilirliğe yönelik stratejik eylem planlarında yer alan KOBİ 
personelinde ihtiyaç duyulan becerileri değerlendirir 

           Özel 

T 

T4.1 
İşletme modelleri ve sürdürülebilirlik odaklı yeni stratejilerini teşvik 
etmek için en iyi uygulamalar hakkında önerilerde bulunur 

           Genel 

T4.2 İş sektöründe sürdürülebilir kalkınma görevlerini yerine getirir Genel 

T4.3 
KOBİ'lerde sürdürülebilirlik eylem planlarının uygulanışını 
değerlendirir ve takibini yapar 

Özel 
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Ünite 5: PUKO döngüsünü uygulanma 

Amaç 
Bu ünite, Stratejik sürdürülebilirlik eylem planının uygulanmasını ve takibini desteklemek için bir planla-
uygula-kontrol et-önlem al döngüsü modeli uygulamada MEÖ uzman ve danışmanlarını desteklemeyi 
amaçlamaktadır.  

INQS (İrlanda) tarafından geliştirildi 

Öğrenme Kazanımları 

Bu ünitenin sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B5.1 
Eylem planlama ve yürütmesinde bir kalite güvence modelinin 
faydalarını tanımlar 

Genel 

B5.2 PUKÖ döngüsü modelini tanımlar Genel 

B5.3 
KOBİ'lerde stratejik sürdürülebilirlik eylem planlarının uygulanmasını 
ve takibini desteklemek için PUKÖ döngü modelini açıklar 

Özel 

B 

B5.1 
Kalite güvencesinde yapılandırılmış bir yaklaşıma olan ihtiyaçları 
tanımlar 

Genel 

B5.2 
PUKÖ döngü modelinin uygulanmasına duyulan ihtiyacı ve olası 
faydalarını değerlendirir 

Genel 

B5.3 
KOBİ'lerde stratejik sürdürülebilirlik eylem planlarının uygulanmasını 
ve bunların takibi için PUKO döngü modelini tasarlar 

Özel 

T 

T5.1 
Eylem planlama ve yürütme için bir kalite güvence stratejisi 
oluşturur 

Genel 

T5.2 PUKÖ döngü modelinin uygulanması sürecini yönetebilir Genel 

T5.3 
KOBİ'lerde stratejik eylem planının uygulanmasını ve izlenmesini 
desteklemek için PUKÖ modelini planlama ve uygulama görevlerini 
yerine getirir 

Özel 
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Ünite 6: Sürdürülebilirlik Başarılarını Yaygınlaştırılma 

Amaç 

Bu ünite, MEÖ uzman ve danışmanlarını, uygulanan sürdürülebilirlik girişimlerini ve bunların 
sonucunda elde edilen etkiyi raporlama ve yayma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.  
 

İstanbul Valiliği (Türkiye) tarafından geliştirildi 

Öğrenim Sonucu 

Bu ünitenin sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır: 
Yeterlilik Tipi 

B 

B6.1 
Sürdürülebilirlik başarılarının hızla yaygınlaştırılması ve 
güçlendirilmesinde sosyal medya kanallarının/ağlarının ve 
yaygınlaştırma platformlarının rolünü tanımlar 

Genel 

B6.2 Sürdürülebilirlik başarılarını raporlamanın önemini açıklar Genel 

B6.3 
KOBİ'lerde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkilerini raporlamak için 
Küresel Raporlama Girişimi (KRG) Standartlarının uygunluğunu 
onaylar 

Özel 

B 

B6.1 
Geniş kapsamlı bir etki sağlamak için uygun sosyal medya 
kanallarını ve yaygınlaştırma platformlarını seçer 

Genel 

B6.2 
Kurumsal SKH’ler ile ilgili verileri ve başarı göstergelerini 
yaygınlaştırır 

Genel 

B6.3 
Belirli kullanıcıları veya amaçları hedefleyen KOBİ faaliyetlerinin 
etkilerine ilişkin bilgileri raporlamak için belirli KRG standartlarını 
kullanır 

Özel 

T 

T6.1 
Sosyal medya kanalları/ağları ve yaygınlaştırma platformlarından 
yararlanarak kurumsal yaygınlaştırma faaliyetlerini takip eder 

Genel 

T6.2 
Sürdürülebilirlik başarılarına ilişkin geniş kapsamlı ve etkili 
yaygınlaştırma faaliyetleri için daha geniş bir paydaş ağıyla iş birliği 
yapar 

Genel 

T6.3 
KOBİ'lere kurumsal raporlama için KRG Standartlarını kullanmalarını 
tavsiye eder 

Özel 
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Bölüm 5: Uygulama Yol Haritası 
KOBİ'lerde SKH'leri uygulamak için geliştirilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi birçok amaç için 
kullanılabilmektedir. Eğitim ve danışmanlık yoluyla KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasına yönelik bir 
yeterlilik referansı sağlamaktadır, bu hizmetleri vermeyi amaçlayan Mesleki Eğitim ve Öğretim 
uzmanlarının ve danışmanların yeterlilik profilini belirlemektedir ve KOBİ'ler arasında daha etkili ve 
uygun sürdürülebilirlik odaklı işletme yaklaşımlarıyla hareket etmek için geliştirmeleri gereken önemli 
yeterlilikler konusunda farkındalık yaratmaktadır. Bu anlamda birçok farklı hedef grup bu çerçeveden 
faydalanacaktır: 

 Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları, yenilikçi ve etkili işyeri eğitim yaklaşımları yoluyla SKH'leri iş 
dünyasına entegre eden KOBİ personelini desteklemek için bir referans noktası olarak öğrenici ve 
personellerinin sürekli gelişimini ve pazardaki stratejik konumlarını iyileştirmek için güvenilir bir 
Avrupa referansına sahip olur. 

 Danışmanlık hizmeti sağlayıcıları, işletme portföylerini ve konumlarını geliştirmek veya büyütmek 
için güvenilir bir Avrupa referansından faydalanmanın yanı sıra, danışmanlık ekiplerine yeniden 
beceriler kazandırma ve/veya becerilerini geliştirme fırsatı bulur, böylece KOBİ'lerin iş hayatında 
SKH’lerin uygulanmasında, her kuruluşun yapısına uygun, uyarlanabilir etkili sürdürülebilirlik 
hedeflerinin tasarlanmasına yardımcı olur, bunun sayesinde anlamlı danışmanlık stratejileri 
aracılığıyla daha iyi hizmet sunma fırsatları olur.  

 KOBİ personeli, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik işletme düzenlemeleri ve bunlara ulaşabilmek 
için gereken yeterlilikler ile ilgili mevcut durumlarını analiz etmek için çerçeveyi kullanabilir. Bu, 
kurum yöneticilerini ve sürdürülebilirlik odaklı kalkınmadan sorumlu stratejik unsurları, eğitimi 
hedefleyen stratejik eylem planları oluşturmak için destekleyecektir ve danışmanlık, işlerin 
uyarlanması gibi konularda süreci destekleyecektir.   

 Yeterlilik ve belgelendirme kuruluşları, eğitim müfredatı geliştirmek, programları teşvik etmek ve 
eğitim veya deneyime dayalı değerlendirme ve onaylama süreçleri yoluyla kazanılan yeterlilikleri 
transfer etmek için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini uygulayabilir. AB genelinde şeffaflığı, 
sürdürülebilirlikle ilgili etkileri artırmak için eğitim ve danışmanlık yaklaşımlarında yenilikçiliği, daha 
esnek öğrenme yollarını, öğrencilere ve şirketlere daha iyi pazarlamayı ve ayrıca hedeflenen 
kuruluşlar içinde bunların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çerçeve, işyeri eğitimi için yenilikçi eğitim 
metodolojilerini genişleterek,  bu paydaşlara yüksek kaliteli gelişmiş uygulamalar geliştirme 
konusunda rehberlik edecektir ve bu alandaki sektördeki lider konumunu pekiştirmekte yardımcı 
olacaktır.  

 Karar alıcılar, yüksek düzeyde tasarlanmış politika hedefleri ve programlarının uygulanmasını 
desteklemek için yerel ve uluslararası ağlarda yeni beceri ortaklıkları ve stratejilerinin yanı sıra 
mesleki standartlar geliştirmek için güvenilir bir başlangıç noktası Avrupa referans ve 
değerlendirme kriteri elde eder. 
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 Paydaşlar, Avrupa çerçevesinin kullanımını diğer mevcut çerçevelerle (örneğin; SKH Pusulası, 
KRG Standartları) birleştirerek, KOBİ ortamlarında SKH'lerin somut uygulamasını desteklemek 
için kurum tanımı, müfredat ve yöntem, strateji ve araç geliştirebilirler.  

Bu çerçevenin potansiyel yararlanıcılarına ve beklenen olumlu etkilere ilişkin bu genel bakış açısı, 
çerçevenin geniş kapsamlı potansiyelini ve uygulama yol haritası belirlenirken göz önünde 
bulundurulması gereken çeşitli olasılıkları vurgulamaktadır. Aşağıdaki sık sorulan sorular (SSS) ve 
cevapları bölümü, bu olasılıklar hakkında net bilgiler ve çözüm yolları sunmaktadır.  

SSS1: SKH'lerin KOBİ'lerde uygulanması için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'nin hedef grupları 
kimlerdir? 

Çerçeve, sürdürülebilirlik odaklı işletme geliştirme kapsamında daha alakalı ve etkili eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri sunabilmeleri için yeterlilik profillerini güçlendirmeyi amaçlayan MEÖ 
sağlayıcılarını ve danışmanlarını hedeflemek için özel olarak tasarlanmıştır. KOBİ personeli, kendilerine 
sağlanacak eğitim programlarına ve danışmanlık süreçlerine katılarak hedeflenen yeterlilikleri 
geliştirmeleri beklendiğinden, bu çerçevenin dolaylı yararlanıcılarıdır. 

SSS2: Çerçeve, yeterlilikleri ölçmek ve değerlendirmek için kullanılabilir mi? 

Evet, bu çerçevenin olası uygulamalarından biridir. Bu çerçeveye dayalı olarak, KOBİ'lerde SKH'lerin 
uygulanmasına ilişkin yeterlilikleri değerlendirmek için bir değerlendirme uygulaması da KOBİ Yeşil 
Beceri Öğrenme Ortamı projesi tarafından geliştirilmiştir ve kişisel gelişim amaçları için bir öz 
değerlendirme aracı olarak veya somut kursiyerlerin ihtiyaçlarını ele alıp daha iyi eğitim yolları 
tasarlamak için kullanılabilir. Çerçeveye, www.smegreenskillshub.eu adresinden ulaşabilirsiniz. 

SSS3: Çerçeve sadece KOBİ'ler için mi uygun? 

Çerçeve, küçük ve orta ölçekli işletmeleri somut olarak hedeflemek için geliştirilmiştir. Büyük şirketlere 
de uygulanabilmesine rağmen, çerçeve KOBİ'lerin ve çalışanlarının somut ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlayan bir dizi özel yeterliliği kapsar. Ve bu, sürdürülebilirlik hedeflerini KOBİ'lerin işletmelerine 
uyarlayabilme özellikleriyle ilgili olan diğer mevcut çerçevelerin bıraktığı boşluğu kapatmayı amaçlar, 
bu aynı zamanda çerçevenin oluşturduğu katma değerin bir parçasıdır. 

SSS4: Bu çerçeveyi oluşturmak gerekli miydi? 

Evet, daha önce de belirtildiği gibi, SKH’lerin işletme uygulamalarına rehberlik eden bir dizi değerli ve iyi 
bilinen referans kaynakları vardır, ancak bunlar çoğunlukla büyük işletmeleri hedeflemektedir. Bu 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, KOBİ'lerde somut uygulamaları desteklemeyi ve bunu mümkün kılmak 
için belirli yeterlilikler, süreçler, yöntemler ve teknikler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, diğer 
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çerçevelerin temel boyutlarını genel anlamda bir araya getirir, ancak KOBİ'lere somut yaklaşım için 
önemli ayrıntılar verip bu alanda uzmanlaşmalarını sağlar.  

SSS5: Çerçeve, önceden geliştirilmiş yeterliliklere dayalı kişiselleştirilmiş eğitim yolları sunuyor mu? 

Evet, çerçeve genel ve özel yeterlilikleri tanımlayarak, farklı yeterlilik ve uzmanlık düzeylerini dikkate 
almaktadır ve açıklamaktadır. Bunların üzerine geliştirilen değerlendirme aracı, gelişmiş yeterlilik 
kümelerinin ve ihtiyaç duyulan becerilerin belirlenmesine de yardımcı olur. Her ikisi de, KOBİ'lerde 
sürdürülebilirlik odaklı işletme gelişimini desteklemek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkin bir 
şekilde sağlamak için gereken tüm yeterlilikleri tanıyarak, bireylerin eğitim ve mesleki gelişime yönelik 
çalışmalarını kişisel ihtiyaçlarına göre düzenlemelerini sağlar.  
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Bölüm 6: Eğitim Basamakları 
Projenin tam potansiyeline ulaşması için, eğitim basamaklarının tasarımı, doğrudan bu çerçeve 
kapsamında önerilen eğitim müfredatını ve bunun temel kavram ve ilkelerini takip etmelidir. Esnek 
eğitim basamaklarının tasarımı, işletme ortamlarında sürdürülebilirlikle ilgili konularda mesleki gelişim 
ve üst düzey performans için gerekli koşulların yaratılması açısından uygunluklarını ve etkililiklerini 
sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu esneklik, yalnızca farklı yeterlilik ve uzmanlaşma düzeylerini 
hedeflemek ve ulaşabilmek için değil, aynı zamanda hem MEÖ sağlayıcılarının hem de danışmanlık 
hizmetlerinin özel ihtiyaçlarını ele almak için gereklidir. 

Her bir yeterlilik birimiyle ilgili olarak bulunması gereken genel içerikler şunlardır: 

 

Ünite 1: İş Dünyasında SKH'lere Giriş 

        SKH, SKH göstergeleri ve 2030 Gündemi 
        SKH'ler ve yinelenen işletme fırsatları – Farklı SKH’lere uygun iş temaları, 
SKH'lerden sağlanabilecek faydalar, iş ortamında SKH’lere ulaşabilmek 
        KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasına ilişkin önemli noktalar, en iyi uygulamalar ve 
örnekler 

 

Ünite 2: KOBİ’lerde Yeşil Becerilerin rolünü anlama 

        Yeşil beceriler, SKH ve yeni iş modelleri 

        İş ortamında yeşil beceriler - genel konumlandırma ve belirli KOBİ'lerin durumu 
        KOBİ'lerde sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi, Yeşil becerilerin geliştirilmesi ve iş 
ortamlarında bunların somut olarak kullanımı için önemli noktalar, en iyi uygulamalar 
ve örnekler 

 

Ünite 3: Sürdürülebilirlik Önceliklerini Tanımlama 

        Sürdürülebilirlik hedefleri ve işletme hedefleri – tekrarlanan dinamikler, stratejik 
tanımlama ve performans izleme 

        Sürdürülebilirlik odaklı işletme hedeflerini tanımlamaya yönelik stratejiler ve araçlar 
        KOBİ'ler için en iyi uygulamalar ve örnekler 
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Ünite 4: Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Eylem Planlarını Tasarlama 

        Sürdürülebilirlik odaklı stratejik işletme planlaması ve geliştirme 
        Sürdürülebilirliği hedefleyen işletme planları tasarlamak için gereken stratejiler ve 

araçlar 
        KOBİ'ler için en iyi uygulamalar ve örnekler 

 

Ünite 5: PUKÖ Döngüsünü Uygulanma 

        Sürdürülebilirlik odaklı işletme planlaması ve geliştirilmesinde kalite güvencesi- 
modeller ve sağlanabilecek faydalar 
        PUKÖ döngüsü modeli 
        KOBİ'lerde öne çıkanlar, en iyi uygulamalar ve uygulama örnekleri  

 

Ünite 6: Sürdürülebilirlik Başarılarını Yaygınlaştırılma 

        Küresel Raporlama Girişimi (KRG) ve sürdürülebilirlik başarıları raporu 
        Etki yayılımı için gereken araçlar, stratejiler ve ağlar 
        KOBİ'ler için önemli noktalar, en iyi uygulamalar ve örnekler 

  

Belirli amaçlara yönelik özelleşmiş içerikler MEÖ Uzmanları ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından şu 
kapsamda ayrıca ele alınmalıdır:  

MEÖ Uzmanları 

        KOBİ'lerde işbaşında kullanılacak becerilerin öğrenimi için yenilikçi eğitim yaklaşımları ve 
yöntemlerini, yeni nesil eğitim çözümlerini ve oyunlaştırmayı keşfetme 

 
        Kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış eğitim yaklaşımlarını uygulamak için her bir yeterlilik birimiyle ilgili 

yeterlilikleri ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını takip etmek için öz değerlendirme araçlarını kullanma 
  

Danışmanlık Hizmetleri 

        KOBİ'lerde SKH'lerin uygulanmasını desteklemek ve sürece liderlik edecek personel özerkliğini 
teşvik etmek için yenilikçi danışmanlık araçları ve stratejileri 

 
        Her bir yeterlilik birimiyle ilgili yeterlilikleri ve danışmanlık ihtiyaçlarını takip etmek, süreci işletmelerin 

ve ekiplerin ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde ayarlamak için öz değerlendirme araçlarının 
kullanımı 
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Sonuç 
Erasmus+ projesiyle KOBİ Yeşil Beceri Merkezi kapsamında geliştirilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, 
MEÖ eğitimi ve danışmanlığı yoluyla KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını desteklemek için tamamlayıcı 
bir yaklaşım olarak göze çarpmaktadır. KOBİ'lerin bu süreçteki rolü, mevcut boşluğu doldurmaya 
yardımcı olacak önemli bir unsur olarak bu çerçeve tarafından somut olarak ele alınmaktadır. 

Çerçevenin, sadece ortakların ülkelerinde değil, aynı zamanda Avrupa genelinde iş ortamlarında 
sürdürülebilirliği hedefleyen Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimini ve danışmanlığını destekleme 
potansiyeli kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini genel 
rehber olarak alan projenin ana hedef gruplarına yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçları hazırlanmıştır: 

M
EÖ

 

 Sürdürülebilirlik odaklı işletme eğitimi sağlamak için kendi yeterliliklerinizi 
değerlendirin, sürekli mesleki gelişim yoluyla ele alınacak ilgili kişisel güçlü yönlerinizi 
ve ihtiyaç duyulan becerileri haritalayın 

 

 Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları etkili bir şekilde ele alan eğitim müfredatı 
tasarlamak için KOBİ personelinin mevcut yeterliliklerini değerlendirin 

 

 Hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişimini teşvik etmek için kapsanacak temel 
içeriği ve etkili işyeri eğitim stratejilerini haritalandırın 

 

D
AN

IŞ
M

AN
LI

K
 

 KOBİ'lerin mevcut durumunu; sürdürülebilirlik hedeflerinin işletme planlarına ve 
süreçlerine entegrasyonu, hedeflerin, güçlü yönlerin ve iyileştirme fırsatlarının 
belirlenmesine yönelik olarak değerlendirin 

 

 Danışmanlık hizmetlerinin artan sürdürülebilirlik odaklı işletme geliştirme üzerindeki 
etkilerini en üst düzeye çıkararak, bu özel ihtiyaçları ele almak için özel olarak 
hazırlanmış danışmanlık hizmetleri tasarlayın 

 

 İş ortamlarında sürdürülebilirlik uygulamalarının tüm aşamalarını yönlendirmek ve 
kolaylaştırmak için en uygun stratejileri ve araçları seçin ve uygulayın 

 
Bu çerçeveyi temel alarak bu proje kapsamında geliştirilen eğitim içeriği, sanal kampüs ve mobil 
değerlendirme uygulaması, çerçevenin benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını; Avrupa ve ülkenin 
ulusal politikalarını, önceliklerini ve yönergelerini izleyerek kolaylaştırmaktadır. 

Çerçeve; şu anda yapılandırıldığı şekliyle yaygınlaştırma ve uygulama faaliyetlerinin geniş kapsamlı 
potansiyelinin yanı sıra, KOBİ'lerin Avrupa genelindeki yaygınlığı ve SKH'lerin gerçekleştirilmesini 
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teşvik etmedeki önemli rollerini ve bunlara bağlı yöntemleri, stratejileri ve kullanılacak araçları daha da 
geliştirmeye ve iyileştirmeye sürekli yatırım yapma ihtiyacını vurgulamaktadır. 

Ek A 

MEÖ Aracılığıyla KOBİ'lerde SKH’lerin Uygulanmasına İlişkin Teorik Çerçevelerin Analizi 

İSPANYA 

İspanya'da üç ana çerçeve, MEÖ aracılığıyla KOBİ'lerde SKH'lerinin uygulanmasına rehberlik 
etmektedir. 

 Gündem 2030'un uygulanması için Eylem Planı: Sürdürülebilir Kalkınma için İspanya 
Stratejisine Doğru1 

       Bu Eylem Planı, eyleme yönelik programlı bir belgedir. 2030 gündemine yönelik sürdürülebilirliğin en 
kısa zamanda başlaması ve Sürdürülebilir Kalkınma için İspanyol Stratejisi arasında geçiş ve koordinasyon 
sağlamaktadır.  

  Plan aynı zamanda tüm aktörler tarafından gerçekleştirilen eylemleri toplayan ve ayrıca güçlü ve uyumlu bir 
yönetim yapısına sahip üst düzey bir devlet kurumu olan Genel Devlet İdaresi'nin acil eylemlerini taahhüt eden 
bir belgedir. Sürdürülebilir kalkınma için iddialı bir strateji ve proje yaratma amacına sahip İspanya'daki tüm 
aktörlerin ve hükümet düzeylerinin katılımı ve fikir birliği ile oluşturulmuştur.  

       Plan, çeşitli Bakanlıklardaki amaç ve hedeflerin her biri için sorumluluklar tayin etmektedir ve böylece 
odak noktası haline gelmektedir. Her bir SKH’de ilerlemeyi hedefleyen politikalar ve düzenlemeler 
kapsamlı bir şekilde tanımlanmaktadır, temelleri ve gelişimlerini belirleyecek göstergeler 
belirlenmektedir. Plan, “destekleyici” politikaların geliştirileceği öncelikli eylem alanlarını 
tanımlamaktadır: yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele ve önleme, döngüsel ekonomi ve sosyal 
ekonomi; fırsat eşitliği, bilimsel ve teknik araştırma, açık hükümet ve İspanya İşbirliği; İspanyol Kentsel 
Gündemi; ve İklim Değişikliği ve Enerji Geçişi Yasası. Yatay önlemler2 arasında, 2030'a giden yolu 

 

 

 

1 Action Plan for the implementation of the AGENDA 2030: Towards a Spanish Strategy for Sustainable Development. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%2
0PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf 
2 Guide for SMEs to the Sustainable Development Goals.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 
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sürdürmek için gerekli somut ve ölçülebilir mutabakatlar, iddialı politikalar ve reformlar yer alıyor. Kamu 
görevlilerinin nitelikleri, eğitim sistemi, vatandaş bilinci ve kültürü, çok aktörlü ittifaklar, kamu bütçeleri, 
kamu alımları, tüm kamu politikalarının SKH'ler üzerindeki etkisinin analizi ve Avrupa Birliği bağlamında 
Ulusal Reform Programı ile bağlantısı da önemli ayrıntılar arasındadır.  

 “KOBİ'ler için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Rehberi”3 

İspanya’da KOBİ'lerin yalnızca %22'si 2030 Sürdürülebilirlik Gündeminin farkındadır, bu oranı           
artırmak adına İspanya BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı, İspanya Ekonomistler Genel Konseyi (EGK) 
ve İspanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu, KOBİ'ler için Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Rehberi'ni (SKH) yayınlamıştır. 

       Kılavuzun amacı, 2030 Gündemi'nin küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler arasında pratik ve şematik bir şekilde 
bilinmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmaya katkılarına yönelik adımları belirlemek ve KOBİ’lerden 
hangilerinin eylemleriyle bunu halihazırda gerçekleştirdiğini göstermektir. 

       Kılavuzun içeriği, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı faydaları görebilmek adına tasarlanmıştır. 
Kılavuz, sürdürülebilirliğe ulaşmak için ipuçları, iyi uygulama örnekleri, eylem önerileri, düzenleyici 
hususlar ve şirketlerin sürdürülebilirlik düzeylerini bilmeleri için bir öz değerlendirme testi içermektedir. 

  “SKH Pusulası: SKH'lerde ticari eylemler kılavuzu”4 

 SKH Pusulası'nın amacı, şirketlere SKH’lere ulaşmak için stratejilerini nasıl uyumlu hale 
getirebilecekleri ve SKH’lere katkılarını ölçüp bu süreci nasıl yönetebilecekleri konusunda rehberlik 
etmektir. 

Kılavuz, şirketlerin SKH'lere katkılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak beş adım sunuyor: 
1 SKH'leri anlamak; 2 Önceliklerin tanımlanması; 3 Hedef belirleme; 4 Entegrasyon; 5 Raporlama ve 
iletişim. 
Şirketler, sürdürülebilirliğin temel işletme stratejisinin bir sonucu olmasını sağlama yolculuğunda 

 

 

 

 

3 Guide for SMEs to the Sustainable Development Goals.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 
4 The SDG Compass: The guide for business action on the SDGs 
.https://www.unglobalcompact.org/library/3101 
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bulundukları yere bağlı olarak, rotalarını belirlemek veya uyarlamak için beş adımı uygulayabilir. SKH 
Pusulası'nın beş adımı, tüm şirketlerin ilgili tüm mevzuata uyma, uluslararası asgari standartlara uyma 
ve tüm olumsuz insan hakları etkilerini öncelikli olarak ele alma sorumluluğunun tanınmasına 
dayanmaktadır.  

SKH Pusulası, büyük çok uluslu şirketlere odaklanılarak geliştirilmiştir. KOBİ'ler ve diğer kuruluşlar da 
bunu bir ilham kaynağı olarak kullanmaya ve gerektiğinde uyum sağlamaya teşvik edilir. Ayrıca kuruluş 
düzeyinde kullanım için tasarlanmıştır, ancak gerektiğinde belirli bir ürün, saha, departman veya 
bölgesel düzeyde uygulanabilir.  

Aşağıdaki yeterlilikler bu çerçeveler tarafından hedeflenmektedir: 

 SKH’lerin KOBİ'lere uygulanmasına ilişkin referans belgelerini, özellikle SKH Pusulası'nı bilmek 
 SKH’lerin ne olduğunu, bir KOBİ'ye nasıl uygulanabileceğini ve nasıl denetlenip ölçülebileceğini 

anlamak 
 İtibarını ve imajını artırarak şirketlerin yönetişim kabiliyetlerini ve şeffaflığını geliştirmek 
 Şirketlerin SKH’lere mevcut katkısını değerlendirmek 
 Performansta iyileşme, çevre üzerindeki etkilerin iyileştirilmesi ve şirkette tasarruf sağlamak 

amacıyla SKH’lere mevcut katkıyı iyileştirmek 
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk eylemlerini başlatmak 
 Çalışanları ortak bir projeye dahil edip yerel ve küresel kalkınmaya katkıda bulunmak 
 Olası iş fırsatlarını keşfetmek 

Bu tür eğitimler için uygun AYÇ/UYÇ seviyesi 6'dan düşük ve 7'den yüksek değildir. 

İspanya'da uygulanan zorunlu ve hatta standart bir ECVET formülü yoktur, ancak genel bir referans 
olarak değerlendirilir. 

25 saat 1       ECVET puanı 

 

PORTEKİZ 

Portekiz'de iş dünyasında SKH’lerin uygulanmasını desteklemek için belirlenen ana çerçeve, WBCSD 
(Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve KRG (Küresel 
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Raporlama Girişimi) tarafından geliştirilen SKH Küresel Pusula'dır5 (Şekil 1). Bunlarç SKH'lerin 
uygulanmasına ilişkin işletme stratejisi tasarımı için danışmanlık, mentorluk ve eğitimin yanı sıra 
belirli hedeflerin başarısının ölçülmesini desteklemek için kullanılır. 

Portekiz'de, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde SKH'lerin uygulanmasını teşvik etmeyi 
amaçlayan mevcut eğitim kursları, esas olarak, şirketlerin SKH'lere katkılarını maksimize etmelerine 
yardımcı olmak için gerekli görülen bu çerçeve tarafından önerilen beş adımı hedeflemektedir. 

Portekiz iş sektöründe SKH entegrasyonunu teşvik etmeye yönelik diğer danışmanlık-eğitim girişimleri 
de sürdürülebilirliğin üç dayanağı olan İnsan, Çevre ve Kârlılık üzerinde işletme stratejisi tasarımı ve 
hesap verebilirlik için bir araç olarak kullanılan Üçlü Model6 çerçevesine6 (Şekil 2) dayanmaktadır. 
               

Şekil 1. SDG Küresel Pusula                Şekil 2. Üçlü Model  

  

SKH Global Pusulası şunları hedeflemektedir: 

 2030 Gündemi ve 17 SKH hakkında bilgi sahibi olmak 
 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin iş dünyası için önemine ilişkin farkındalık 
 SKH'leri gerçekleştirmek için sektörün uygunluğunun farkındalığı 

 

 

 

5 GRI, the UN Global Compact & the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2015. The 
SDG Compass – The guide for business action on the SDGs. UN and GRI published report. 

1 Elkington, J. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: 
Capstone. 
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 Mevcut ve potansiyel etki alanlarını haritalandırarak, göstergeleri seçerek ve veri toplayarak 
SKH’lere katkıda bulunan işletme önceliklerini tanımlama kapasitesi 

 Hedeflerin kapsamını tanımlayarak, performans kriterlerini seçerek ve SKH’lere bağlılığı 
duyurarak sürdürülebilir hedefler belirleme kapasitesi 

 Faaliyetler, profesyonel işlevler ve sorumluluklar ile ilgili olarak ve ortaklıklar kurarak bu 
sürdürülebilir hedefleri iş dünyasına entegre etme kapasitesi 

SKH performansı hakkında etkin bir şekilde raporlama ve iletişim kapasitesi 

3’lü Model (İnsan, Çevre ve Kârlılık) şunları içerir: 

 Sürdürülebilirliğin üç dayanağı hakkında bilgi ve farkındalık 
 Sürdürülebilir sosyal, çevresel ve finansal amaçları hedefleyen işletme stratejilerini yeniden 

tasarlama kapasitesi 
 İşin sosyal, çevresel ve finansal etkilerini yönetme ve ölçme kapasitesi 

Yeşil beceriler çerçevelerde açıkça belirtilmemesine rağmen yukarıda açıklanan “3’lü Model” Yeşil 
Becerileri oldukça iyi tanımlamaktadır. İş, endüstri ve toplumda sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve 
çevresel sonuçları geliştirmek ve desteklemek için işgücünde ihtiyaç duyulan teknik beceriler, bilgiler, 
değerler ve tutumlar bu alanda gerekli olan ana etmenlerdir. (Avustralya Yeşil Beceri Anlaşması, 
2009). 

Bu tür eğitim için uygun AYÇ/UYÇ seviyesi 5. seviyedir. 

Portekiz'de uygulanan standart ECVET formülü şu şekildedir.  

    25 saat 1 ECVET puanı 

  
  

İTALYA 

2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, Devlet/Hükümet Başkanları 
tarafından sunulmuş ve kabul edilmiştir. O zamandan beri İtalya, 2030 Gündeminin stratejik hedeflerini 
ulusal ekonomik, sosyal ve çevresel programlamaya uyumlu olacak şekilde uyarlıyor ve dönüştürüyor. 
Avrupa Birliği'ndeki diğer tüm ülkeler gibi İtalya'nın da kendi stratejik hedeflerini belirlerken topluluk 
düzeyinden gelen göstergeleri takip etmesi gerekiyor. 

Sonuç olarak, İtalya Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (SNSvS), İtalyan kuruluşu CIPE tarafından 
2017 yılında onaylandı ve küresel sürdürülebilir kalkınma konusundaki faaliyetleri güçlendirmek için 
yenilenmiş küresel çerçeveyi referans aldı. Bu Strateji, 2030 Gündeminden ulusal düzeydeki ilke ve 
hedeflerin iç hukuka aktarılması için somut bir adımı temsil etmektedir ve 4 temel ilkeyi 
benimsemektedir: entegrasyon, evrensellik, dönüşüm, kapsama. 
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SNSvS, Gündem 2030'un 5 temel dayanağına karşılık gelen 5 alan altında yapılandırılmıştır: İnsanlar, 
Çevre, Refah, Barış ve Ortaklık. Bu sütunlara altıncı bir alan eklenmiştir; ulusal stratejik hedeflere 
ulaşılması için temel bir itici güç olarak değerlendirilmesi gereken “sürdürülebilirlik rotası”.7 

 

 

 

  

  

  

 

                                          Şekil 3 ve 4 - www.minambiente.it/pagina/la-snsvs 

 

SNSvS başlarda Hükümet, Bölgeler, Yerel Yönetimler Kamu İdareleri vb. gibi Kamu Kurumları 
düzeyindeydi. Kurumun niteliği değiştikten sonra sonraki bir sonraki adım, kamu ve özel sektör 
paydaşlarını SNSvS'nin benimsenme sürecine dahil etmek için politikaların/yasaların/programların 
belirlenmesiydi. İtalya'da uygulanan ilk önlemler, vatandaşlar da dahil olmak üzere geniş bir kitleyi 
ilgilendiren bir konu olduğundan, esas olarak çevreyi ve korunmasını (kirlilik, geri dönüşüm vb.) 
içermekteydi. Atık yönetimiyle ilgili iki ulusal ihale örneği burada bulunabilir: 

https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee  

https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 
 

Bir öncül olarak, İtalya'nın iş dünyasındaki omurgasını çoğunlukla KOBİ'ler oluşturduğundan, ticari 
şirketler konusunda genel ulusal yapıyı belirtmek de önemlidir. Buna rağmen, SNSvS, 2030 Gündem 
hedeflerine ulaşmada KOBİ'ler için belirli bir rol tanımlamamaktadır. Bu gözleme ek olarak, sosyal ve 
daha sıklıkla kamusal mutabakatlar sayesinde, Gündem 2030 hedeflerine KOBİ'lerden daha bağlı 

 

 

 

7 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 10/2017 - Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
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büyük şirketler bulmak daha kolaydır. Örneğin, bu, kurumsal amaçları ve temel değerleri temsil eden 
ve yansıtan ve aynı zamanda işletme stratejileri için bir temel oluşturan yıldan yıla performans kriterleri 
(sera gazı emisyonlarını azaltırken veya sürdürülebilir teknoloji çözümleri geliştirirken dünyanın artan 
enerji ihtiyaçlarını karşılamak) belirlenmesi yoluyla gerçekleşebilir. Büyük şirketler, açık ve şeffaf yıllık 
raporlamayı kullanarak, temel sürdürülebilirlik önlemlerindeki ilerlemeleri ve SKH ile uyumlarını 
gösterebilirler.  

SNSvS kurumunun stratejisini yapılandırdığı 5 temel etmen ve bileşenleri şunlardır: 

İNSANLAR 
İnsanların potansiyellerinin gelişimi için gereken koşulları sağlamak 
 

 Nüfusun en geri plandaki kesimleri için işsizliği azaltmak 
 Okulu bırakma oranını azaltmak ve eğitim sistemini geliştirmek 
 

 
ÇEVRE 
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlamak 
 

Emisyonları en aza indirmek ve hava kirletici konsantrasyonunu azaltmak 
 

REFAH 
Sürdürülebilir araştırma ve inovasyonu finanse etmek ve teşvik etmek 
 

Araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmak 

Dijital gündemi uygulamak ve akıllı ağların yayılmasını iyileştirmek 

Süreçleri ve ürünleri yenilemek ve teknolojik transferi desteklemek 
 

Tam istihdam ve yüksek kaliteli eğitim sağlamak 
 

Erişilebilir, kaliteli ve kalıcı eğitim sağlamak 

Sürdürülebilir ve kaliteli istihdamı artırmak 
 

BARIŞ 
Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları sağlamak 

 Hammadde kullanımını azaltmak, kaynakların verimli kullanımını ve döngüsel ekonomiyi 
geliştirmek 

 Çevre vergilendirmesini teşvik etmek 
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   Şirketlerde ve kurumlarda sosyal ve çevresel sorumluluğu teşvik etmek 
 Atık üretimini azaltmak ve ikincil hammadde pazarını teşvik etmek 

Ekonomiyi karbondan arındırmak 

 Doğal ve kültürel miraslar üzerindeki etkileri önlemek veya azaltmak şartıyla enerji 
verimliliğini ve yenilenebilir enerji üretimini artırmak 

 ETS (Emisyon ticareti sistemi) dışı sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak 

ORTAKLIK 
Eğitim: 

 Öğretmenlerin, okul personelinin ve gelişim çalışanlarının eğitimini teşvik etmek ve mesleki 
becerilerini geliştirmek 

 Ortak ülkelerden gelen öğrencilere yönelik yeni profesyonel beceriler sunan eğitim yollarını 
tanımlamak 

 Kalkınma için yenilik üretmek ve uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda değerlendirme 
yöntemleri ve modelleri sunmak amacıyla araştırma araçları sağlamak 

Çevre, iklim değişikliği ve kalkınma için enerji: 

 Korunmada öncelikli bölgelerde dayanıklılığı artırmaya ve yeni çevresel riskleri yönetmeye 
katkıda bulunmak 

 Enerji, ulaşım, sanayi ve şehir yönetimi gibi alanlarda - kârlılık aktörlerini de içeren - teknoloji 
transferlerini teşvik etmek 

 Kalkınma için enerjiyi teşvik etmek: özellikle kırsal alanlarda yerel bağlamlar için optimize 
edilmiş uygun ve sürdürülebilir teknolojiler; gelir getirici enerji faaliyetleri için yeni modeller; yerel 
ihtiyaçlara dayalı enerji yönetişimi modernizasyonuna yol açan etkinleştirici politikaların ve 
düzenleyici mekanizmaların geliştirilmesine destek vermek; çok seviyeli eğitim yoluyla yerel 
halkın teknik ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

KOBİ'ler, Mesleki Eğitim ve Öğretim, yeşil beceriler ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 
arasındaki bağlantı, SNSvS kurumu tarafından belirlenen altıncı tamamlayıcı alanda, yani 
“sürdürülebilirlik rotasında”, belirtilen konularda açıkça belirtilmiştir: bilgiyi yeterliliklere dönüştürmek ; 
sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitimi teşvik etmek; sürdürülebilir kalkınma için çözümleri teşvik 
etmek ve uygulamak. 

Bu tür eğitim için uygun AYÇ/UYÇ seviyesi 5. seviyedir. 

İtalya'da uygulanan standart ECVET formülü şu şekildedir; 

27 saat 1 ECVET puanı 
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TÜRKİYE 

Türkiye'de, SKH Pusulası8 9, WBCSD (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi), BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ve GRI (Küresel Raporlama Girişimi) tarafından geliştirilen SKH'lerin iş hayatında 
uygulanması için yaygın olarak kullanılan bir rehberdir. 

Bu rehber, TÜRKONFED, TÜSİAD ve BMKP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından 2019 
yılında kurulmuş bir platform olan UN Global Compact yerel ağı olan Global Compact Türkiye ve 
Business for Goals (Hedefler için İş Dünyası) tarafından önerilmektedir. SKH Pusulası'nın amacı 
KOBİ'lere stratejilerini SKH'lere katkılarını ölçmek ve yönetmek adına nasıl uyumlu hale getirebilecekleri 
konusunda rehberlik etmektir. SKH Pusulası, işletmelerin sürdürülebilirliğin işletme stratejilerinin özü 
olmasını sağlamalarına yardımcı olan beş adıma (SKH'leri Anlamak, Öncelikleri Tanımlamak, Hedefleri 
Belirlemek, Entegrasyon, Raporlama ve İletişim) dayanmaktadır. Uluslararası kabul görmüş bir çerçeve 
olması nedeniyle, şirketleri uluslararası asgari standartları karşılamaya ve bunlara uymaya teşvik eder. 

SKH'lerin uygulanmasında KOBİ'lerle sınırlı olmamakla birlikte dikkate alınan ulusal bir plan olarak 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde şehir tasarımı, üretimi, toplum 
ve yönetişim alanındaki SKH'lerin uygulanmasından da sorumlu olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-
2023)10 yer almaktadır. On beş yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık parçası olarak tasarlanan Kalkınma 
Planı, tüm alanlarda genel bir değişim ve atılım, uzun vadede ise kararlı ve kesintisiz bir uygulama 
öngörmektedir. Ülkenin kalkınma vizyonunu uzun vadeli bir bakış açısıyla ortaya koyan Kalkınma Planı, 
bakanlıklar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve akademilerin de dahil 
olduğu kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan ülkenin temel değer ve beklentilerinin karşılanmasında 
temel bir yol haritası görevi görecektir. Aynı zamanda ekonomik yapıyı dönüştürmeyi, uzun vadede 
istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tüm alanlarda verimliliği ve rekabet 
gücünü artırmaya odaklanan planın, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve üretkenlik, nitelikli 
insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre, hukukun üstünlüğü, 
demokratikleşme olmak üzere beş temel ayağı bulunmaktadır. 

 

 

 

8 Business4goals.org. 2021. SDG Compass 

www.business4goals.org/wpcontent/uploads/2020/06/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf 
9 Business4goals.org. 2021. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası                                          

www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf 

11 Sbb.gov.tr. 2021. Elevent Development Plan                                                                                  
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_Plan-2019-2023.pdf 
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Plan, “istikrarlı ve güçlü ekonomi” ayağı altında, para, maliye, gelir ve dış ticaret politikalarını düzenleyen 
temel çerçeve ve ilkelerin yanı sıra bu politikaların güçlendirilmesine yönelik makroekonomik hedefleri 
ortaya koymaktadır. 

“Rekabetçi üretim ve verimlilik” ayağı, ekonomide rekabet edebilirlik ve verimlilik artışı sağlamaya ve 
üretimde yapısal dönüşümün yanı sıra refah artışına destek vermeye yönelik politikaları 
kapsamaktadır. 

Plan, “nitelikli insan ve güçlü toplum” ayağı altında beşeri sermayeyi güçlendirmeye, kapsayıcı büyüme 
yaklaşımını açıkça uygulamaya ve toplumun tüm kesimlerinde refahı artırmaya yönelik politikalar 
ortaya koymaktadır. 

Plan, “Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, ekonomik ve sosyal faydanın 
artırılması hedefi doğrultusunda çevrenin korunması, kentsel ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin 
artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik hedef ve politikaları içermektedir. 

“Hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ve iyi yönetişim” ayağı, devleti oluşturan tüm kurum ve 
kuruluşlarda hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme ilkelerinin uygulanmasını güçlendirmeyi, her 
düzeyde kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmeyi amaçlayan hedef ve politikaları 
kapsamaktadır. 

Bir eğitim çerçevesi olarak adlandırılmamasına rağmen, Türkiye'nin öncelikleri doğrultusunda 
stratejiler hazırlamak için bir dizi kılavuz sunduğu için önemli bir politika belgesidir. Kalkınma Planı, 
SKH'ler kapsamında, ilgili paydaşları SKH'leri sektörel ve tematik politika belgelerine yansıtmaya ve tüm 
sektörlerde ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefleri izleme ve takip mekanizması oluşturmayı 
desteklemekte ve teşvik etmektedir. 

SKH Pusulası aşağıdaki yeterlilikleri hedefler; 

 17 SKH hakkında bilgi ve bunların tanınması 
 SKH’lerin genel düzeyde işletmeyle nasıl ilişkili olduğuna dair farkındalık 
 SKH’lerin işletmeye getirdiği zorlukları, riskleri ve fırsatları analiz edebilmek 
 Şirketin değer zincirini haritalamak 
 Sürdürülebilir kalkınma üzerindeki olumsuz ve olumlu anlamda mevcut ve potansiyel etkilerinin 

bir değerlendirmesine dayalı olarak işletmelerin önceliklerini tanımlamak 
 SKH ile uyumlu faaliyetlerinin etkisini veya sonucunu doğrudan ele alan spesifik, ölçülebilir ve 

zamana bağlı şirket hedefleri ve temel performans göstergeleri (TPG’ler) belirlemek 
 Sürdürülebilirliğin şirket için nasıl değer yarattığı konusunda ortak bir anlayış yaratmak 
 Sürdürülebilirlik hedeflerini performans incelemelerine entegre etme kapasitesi 
 GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergeleri hakkında bilgi ve raporlama standartlarını 

uygulama kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak 

SKH Pusulası, her ne kadar yeşil beceriler özelinde ele alınmasa da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı, doğrudan Türkiye'deki KOBİ'ler dışında, çoğunlukla 
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imalat sanayileri, daha yaşanabilir şehirler, sağlıklı vatandaşlar ve sürdürülebilir çevre ile ilgili çevresel 
önceliklerle ilgili SKH’lerin uygulanmasına odaklanmaktadır. Kalkınma planı, SDG'lerin uygulanmasına 
ilişkin herhangi bir yeterlilik sağlamaz, ancak tüm sektörlerdeki SDG'leri yansıtmak ve temel olarak 
ulusal öncelikler doğrultusunda SKH’lerin uygulanması için etkili ve işbirlikçi takip ve inceleme 
mekanizmaları oluşturmak için güçlü bir tavsiye belgesi olarak hizmet etmektedir. Kalkınma Planı bu 
amaca yönelik olarak 5 yıllık bir süreçte bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınması gereken politika 
ve önlemleri önermektedir. 

Bu tür eğitim için uygun AYÇ/UYÇ seviyesi 5. seviyedir. Türkiye Yeterlilik Çerçevesine (TYÇ) göre, ön 
lisans diploması, Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik belgesi Seviye 5 sertifikası 
verilmektedir. Tüm bu belgeler ile bireyler görevleri ve bu tür eğitimleri gerçekleştirebilmektedir. 

Türkiye'de uygulanan standart ECVET formülü şu şekildedir; 

30 saat 1 ECVET puanı 

  

 

       İRLANDA 

       İrlanda'da, KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasına ilişkin eğitim tasarımı ve kolaylaştırma için 
kullanılan resmi olarak oluşturulmuş çerçeveler veya programlar bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, konuyu ele alan çok az resmi olmayan eğitim kursu, SKH ve bunların nasıl uygulanacağı 
hakkında genel bilgi sağlamaktadır. Ancak, bazı büyük şirketler konuyu çoktan ele almış ve stratejik 
hedeflerine entegre etmiştir. 

       En çok yayınlananı “SKH Savunucusu Eğitimi11”dir. Bu program, deneyimsel öğrenmeye dayalı bir 
eğitim modeline dayanmaktadır ve şunları desteklemektedir: 

 

 Katılımcılar, SKH’lere ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını genişletir 
 Topluluklarında bir proje uygularlar 
 Eylemlerini, öğrendiklerini ve sonuçlarını paylaşırlar ve sergilerler 
 Program boyunca destek ve rehberlik alırlar 

 

 

 

11 https://www.developmentperspectives.ie/EventPdfs/SDG%20Advocate%20Training%202021.pdf 
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       KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını kapsayacak yerleşik bir çerçeve belirlenmemiş olmasına 
rağmen, Yeşil Beceriler Merkezi projesinin daha da geliştirilmesi için kullanılabilecek birkaç 
kaynakla karşılaşılmış ve taranmıştır. 

       Bu terimlerde en kullanışlı olanı SKH Pusulasıdır. Bu SKH'lere ilişkin iş eylemleri için çok kapsamlı 
bir kılavuzdur12 aynı zamanda bu amaca yönelik belgeleri de içermektedir. 
(https://sdgcompass.org)    Ayrıca, dipnotlarda ilgili olabileceği düşünülendiğer kaynaklardan 
bazılarını da eklenmiştir13. Ders örnekleri ikinci bölümde listelenmiştir. 

Tanımlanan programlarda aşağıdaki hususların verilmesi sağlanır:  

 SKH hakkında genel ve özel bilgi 
 Farklı sektörler için fırsatlar; bazıları ayrıca özellikle ekonomik ve ticari yönlere de işaret 

etmektedir 
 Eylem planlama ve yürütme 
 Başarı için ortaklık 

Yeterlilikler yalnızca yeşil becerilerin geliştirilmesini ele almaz. Yeşil beceri yönleri, özellikle bu konuyla 
ilgili SKH'lerde belirtilmiştir. 

AYÇ ve UYÇ bu aşamada tam olarak uyumlu değildir. AYÇ 8 seviye ile çalışırken, UYÇ bunlardan 10'unu 
tanımlar. Hedef kitle eğitmenler ve danışmanlar olduğundan, konuyu iyi anlamaları ve bilgileri hedef 
gruplarına da aktarabilmeleri için yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. Öte yandan, bilgi 
seviyesinin yüksek lisans veya doktora düzeyinde olmasına gerek olmadığını düşünülmektedir. Bu 
nedenle, SKH için yeterli bir seviyenin AYÇ'de 5 ila 6 ve UYÇ'de 6 ila 8 olduğunu düşünüyoruz. 

İrlanda'daki ECVET formülü esasen pek uyumlu değildir çünkü ECVET tam olarak tanınmamıştır veya 
İrlanda yeterlilik  sistemine entegre edilmemiştir. Dermot O Brien'in ECVET Resmi Sistemler Konferansı 
Raporuna (Léargas Forum 2014) ilişkin notlarında belirtildiği gibi, ulusal mesleki eğitim sistemlerinde 
ECVET, ulusal ortak puan sistemleri aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır. İrlanda'da bu, Ortak Ödül Sistemi 

 

 

 

12 https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf 
13 https://sdgacademy.org; https://www.sdgwatcheurope.org; 
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary; https://sdgtoolkit.org; 
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-07/MSMEs_and_SDGs.pdf; 
http://www2.paconsulting.com/rs/526-HZE-
833/images/Framework_for_Breakthrough_Impact_on_the_SDGs_through_Innovation_FINAL_GUIDE_07_11.pd
f; https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf 
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aracılığıyla yapılır. QQI Ortak Ödül Sistemi ve krediye dayalı Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi, büyük 
bir ödül için 120 CATS kredisi sunar - bu, 1200 saatlik tam bir akademik yıl için 60 ECVET puanlık ECVET 
sistemi ile uyumludur. Ulusal mesleki eğitim sistemleri arasında ECVET, ortak bir ölçüt/ puan sistemi-
ECVET puanları kullanılarak ve VET ile HE arasında ECVET, AKTS ile uyumluluk, karşılaştırılabilirlik ve 
tamamlayıcılık sağlanabilir. Bununla birlikte, ulusal mesleki eğitim sistemleriyle ilgili olarak İrlanda'da 
ECVET konusunda O Brien durumu şöyle özetlemektedir, “ECVET kredisi sadece kredi puanı anlamına 
gelmez ancak puan bazında ele alındığında, farklı ülkelerde tek bir ölçü birimi olmadığından dolayı sadece 
yeterliliği ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu yeterlilik içindeki öğrenme kazanımları farklı ağırlıklara sahip 
olabilir”. 

Buna dayanarak, bir şekilde uygulanabilir bir oran aşağıdaki gibi düşünülebilir: 

20 saat 1 ECVET puanı 

  

       Uygulamaya ilişkin profesyonel ve kurumsal eğilimlerin ve pozisyonların analizi 

       İSPANYA 

       İspanya Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı, 2030 Gündemi için Dışişleri Bakanılığı ile birlikte, 26 Ağustos 
- 27 Eylül 2020 tarihleri arasında 32 gün boyunca İspanyol iş sektörüne yönelik bir kamu istişare 
toplantısı başlattı. Bu istişarenin amacı, 2030 Gündeminin İspanyol iş dünyasında uygulanma 
derecesini bilmek ve gelecekteki Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi için veri toplamaktı. İstişarenin 
sonuçları, sürece katılan 1.900'den fazla İspanyol şirketinin yanıtlarına dayanmaktadır. 

 

 Şirketlerin %81'i 2030 Gündemi'nin farkındadır, ayrıca %82'si SKH’lerin uygulanmasının 
daha donanımlı olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. 

 Kamu şirketlerinin sadece %5'i ve özel şirketlerin %20'si 2030 Sürdürülebilirlik Gündemi 
çerçevesinden habersizdir. 

 Görüşülen şirketlerin %82'si, SKH'lerin uygulanmasının şirketlerinin daha dirençli olmasına 
ve COVID-19 gibi gelecekteki krizlerle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabileceğini teyit 
ediyor. 

 SKH'lerde tedbirlerin uygulanmasına ilişkin olarak şirketin yapısına göre farklı ilerlemeler 
söz konusudur. Kamu şirketlerinin %89'u ve özel şirketlerin %66'sı bazı uygulama önlemleri 
alırken, danışılan KOBİ'lerin yalnızca %61'i ve serbest meslek sahiplerinin %40'ı SKH ile ilgili 
özel uygulama önlemleri yürütmektedir. 

 En yaygın önlemler arasında, sürdürülebilirlik politikasına sahip olmak (%47) ve çevre 
politikalarına sahip olmak (%50)  olduğu göze çarpmaktadır. Ancak, uygulama açısından, 
yani taahhütten eyleme geçme açısından iyileştirilmesi gereken önemli alanlar vardır: 
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çünkü bu kurumların yalnızca %27'si çalışanlarını sürdürülebilirlik alanlarında eğitiyor ve 
yalnızca %28'i CO2 emisyonlarını ölçüyor. 

 Verileri şirket büyüklüğüne göre analiz edersek, büyük şirketler, KOBİ'lere ve serbest meslek 
sahiplerine kıyasla sürdürülebilirlik alanlarında daha fazla önlem uygulamıştır. KOBİ'lerin 
%18'i ve serbest meslek sahiplerinin %5 oranları ile karşılaştırıldığında, büyük şirketlerin 
%63'ünün karbon ayak izlerini ölçmesi özellikle dikkate değerdir. 

 2030 Gündemi'nin en çok çalışılan alanları toplumsal cinsiyet eşitliği (SKH 5), sağlık ve 
esenlik (SKH 3), iklim değişikliğiyle mücadele (SKH 13) ve insana yakışır istihdam (SKH 8) 
olarak göze çarpmaktadır. 

 Bu projedeki ortaklardan biri olan Efficient Habitat Cluster (AEICE) tarafından NETODS 
adında ilginç bir girişim başlatıldı. Bu girişim, şirketlerde SKH’lerin uygulanması için bir 
metodoloji geliştirdi ve ortaklarının Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bağlılıklarını 
resmileştirmelerine yardımcı olacak bir hizmet yarattı. 

 

Aşağıdaki tablo, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek ve izlemek için İspanya'daki mevcut 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır; 

Faaliyet Ana Hedef Sorumlu Kuruluş 

Eğitim çalıştayı: 
Sürdürülebilir 

Kalkınma 
Hedeflerinin (SKH) 

şirkete entegre 
edilmesi 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) 
ve arka planı bilmek. 

SKH’leri küresel trendler içinde 
bağlamsallaştırmak 

SKH’leri şirketin stratejisine entegre 
etmenin önemini değerlendirmek 

Katılımcılara, SKH'leri şirketin 
faaliyetlerine entegre etmek için gerekli 
metodolojiyi sağlamak 

SKH’lerin işletmeye entegrasyonunun 
pratik durumlarının analizi 

Valladolid Ticaret 
Odası 

KOBİ'lere SKH 
konusunda 

ücretsiz 
kişiselleştirilmiş 

tavsiyeler 

 
Sürdürülebilirliğe yönelik çeşitli açılardan 
şirketlerin zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin tavsiyeler 
ve pratik öneriler (bir eylem planı geliştirmek için) 
sunmak: 

İtibarını ve imajını artırarak, şirketin 
yönetimini (yönetim biçimlerini) ve 
ŞEFFAFLIĞINI geliştirmek. 

SKH’lere mevcut KATKILARININ yanında 
geliştirebilecekleri kısımları göstermek 

COPADE Vakfı 
(Comercio Para el 

Desarrollo / 
Kalkınma için 

Ticaret) 
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Performansın iyileştirilmesini, 
çevrelerindeki etkilerin iyileştirilmesini ve 
ŞİRKETTEKİ KAYNAKLARIN 
iyileştirilmesini gerektiren SKH’lere 
mevcut katkıları iyileştirmek 

Belirli bir departmana ihtiyaç duymadan 
KSS EYLEMLERİNİ başlatmak 

Çalışanları ortak bir projeye dahil etmek, 
YEREL VE KÜRESEL KALKINMAYA 
katkıda bulunmak 

Kendisini müşterilerine, idaresine ve 
diğer paydaşlarına karşı sorumlu bir 
şirket olarak konumlandırarak şirketin 
DIŞ İMAJINI GELİŞTİRMEK. 

Sürdürülebilirlikte öncü bir KOBİ olmak 
adına olası iş FIRSATLARINI keşfetmek. 

Eğitim kursu: İş 
stratejisinde 
Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri 
(SKH) 

 
Hedefler: 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 
ile ilgili 17 hedefi kendi hedefleri ile birlikte 
kendi kuruluşlarında uygulamaya 
koymak 

-  SKH'lerin günümüzle ilgili temel 
kavramlarını ve fikirlerini ve ayrıca bu 
hedeflerin bulunduğu bağlamı bilmek 
 

Hedef kitle: 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 
bunların kuruluşlardaki uygulamaları 
hakkında bilgi edinmekle ilgilenen tüm 
kişiler. 

Uzmanlar ve araştırmacılar. 

Yönetim sistemleri yöneticileri ve 
idarecileri. 

Sosyal sorumluluk yöneticileri ve 
idarecileri. 

Çevre yönetim sistemlerinin yöneticileri 
ve idarecileri. 

 

Asociación 
Española para la 

Calidad 
(İspanya Kalite 

Derneği) 
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NETODS 

Aşağıdaki adımlarla ilişkili KOBİ'ler için bir rehberlik 
hizmetidir: 

 SKH’lere giriş. 

Şirket özelliklerinin analizi ve buna dair 
SKH’lerin tanımı. 

Her şirkete özel Eylem Planının 
belirlenmesi. 

Üyelik başvurusunun yönetimi. 

Yıllık raporlama desteği. 

VERİMLİ HABİTAT 
KÜMELERİ (AEICE) 

 

İspanya'daki KOBİ'lerde SKH uygulamasını destekleyen ve izleyen kuruluşlar şunlardır: 

 İspanyol BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı. 
 İspanya Hükümeti ve “GÜNDEM 2030'un uygulanması için Eylem Planı: Sürdürülebilir 

Kalkınma için İspanya Stratejisine Doğru”  ile ilgili tüm Bölgesel ve Yerel yönetimler. 

PORTEKİZ 

Portekiz ekonomik ortamına (Pordata14) ilişkin son verilere göre, 2018'de KOBİ'ler Portekiz'deki 
toplam mevcut işletmelerin %99,9'unu temsil ediyordu. Bu sayı oldukça fazla olsa da SKH’lerin 
KOBİ'lere entegrasyonuna ilişkin bilgiler hala çok yaygın ve düzenlidir. 

Bununla birlikte, özellikle KOBİ'leri hedefleyen veya içeren SKH entegrasyonuna ilişkin bazı ilgili proje 
ve girişimleri belirlemek mümkündür: 

Olumlu sosyal faydaları olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu sürdürülebilir 
projeleri teşvik etmek için mali teşvikler15. 

SKH'leri entegre etmek ve gerçekleştirmek için iş stratejisini yeniden tasarlama konusunda 
KOBİ'lerin personelini desteklemek için çeşitli kuruluşlar tarafından teşvik edilen danışmanlık-
eğitim programları (aşağıdaki bölümde anlatılacaktır). 

 

 

 

14 
https://www.pordata.pt/en/Portugal/Small+and+medium+sized+enterprises+as+a+percentage+of+
total+enterprises+total+and+by+size-2859 
15 https://www.fis.gov.pt/en/2019/04/02/pme-investimentos-appointed-managing-body-of-the-
social-innovation-fund 
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KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu hedefleyen süreçlerin tasarımını, uygulanmasını ve hesap 
verebilirliğini teşvik etmek ve sürdürmek için yerel ve bölgesel girişimler16. 

Temel faaliyetlerine göre farklı SKH'leri hedefleyen somut KOBİ projeleri17. 
 

 Tüm bu veriler, konunun ulusal düzeyde uygunluğunun yanı sıra Portekiz'de bulunan çok sayıda 
KOBİ arasında konuyu destekleyen ve geliştiren doğru araç ve süreçlerin geliştirilmesi için büyük 
fırsatların altını çizmektedir. 

Aşağıdaki tablo, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek ve izlemek için Portekiz'deki eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: 

Faaliyet Ana hedef Sorumlu Kuruluş 

Eğitim – “Küresel Yönetim 
Mücadelesi” 

KOBİ personelini SKH Küresel 
Mücadele yarışmasına 
hazırlamak 

IAPMEI 
www.iapmei.pt 

Proje – “Sürdürülebilir 
Hareket” 

3’lü model çerçevesine (İnsan, 
Çevre, Kârlılık) göre KOBİ'ler 
tarafından iş politikalarının 
benimsenmesini ve SKH ile ilgili 
yönetim uygulamalarının 
uygulanmasını teşvik etmek 

PBS – Porto Business 
School 

www.pbs.up.pt 

Eğitim ve Danışmanlık – 
“Formações ODS” 

 

2030 Gündemi ve bunun 
işletmeyle ilgisi hakkında 
farkındalık yaratmak, önceliklerin 
tanımlanmasına, kurumsal 
strateji uyumuna, izleme ve 
ölçmeye, raporlamaya ve 
iletişime odaklanmak 

BCSD Portugal - 
Conselho Empresarial 

para o Desenvolvimento 
Sustentável 

www.bcsdportugal.org 
 

 

 

 

16 https://www.odslocal.pt 
17 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/companies/ttView/18 
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Eğitim – ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável) 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ve bunların kurumsal strateji ve 
iletişime nasıl entegre edileceği 
konusunda farkındalık yaratmak. 

PwC 
www.pwc.pt 

 
 
Portekiz'de, KOBİ'lerde SKH uygulaması, iş inovasyonuna, iş etiğine ve kurumsal sosyal sorumluluğa 
bağlı farklı ulusal ve yerel kuruluşlar tarafından desteklenmektedir ve izlenmektedir. Geri dönütler 
koordineli değil gibi görünse de çeşitli kuruluşlar faaliyetlerini esas olarak SKH Küresel Pusula, Küresel 
Raporlama Grişimi ve 3’lü Model çerçevelerine dayandırıyor. Bazı önemli girişimler şunlardır: 

 Aliança ODS Portugal18 -Küresel İlkeler Sözleşmesi Portekiz Ağı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefini yürütmektedir 

 ODS Local19 –Belediyeler için bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ortamı 

 PME Sustentável20 -KOBİ'leri taahhüt ettikleri SKH ile temsil eden bir ortam 
 

İTALYA 

Yukarıda bahsedildiği gibi, KOBİ'ler SNSvS'ye doğrudan dahil değildir, ancak SNSvS'nin uygulanması 
ve SKH üzerindeki etkilerinin nasıl değerlendirileceğini düşünmek çok önemlidir. İtalyan şirketlerinin21 

yaklaşık %92'sini temsil ettikleri ve İtalya'nın her yerine yayılmış oldukları için KOBİ'ler, çok sayıda ve iyi 
bilinen dinamiklikleri nedeniyle, sürdürülebilirlik değerlerini bölgeler arasında iletmek için mükemmel bir 
itici kuvvet olabilir. Bu düşüncelere dayanarak, KOBİ'lerin sorumlu ve sürdürülebilir iyi uygulamaları 
üretme ve paylaşma konusunda giderek daha önemli bir rolü olacak ve 2030 Gündemi hedeflerine 
ulaşmak için temel hale gelecektir. Bu tutum, SKH görevleriyle bağlantılı yeni bir girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesi için temel olacaktır. 

Ulusal ve bölgesel düzeyde, tümü SKH ile bağlantılı ve KOBİ'leri de içeren çeşitli girişimleri öne 
çıkarmak mümkündür, bunlar: 

 

 

 

18 https://globalcompact.pt/alianca-ods/gov    
19 https://www.odslocal.pt/   
20 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/ 
21 https://www.infodata.ilsole24ore.com/ 
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 Sosyal faydaları olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu sürdürülebilir projeleri 
(kamu veya özel) teşvik etmek için mali teşvikler22 

 2030 Gündemi hedeflerine yönelik bölgelerde yaygınlaştırma ve artan farkındalık için yerel ve 
bölgesel girişimler (örneğin, Sürdürülebilir Kalkınma için Toskana bölgesel forumu)23 

 SKH'leri entegre etmek ve gerçekleştirmek için iş stratejisini yeniden tasarlama konusunda 
KOBİ personelini desteklemek için farklı kuruluşlar tarafından teşvik edilen danışmanlık-eğitim 
programları 
 

 

Aşağıdaki tablo, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek ve izlemek için İtalya'daki mevcut 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: 

 

 

Faaliyet Ana Hedef Sorumlu Kuruluş 

Çevrimiçi Öğrenme Kursu 
“L’Agenda 2030 e gli 
Obiettivi di sviluppo 

sostenibile” 

Gündem 2030 hakkında insanları 
bilinçlendirmek için 20 eğitim modülü. 

Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile 

ASviS 
https://asvis.it/  

SKH ve sürdürülebilir 
kalkınma üzerine kurs 

Kurs, yöneticiler ve eğitim sağlayıcıları 
için tasarlanmıştır. Sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini derinleştirmeyi ve 
bunların KOBİ'lerin stratejik 
çerçevelerine nasıl dahil edileceğini 
amaçlamaktadır. 

Spin Lab – Laboratorio di 
Impresa Srl 

https://spinlab.academy/  

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Kursu: 

 
Sürdürülebilirlik 
değerlendirme 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, 
Avrupa ve uluslararası politikaların 
uygulanmasına yönelik SKH'lerin 
ilerlemesini izlemek ve bunlara 

Politecnico di Torino 
https://didattica.polito.it/   

 

 

 

22 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi; https://www.sviluppo.toscana.it/; 
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee;  
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 
23 https://www.regione.toscana.it/-/forum-della-sostenibilit%C3%A0 
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yöntemleri ve küresel 
zorluklar 

ulaşmak için çözümleri karşılaştırmak 
için  gereken göstergelere ve 
sürdürülebilirlik değerlendirme 
yöntemlerine giriş. Politika ve çözüm 
geliştirmeye yönelik olan kurs, 
sorunların ve aralarındaki bağlantıların 
nasıl çerçeveleneceğine ilişkin 
yaklaşımlar, modellerin, göstergelerin 
ve faydaların ve dezavantajların 
değerlendirilmesini sağlayan verilerin 
seçimi de dahil olmak üzere SKH’lere 
genel bir bakış sunacaktır. 

GiovaniSì 

GiovaniSì, gençlerin bağımsız 
olmalarına yardımcı olmak için 
Toskana Bölgesi tarafından 
desteklenen bir projedir. Ulusal, 
bölgesel ve toplumsal kaynaklarla 
finanse edilen proje altı ana alana 
ayrılmıştır: Stajlar, Konaklama, Kamu 
Hizmeti, Girişimcilik, İstihdam, Eğitim 
ve Öğretim. Proje, Gençliğe yatırım 
yapmanın kalkınmaya yatırım yapmak 
anlamına geldiğinin açık bir örneğidir. 
Bu, yerel bağlamda ekonomik 
büyümeyi ve bireye göre düzenli iş 
yaratmayı teşvik ederek (Hedef 1; 2; 8; 
9; 10; 12) ve kamu kurumlarının konut 
ve eğitim gibi hizmetlerini sunma 
kapasitelerini geliştirir (Hedef 4; 6; 11) ; 
16). 
 

Tuscany Region 
https://giovanisi.it/ 

 

BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri'nden 

sürdürülebilir 
belgelendirme ve 2030 

Gündemi hakkında 
Çevrimiçi Öğrenme Kursu 

Kurs, KOBİ'lere sürdürülebilirlik 
hedeflerini kurumsal stratejilere 
entegre etmek için ipuçları vermeyi 
amaçlayan 15 eğitim modülünden 
oluşmaktadır. 

Focus Lab 
https://focus-lab.it  
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Sürdürülebilirlik Yönetim 
Yüksek lisansı 

Yüksek Lisans, SNSvS'nin daha genel 
sürdürülebilirlik hedefleriyle tutarlı 
yönetim faaliyetlerinin koordinasyonu 
için İdareler içinde bir referans noktası 
olabilecek belirli profesyonel figürler 
oluşturmak için kamu çalışanlarında 
sürdürülebilirlik yönetimi becerilerinin 
geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
 

Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

https://www.sna.gov.it  

Birleşmiş Milletler, 2030 Gündemi ile birlikte, sürdürülebilir kalkınmayı ölçmek ve hedeflerini takip etmek 
için faydalı göstergelerin belirlenmesini ve uygun basamaklara konulmasını temel ihtiyaç olarak 
belirlemiştir. 

İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT), bu tür göstergelerin üretimini koordine etmek ve dolayısıyla izleme 
sürecini takip etmek için ulusal düzeyde görevlidir, ayrıca bu göstergeler, Sürdürülebilir hedeflerin 
başarı seviyeleri, üstlenilen eylemler ve SNSvS uygulamasıyla elde edilen sonuçları ölçen tutarlı 
raporlama faaliyetlerini garanti altına almak için sürekli olarak (yılda bir) güncellenmektedir. 

Bu tür faaliyetler, ISTAT'ın 2016'dan beri geliştirdiği ve uyguladığı, en yaygın ticari faaliyet göstergesi 
olan GSYİH'yı çok boyutlu bir yaklaşım kullanarak “eşit ve sürdürülebilir serveti” ölçen devasa 
çalışmalardan yararlanabilir. Bu çalışma, yaşam kalitesini ölçmeye ve kamu politikalarının belirli temel 
boyutlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeye yardımcı olur.24 

TÜRKİYE 

KOBİ'ler, Türkiye de dahil olmak üzere OECD ülkelerinin çoğunda ekonomik faaliyette daha büyük bir 
paya sahip olduklarından, inovasyonun ve SKH’lere ulaşmada temel itici güç olarak görülmektedir. 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)25 tarafından Aralık 2020'de yayınlanan verilere göre, KOBİ'ler 2019 
yılında toplam işletme sayısının %99,8'ini oluşturmaktadır. Türkiye Hükümeti'nin SKH'leri ulusal plan ve 
politikalarına dahil etme konusundaki kararlılığı bilinmektedir ve bir dereceye kadar SKH’lerin 
uygulanmasına ilişkin bilgilere erişilebilmektedir. 

KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasına ilişkin proje ve girişimler için bazı örnekler: 

 

 

 

24 Rapporto SDGs 2020 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, 2020 – ISTAT 
25 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Small-and-Medium-Sized-Enterprises-Statistics-2019-37548 



 

 

 

 52

KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 
Uygulamaya Yönelik Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi - Fikri Çıktı 01 

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP tarafından 2019 yılında kurulan Hedefler İçin İş Platformu26, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen tüm büyük, 
orta ve küçük ölçekli işletmelere, kamu-özel sektör ortaklığına ilgi duyan yerel yönetimler, üniversiteler, 
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurumlarına açık bir platform olarak 
hizmet vermektedir. İş dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bir köprü oluşturmak ve 
işletmelerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek, işletmelerin hem mevcut ihtiyaçları 
karşılamasını hem de geleceğin ekonomisine hazırlanmalarını sağlamak için web seminerleri, 
tartışmalar ve toplantılar düzenlemektedir. 

TURKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), 2004 yılında 6 federasyon ve 69 derneği 
temsil eden ülke çapında bir konfederasyon olarak kurulmuştur. Günümüzde 30 federasyon, 270 
dernek ve 40.000'den fazla şirket TÜRKONFED çatısı altında yer almaktadır. TÜRKONFED, bölgesel, 
sektörel ve ulusal ekonomik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sivil toplum 
kuruluşudur ve 11 Şubat 2014'ten bu yana Avrupa Zanaatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
Birliği'nin (UEAPME) ortak üyesidir. Bölgesel kalkınma, mesleki eğitim ve istihdam, rekabet edebilirlik ve 
yenilikçilik TÜRKONFED'in ana faaliyet alanları olmakla birlikte KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya 
odaklanmaktadır. TÜRKONFED, KOBİ Yeşil Beceriler HUB projesi çerçevesinde HSBC ile iş birliği içinde 
Sürdürülebilir Büyüme Programı yürütmektedir. Bu program yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)27 doğrultusunda çalışan start-uplara yöneliktir. Program, 
Türkiye'de start-up'lar, girişimciler, mentörler ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistemin 
kurulmasını, sektörel bazda yeni ticari fırsatlar yaratılmasını ve start-up şirketlerin ürünlerinin hız ve 
etkisini artırmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.  

TÜRKONFED, Sürdürülebilir Büyüme Programı’na ek olarak SPARK ile iş birliği içinde Ocak 2021 
itibarıyla “Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar” adlı bir proje başlatmıştır. Proje, ilk fikir olarak pandemi ve 
ekonomik daralma gibi benzeri görülmemiş özellikte ortaya çıkan sorunların yanı sıra, artan ekonomik 
kapsayıcılık ve geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve işgücü piyasasına erişimin kolaylaştırılması için iş 
yaratılması yoluyla sosyal uyumun etkisini artırmak ve karmaşık acil durumlara karşılık 50 KOBİ'yi bir 
araya getirmeyi planlamaktadır.  Bu başlangıç planı doğrultusunda proje yaşam döngüsü boyunca 6 
farklı modülde 6 online eğitim, 6 webinar, 12 koçluk toplantısı ve 12 eşleştirme toplantısı da 
öngörmektedir. 

 

 

 

26 https://www.business4goals.org/en/ 
27 https://www.turkonfed.org/en/detail/2384/start-ups-contributing-to-the-future-of-the-society-supported-by-the-
sustainable-growth-program 
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TÜRKONFED, UNDP ve Visa Türkiye iş birliğiyle yürütülen bir diğer proje ise 2019 yılında hayata 
geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum”28 29 projesidir. Proje, işletmelerin fayda sağlayacağı girişimlerin 
potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KOBİ'lerin yönetim becerilerini, bilgilerini, tutumlarını 
ve öz güvenini artırmayı amaçlamaktadır ve UNDP'nin 2018-2021 Stratejik Planı ile uyumlu 
olarak geniş ekonomide özel sektörle işbirliğinin kapsamını, kalitesini ve 
sonuçlarını geliştirerek SKH'lerin fiilen uygulanmasını teşvik etmektedir. Buna uygun olarak, projenin 
Türkiye'de 18 ilde 3000 yüksek etkili KOBİ'yi dahil etmek amacıyla aşamalı bir programla 3 yıl sürmesi 
planlanmıştır. Proje kapsamında inovasyona dayalı bir eğitim paketi tanımlanmıştır. İşimi 
Yönetebiliyorum projesinin ilk yılında Adana, Antalya, Hatay, Balıkesir, Mardin ve İstanbul'da 1.000'e 
yakın KOBİ, dijitalleşmeden muhasebeye, uluslararası ticaretten aile şirketlerinin kurumsallaşmasına 
kadar 10 farklı başlık altında Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Gelişim Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilen derslere 
katılmıştır. Proje ikinci yılında sağlık gündemi ile gelişen yeni koşulları içeren online eğitimlerle KOBİ'lere 
ulaşmayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. KOBİ'lerin mevcut işletmelerini hızlı bir şekilde dijitale 
taşımalarına yardımcı olmak için eğitim içeriği güncellendi. Bu projenin KOBİ'lerde birden fazla 
SKH’lerin uygulanmasını desteklediği söylenebilir. 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 1990 yılında 
kurulmuştur. 2009 yılına kadar KOSGEB sadece imalat sanayi KOBİ'lerine hizmet ve destek vermiştir. 
Ancak ülkemizde üretim sektörü dışındaki sektörlerin katma değerli üretim ve istihdam yaratma 
potansiyellerinin artması ve üretim sektörü dışındaki sektörlerde KOBİ'lerden gelen talepler nedeniyle 
hedef kitlenin büyütülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. KOSGEB, 2015 yılından itibaren Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve UNDP iş birliğinde tüm KOBİ'leri kapsayacak şekilde Uygulamalı KOBİ Yetenek 
Geliştirme Merkezi olarak da bilinen “Model Fabrika Projesi”ni30 hayata geçirmiştir. Bu proje Sanayi 
Bakanlığı ve UNDP tarafından fizibilite çalışması olarak başlasa da kamu ve özel sektör destekleri ile 
projeye dönüşmüştür. Bu proje, KOBİ'leri yalın üretimden enerji verimliliğine kadar çok çeşitli konularda 
eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu proje sayesinde SKH 8 Kişiye uygun İş ve Ekonomik Büyüme ile SKH 12 
Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca KOSGEB, bu projenin odaklandığı 
alanlardan biriyle ilgili olan strateji ve eylem planlarında KOBİ ve Yeşil Büyüme'ye yönelik alanlara da 
vurgu yapmaktadır. 

 

 

 

28 https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/i-can-manage-my-business.html 
29 https://www.turkonfed.org/en/detail/2381/i-can-manage-my-business-trainings-given-to-550-sme-representatives-
during-the-pandemic 
30 https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/applied-sme-capability-building-center--model-factory-.html 
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UNDP'nin 2011 yılında Türkiye Hükümeti ile ortaklaşa kurduğu İstanbul Uluslararası Özel Sektör 
Kalkınma Merkezi (IICPSD)31, özel sektöre ve vakıflara 4 tematik alanda destek veriyor. Bu kapsamda, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Güney-Güney İş birliği Yoluyla Özel Sektör Katılımı, şirketlerin iş 
modellerini sürdürülebilir kalkınmaya yanıt verecek şekilde uyarlamaları ve böylece SKH’lerin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaları için desteklendiği ilgili tematik alandır. 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilimsel Yaklaşımlar Çözümler Ağı (SDSN)32, eğitim, araştırma, politika analizi 
ve küresel iş birliği yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Paris İklim Değişikliği 
Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik bütünleşmiş yaklaşımları teşvik etmek için 2012'de kuruldu. 
Önde gelen üniversiteler ve büyük işletmeler tarafından yönetilen SDSN Türkiye ağı, SKH’lerin 
Türkiye'de uygulanması için paydaşlarla ağ oluşturmayı ve iş birliğini de desteklemektedir. SDSN 
Türkiye ağı, uygulamalarını artırmak için sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen 
uzmanlarından ücretsiz eğitim kaynakları sağlamak için bir SKH Akademisine33 de sahiptir. Bu ücretsiz 
kaynaklar çoğunlukla yeşil büyümeye ve çevresel koşulların optimizasyonuna yöneliktir. 

Veriler, Türkiye Hükümeti'nin ve mevcut girişimlerin, kamu-özel diyaloğunu teşvik ederek çok paydaşlı 
ortaklıklar yoluyla SKH’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak için güçlü bir desteğin sinyallerini verdiğini 
ve Türkiye'de bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi uygulama planı tasarlamak için UNDP ile iş birliği 
yaptığını ortaya koymaktadır. Buradan, SKH’lerin uygulanmasının Türkiye'nin kalkınma gündeminde 
mevcut ve çalışılmakta olan bir konu olduğu sonucuna varabiliriz.  

Türkiye'nin 2030 Gündemi ve Yeşil Mutabakat’a olan bağlılığı göz önüne alındığında, KOBİ'lerde 
özellikle çevre ile ilgili SKH’lerin uygulanması konusunda daha fazla eğitim çalışmaları ve uygulamalar 
görebiliriz. Covid-19'dan sonra sağlık sektörü ve bununla alakalı konuların da daha fazla girişim ve 
projeye dahil edilmesi ve vurgulanması beklenebilir. 

Aşağıdaki tablo, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek ve izlemek için Türkiye'de mevcut 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: 

 

 

 

 

 

31 https://www.iicpsd.undp.org/content/istanbul/en/home.html 
32 http://unsdsn.boun.edu.tr/ 
33 https://sdgacademy.org/courses/ 
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Faaliyet Ana Hedef Sorumlu Kuruluş 

Eğitim ve 
Danışmanlık 

İşletmeler için 
SKH’lere yönelik 

mesleki eğitim ve 
faaliyetler yoluyla 
KOBİ'lerin rekabet 
gücünü artırmak 

                       TÜRKONFED  

https://turkonfed.org/en/page/about-us 

Eğitim ve 
Finans desteği 

KOBİ'lerin yenilikçi 
olmalarını, 

gelişmelerini ve 
yurtdışına açılmalarını 

desteklemek 

KOSGEB 

https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/347/about-
kosgeb  

Ortak Eylem 
Platformu 

Ortak öğrenme 
yoluyla SKH’leri teşvik 

etmek ve yeni 
ortaklıklar kurmak 

Hedefler İçin İş Platformu 
https://www.business4goals.org/en/who-we-are/  

 

2030 Gündemi'nin uygulanması için SKH, Cumhurbaşkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Strateji 
ve Bütçe Dairesi'nin sorumluluğunda olan Ulusal Kalkınma Planları ve sektörel stratejilerle 
ilişkilendirilmiştir.  İzleme faaliyetleri ile ilgili olarak, belirli SKH ile ilgili bakanlıklara sorumluluklar 
verilmiştir. 

Bölüm 1'de de vurgulandığı üzere, SKH uygulamasının ulusal düzeyde izlenmesini ve 
koordinasyonunu sağlamak için 11. Kalkınma Planı, temsili yerel yönetimler, akademi, özel sektör sivil 
toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı için esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasını özellikle teşvik etmektedir.  

Ayrıca, aşağıdaki girişimler ve kuruluşlar, Türkiye'deki KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını 
desteklemektedir: 

Global Compact34 Türkiye  

 

 

 

34 https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/ 
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İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi (IICPSD) 

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

TÜRKONFED  

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu 

SDSN Türkiye – Sürdürülebilir Çözümler Ağı 
 

İRLANDA 

Genel olarak İrlanda, SKH’lerin uygulanmasını teşvik etmek için çeşitli kurumsal önlemler belirlemiş 
ve bu konuda çalışmaktadır. Bunları vurgulamak önemlidir çünkü odakları çok daha büyük olmasına 
rağmen KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını da etkiliyorlar. Bu önlemler şunlardır: 

SKH Şampiyonları – Bu, hükümet tarafından ortaklıklar ve tanıtım yoluyla konu hakkında 
halkı bilinçlendirmek için kurulmuş bir programdır. Bu program, kuruluşların ve bireylerin 
SKH’lere ulaşılmasına katkıda bulunabilecekleri pratik yolları göstermektedir. Bu örnekler en 
iyi uygulamalar olarak hizmet etmektedir.35 36 

Ulusal SKH Paydaş Forumu – İrlanda'da SKH’lere ulaşmak için fikirleri ve çözümleri 
tartışmak ve yenilemek amacıyla 2018 ve 2019'un sonu arasında beş kez bir araya gelen çok 
paydaşlı bir forumdur. Bu forumların katılımcılarının çoğunluğu STK'ndan ve kamu 
sektöründen olmakla birlikte, KOBİ'lerin temsilcileri de hazır bulunmuştur.37 

 BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu, 2030 Gündeminin küresel düzeyde izlenmesinden ve 
gözden geçirilmesinden sorumludur. Her yıl toplanmakta olan forumda ulusal 
hükümetlerden, hükümetler arası organlardan, ilgili BM kurumlarından, sivil toplumdan ve 
diğer paydaşlardan gelen veriler değerlendirilir.38 

SKH'lerin uygulanma durumuna ilişkin en eksiksiz bilgi kaynağı “Gönüllü Ulusal Rapor”dur 
(VNR)39 . Bu raporların sonuncusu 2018 yayınlandı. 2018, 2019 ve 202040 için “İrlanda'nın 
Sürdürülebilir İlerleme Endeksi” ile ilgili, yerel ve ulusal düzeyde hangi önlemlerin alınması 

 

 

 

35 https://www.gov.ie/en/publication/40f61-sdg-champions-20192020/# 
36 https://irelandsdg.geohive.ie/app/0649f3af1e1d48d7abfc4b060ce5c1cf 
37 https://www.gov.ie/en/collection/c1cb6e-national-sustainable-development-goals-stakeholder-forum/ 
38 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
39 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf 
40 https://www.socialjustice.ie/content/publications/sustainable-progress-index-2020 
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gerektiğini sonuçlarında belirten yıllık raporlar yayınlanmıştır. Bir sonraki raporun 2022 yılında 
yayınlanması planlanmaktadır. 

2018-2020 dönemi için uygulamaya yönelik ulusal eylem planı41, yukarıda bahsedildiği gibi 
SKH Şampiyonu ve SKH Forumu gibi yapıların oluşturulması gibi önlemleri içermektedir. Bu 
planda 19 üst düzey eylem tanımlanmıştır. Gelecek yıllara dair içinde SKH'ler bulunan ve 
konuya dair nicel veriler barındıran içeren birkaç eylem planı bulunmaktadır.  

 

SKH Şampiyonu programı, bu projenin kapsamına en uygun örnektir. 

Aşağıdaki tablo, KOBİ'lerde SKH entegrasyonunu desteklemek ve izlemek için İrlanda'daki mevcut 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: 

Faaliyet                       Ana Hedef Sorumlu Kuruluş 

BM 
Sürdürülebilir 

Kalkınma 
Hedefleri 

Seminer Serisi 

SKH hakkında farkındalığı 
artırmak – bu seminerlerde her 
konu 2 haftada bir kısa 
sunumlarla bireysel olarak ele 
alınır 

University College Dublin Research Seminar 
Series 
https://sdgseminars.ucd.ie 

KOBİ'ler için 
KSS 

Danışmaları 

Başlık KSS'ye odaklanmış olsa 
da, içerik SKH ile çok yakından 
bağlantılıdır. Faaliyetin hedefi, 
SKH ile uyumlu bir KSS 
stratejisi geliştirmek ve 
uygulamak için KOBİ'lere 
danışmaktır. 

Chambers Ireland 
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-
development-goals/csr-consultations-for-
smes/ 

Ayrıca, İrlanda merkezli olmayan ancak yine de tamamlamak istediğimiz içeriğin 
geliştirilmesine yardımcı olabilecek bazı KAÇD (Kapsamlı Çevrimiçi Açık Dersler)'lerden 
bahsetmek gerekirse: 

 "İşletmeleri SKH’lere yönlendirmek" 
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness?action=enroll#instructors 

 

 

 

41 https://assets.gov.ie/19344/32f9bdd2aae2464caae37760edd1da04.pdf 
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 “SKH için Örgütlenme” 
https://www.futurelearn.com/courses/organising-for-sustainable-development-goals 

 

İrlanda Hükümeti, hedeflere yönelik ilerlemeyi raporlamak ve konuyla ilgili bilgileri paylaşmak için iş 
birliği platformu olarak bir veri merkezi oluşturmuştur. Bu sitede hedefler, etkinlikler, veriler, 
yönergeler ile hikayeler ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.42 

Ayrıca yukarıda bahsedildiği gibi kurumsallaştırılmış üç oluşum vardır: SKH Şampiyonları, Ulusal SKH 
Forumu ve HLPF. 

Bu bağlamda bahsedilebilecek bir diğer oluşum ise İrlanda'nın konuya bağlılığını güvence altına almak 
isteyen 75 sivil toplum kuruluşunun ortaklığı olan Coalition 2030'dur. Ortaklıktaki kuruluşlar oldukça 
geniş bir odak noktasına sahiptir.43 

Ancak yukarıda bahsedilenler, özel anlamda KOBİ'lerde SKH’lerin uygulamasına odaklanmamıştır. Bu 
konuyla en yakından ilişkili kuruluş İrlanda Ticaret Odası'dır. 

KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını hedefleyen mesleki eğitim ve öğretimde içerik ve ihtiyaç 
analizi 

Bu verileri tamamlamak adına, beş ortak ülkeden 53 ulusal uzmandan oluşan bir gruptan, KOBİ'lerde 
SKH'lerin uygulanmasına ilişkin mevcut ve beklenen bağlam hakkında aşağıdakilere odaklanan bir dizi 
soruyu yanıtlaması istenmiştir: 

KOBİ'lerde SKH’lerin uygulanmasını desteklemek için mevcut Mesleki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları 

 

 

 

42 https://irelandsdg.geohive.ie 
43 https://www.ireland2030.org/about-us 
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Katılımcıların çoğu, bu konudaki eğitim kurslarının azlığının yanı sıra mevcut ve sunulacak eğitim 
kurslarının hem içerik hem de metodolojilerinin iyileştirilmesi ihtiyacının altını çizmiştir. 

Bu konuyla ilgili ek yorumlar aşağıdakilere yöneliktir: 

KOBİ yöneticilerini SKH’lere dahil etmenin zorluğu, SKH çerçevesinde kapsanan tüm 
öncelikler ve süreçte oynayabilecekleri rol hakkında farkındalıklarını somut ve stratejik bir 
şekilde, iş fırsatlarına ve bunun sağlayacağı faydaya odaklanarak artırmak 

SKH’lere büyük ölçüde bağlı olan bir şirket kültürünü güçlendirmenin ve bu öncelikleri 
başaran ekipleri geliştirmenin bir yolu olarak etki takibi için stratejiler uygulamanın uygunluğu 

Eğitim programı kapsamını geliştirmek ve genişletmek için kurumsal işbirlikçi ağların/iş 
sektörü birliklerinin desteğini aramanın önemi 

Alanda çalışan uzmanlar tarafından paylaşılan örneklere dayalı olarak, katılımcıların işlerinde 
uygulayacakları stratejik fırsatları net bir şekilde fark etmelerine yardımcı olan sektöre özel 
eğitim kursları düzenlemenin önemi 

Çevrimiçi eğitim sağlamak ve sürekli güncellenebilir materyalleri paylaşmak için dijital bir 
platforma sahip olmanın önemi 

Eğitim etkililiğini ölçmek ve SKH önceliklerine bağlılığı sürdürmek için bir takip stratejisi 
oluşturmanın önemi 
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SKH’leri uygulayan KOBİ'leri desteklemek için ilgili konular 

SKH’lerin uygulanmasında KOBİ'leri desteklemek için Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitim kurslarının 
kapsaması gereken ilgili konular hakkındaki görüşlerini paylaşmaları istenen ulusal uzmanlar, SKH 
Küresel Pusulası, KSS ve Yeşil Beceriler çerçeveleri tarafından desteklenen bir yaklaşımın önemini 
doğrulamışlardır. Önceki girdiler doğrultusunda, SKH’lerin temelleri üzerinde çalışmanın ve bunların iş 
fırsatları ve olası faydaları ile nasıl bağlantı kurulacağının ve ayrıca SKH’lere yönelik iş stratejileri ve 
eylem planları tasarlama konusunda KOBİ'lere destek vermenin önemini vurgulamışlardır. Yeşil 
beceriler ve sürdürülebilirlik öncelikleri, sosyal yardım faaliyetleri yoluyla stratejik uygulamaların ve 
başarıların nasıl izleneceğinin ve iletileceğinin yanında ele alınması gereken önemli konular olarak kabul 
edilmiştir.  

 

 

Bu konuyla ilgili ek yorumlar aşağıdakilere yöneliktir: 

 

Geliştirilebilecek yeni iş modelleri ,ürün geliştirmede yaşam döngüsü yaklaşımı ve SKH’lere 
yönelik sistemik düşünce/açık inovasyonun önemi  

Kritik proje yönetimi becerilerine sahip olmanın önemi 

Halihazırda SKH’leri uygulayan KOBİ'lerin durumu ele alış biçimlerini, bu konudaki en iyi 
uygulamaları ve başarı öykülerini, şirketler bu konudaki getiri ve geri bildirim göstergelerini 
paylaşma. 
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SKH’lerin KOBİ'ler tarafından uygulanmasının önemi  

Farklı SKH’lerin KOBİ'ler için uygunluğuna ilişkin olarak, temasa geçilen ulusal uzmanlar arasında büyük 
bir fikir birliği sağlanmıştır. SKH 7 (uygun fiyatlı ve temiz enerji) "ilgili değil" görüşü sunulmayan tek hedef 
olmakla beraber, SKH 3(sağlık ve esenlik), 11(sürdürülebilir şehirler ve topluluklar) ve 12 (duyarlı 
tüketim) hedefleri hakkında ise sadece birer “ilgili değil” görüşü belirtilmiştir. SKH 1 (yoksulluğa hayır), 
2 (sıfır açlık) ve 16 (barış, adalet ve güçlü kurumlar) ise diğer hedeflere göre daha fazla “ilgili değil” 
görüşü belirtilmiştir.  

 


