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NEDEN ÖNEMLİ?

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK 
VE ALTYAPI:

Sanayileşmenin 
yeni iş imkanları 

açma 
üzerindeki 

çarpan etkisi 
çok büyük. 

Üretim alanında 
gerçekleşen 
her bir yeni 

istihdam, diğer 
alanlarda yüzde
 2,2ʼlik istihdam  

artışına katkı 
sağlıyor. 

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

Ekonomik büyüme, sosyal 
kalkınma ve iklim değişikliği 
ile mücadele yoğun olarak 
altyapıya yatırım, 
sürdürülebilir sınai 
kalkınmaya ve teknolojik 
ilerlemeye bağlı bulunuyor.

Küresel ekonomik 
manzaranın hızla değiştiği ve 
eşitsizliklerin arttığını 
düşündüğümüzde, 
sürdürülebilir kalkınmanın 
mutlaka herkes için imkanları 
ulaşılır kılması ve yenilikçi 
yaklaşımlar ve dayanıklı 
altyapı ile desteklenmesi 
gerekir.

Yollar, iletişim ağları su ve 
kanalizasyon şebekesi ve 
elektrik birçok gelişmekte 

Hedefimiz

Neden

Peki sorun ne?



olan ülkede yeterli seviyede 
değil. Yaklaşık 1,15 milyar 
insan düzenli telefon 
hizmetlerinden 
yararlanamıyor. 2,5 milyar 
insan temel sıhhi koşullardan 
mahrum. 800 milyon insan 
suya erişim sorunu yaşıyor. 
Kalkınmakta olan ülkelerde 
tarım üretiminin ancak yüzde 
30ʼu işlenmiş gıdaya 
dönüştürülebiliyor. 

Bu bizim geçim kaynağımızla 
ilgili. Yeni sanayilerin 
gelişmesi birçoğumuz için 
yaşam standartının 
yükselmesi anlamına geliyor. 
Ayrıca, sanayi kuruluşlarının 
sürdürülebilirliğe yönelmeleri 
çevre üzerinde de olumlu 
sonuç doğurur. Çevrenin 
hepimizi etkilediği 
unutulmamalıdır.

Bunun bedeli çok ağır olur, 
Küresel büyüme hem 
sürdürülebilir kalkınmanın 
hem de yoksullukla 
mücadelenin lokomotifi 
olduğu için yoksulluğu 
sonlandırmak çok güçleşir. 
 
Altyapıyı iyileştirmemek ve 
yenilikçi teknolojileri 
geliştirmemek sağlık 
koşullarının kötüleşmesi, 
sıhhi koşulların yetersiz 
kalması ve eğitime kısıtlı 
erişim gibi sonuçları 
beraberinde getirir. 

Şirketlerin üretimlerinin ve 
yenilikçi yaklaşımlarının 
sürdürülebilir olmasını 
sağlayacak standartlar 
oluşturulmasını ve 
uygulanmasını 
destekleyebilirsiniz. 

STKʼlar ile işbirliği 
yapabilir ve gelişmekte 
olan ülkelerde kamu 
sektörünün sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemesini 
hızlandırabilirsiniz. 

Sanayinin sizin hayatınıza 
ve refahınıza olan etkisini 
düşünün ve sosyal 
medyayı karar alıcılardan 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine öncelik 
vermelerini istemek için 
kullanın.  

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri hakkında daha 
fazla bilgi için: 

http://www.kureselhedefler.org
internet adresini ziyaret ediniz.

Benim için önemi ne?

Harekete geçmemenin 
bedeli ne olur?

Nasıl katkıda 
bulunabilirim?
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