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S ü rd ü r ü l e b i l i r
Ka lkı n ma
H e d efl e r i

Birl eşmiş Milletler’e üye ülkeler 2015’te 2030 Gündemi
kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni kabul etti. Bu
hedefler yoksulluk ve ayrımcılığın sona erdiği, eşitlikçi, adaletli,
şimdi ve gelecek için sağlıklı bir dünyayı odağına alıyor.
Küresel Hedefler ancak tüm paydaşların bir arada çalışması ile
ger çekleşebilir. Payda şlardan biri olan özel sektörün rolü büyük .
Bu noktada Hedefler için İş Dünyası Platformu kapsayıcılığı
açısından bir ilk .
Hedefler için İş Dünyası Platformu nedir? TÜRKONFED, TÜSİAD
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile başlatılan
Platform’un temel amacı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri arasındaki köprüyü kurmak , Kalkınma Hedefleri’nin
ger çekleşmesi için özel sektörün rolünü güçlendirmek ve çok
taraflı kamu-özel sektör kalkınma iş birliği programlarını hayata
geçirmektir.

2

Öze l Se ktö r ün
Kalkınmad aki
Rolü

Ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası
olarak giderek daha fazla önem kazanan özel sektör, mal ve
hizmet sağlar, temel toplumsal ve ekonomik altyapıyı finanse
etmeye yönelik vergi gelirleri oluşturur ve kalkınmaya ilişkin
zorlukların giderilmesine yardım eden yeni ve yenilikçi çözümler
geliştirir. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol
oynar. Özel sektörün kalkınma konusunda oynadığı rol, ekonomik
kalkınmayı destekleyen geleneksel bir yaklaşımdan daha
kapsamlı ve ayrıntılı kamu-özel sektör ortaklıklarının kurulmasına
kadar genişlemektedir.
Bununla birlikte özel sektörün rolü finansman ve yatırımla sınırlı
değildir. Yenilik sunma kapasitesi, insan kaynakları, tekni k bilgiler
ve teknolojik girdiler özel sektörün diğer potansiyel katkılarıdır.
Değer yaratmaya ilişkin fırsatları beraberinde getirerek
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eden özel sektör,
kalkınma alanında önemli bir rol oynar. Ayrıca, sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması ile ticaret yapmaya ve pazar oluşturmaya
yönelik ortamların da gelişeceği bir gerçektir. Trilyonlarca dolar
tutarındaki kamu fonları ve özel fonlar sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine yeniden tahsis edilecektir. Böylece sorumlu şirketler
için çözüm bulmaya ilişkin büyük imkanlar oluşacaktır.
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Kal kı n ma A l an ı n d a
Ça l ı ş man ı n Öze l
Se ktö re Katkıs ı

Sağlam, sağlıklı ve istikrarlı sosyal ve çevresel bir yapının oluşması,
şirketlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde büyümelerini de sağlıyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şirketler için nasıl fırsatlar
doğuruyor?
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Küresel Hedefler, şirketler için yeni iş alanları ve yeni ürün ve
hizmet geliştirme fırsatları ortaya çıkarıyor. Erişilmemiş
pazarların ihtiyaçları 12 trilyon dolar değerinde bir iş alanı
doğuruyor. Yaratılacak olan iş alanlarına örnek olarak herkesi
kapsayıcı uzakta n sağlık hizmeti sistemleri, küçük ölçekli
çiftliklerin üretkenliğini artıracak teknolojiler, çevre dostu
akıllı kentler, ya da elektrikli vasıtalar gösterilebilir. Şirketler
yeni pazarlar için geliştirecekleri inovatif ürün ve hizmetlerle
daha fazla gelir elde edebilir.

Şirketler tedarik zincirlerini sosyal ve çevresel kalkınmayı
düşünerek yönettiklerinde operasyonel maliyetleri azalıyor,
verimlilikleri artıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren şirketler, iş arayan
sorumlu bireylerin de artmasıyla daha fazla yetenekli iş
gücünü kendine çekebiliyor.

Kapsayıcı ve çalışanların farklılıklarını değerli bulan şirketler
daha iyi performans gösteriyor.

Kapsayıcılık ve sosyal sorumluluğu odağına alan yatırımcılar
küresel hedeflerin gerçekleşmesi için çalışan girişimlere
giderek daha fazla ve daha uygun koşullarda finansman
kaynağı aktarıyor.

Ayrıca, çoğu devlet, sürdürülebilirliğe önem veren şirketler
için teşvikler sunmaya başladı. Bu durum ise şirketlerin
hareket alanlarının genişlemesini sağlayacak .
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He d efle r için İş D ünyası
Platfo rmu’nun vizyo nu
ve faaliyetle r i

Hedefler için İş Dünyası Platformu, Küresel Hedefler kapsamında
çevresel, sosyal ve ekonomik güçlenme alanlarındaki çalışmalarda
Türkiye’de özel sektörün rolünü ve katkısını güçlendirmek için
çalışıyor. Şirketlerin, ana faaliyetlerine sosyal ve çevresel
sorumluluklarını entegre ederek bütünsel bir bakış açısıyla
stratejilerini gerçekleştirmelerini savunuyor. Platform, şirketlerin KSS
politikalarına yön verecek ve halihazırda çok ihtiyaç duyulan kalkınma
hedefleri ile özel sektörün ilişkisi üzerine analizler yapacak , politika
önerileri geliştirecek ve Türkiye’nin kalkınma öncelikleri
doğrultusunda çok paydaşlı/çok ortaklı programları hayata geçirecek .
Faaliyetlerimizi üçe ayırabiliriz.
Kalkınma
Hedefleri’nin
sektörlerle
ilişkisini analiz
etmek ve şirketler
için yol gösterici
kılavuzlar
hazırlamak .

Özel sektörün
kalkınmadaki
rolünü
güçlendirmek
için diyalog
platformlarını
hayata
geçirmek .

Kamu, akademi ve
sivil toplumdan
paydaşlarla
ortaklık
programlarının
geliştirilmesi ve
yürütülmesine
liderlik etmek .

Platform bu bağlamda, politika yapıcılara sürdürülebilirlik odaklı
politika danışmanlığı ve özel sektöre strateji danışmanlığı
desteklerinin verilmesi için kurulan ortaklıkları da yönetecek .
Platform çalışmalarıyla, yoksullukla mücadele, doğal afet ve krizlere
karşı direnç, göçmenlerin ekonomik hayata katılımı, cinsiyet
eşitsizliğinin giderilmesi gibi birçok kalkınma sorununa çözüm
bulunmasında önemli bir role sahip olacak .
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AKS İYON

Gelin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek ve
Türkiye’deki sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmanın
sağlanması için hep beraber çalışalım!

